
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 19-2017/18 zo dňa 16.11.2017 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach dospelých a            
mládeže za jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018. 
2. Oznamuje, že súťaže mládeže (Futbalshop.sk liga U15, LUNA Apollon Fitness liga            
žiačok WU15 a Miniliga Milana Škriniara U11) prechádzajú od 01.12.2017 pod riadenie            
obnovenej Komisie mládeže. Podnety k uvedeným súťažiam pre jarnú časť súťažného           
ročníka je preto po 01.12.2017 potrebné podávať ako podnety na Komisiu mládeže. 
 
II. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Futbalovým klubom, účastníkom VI. ligy dospelých v súťažných ročníkoch 2016/2017           
a 2017/2018, bol zaslaný hlasovací lístok do ankety Jedenástka roka 2017, ktorý je             
potrebné vyplniť a zaslať späť TMK poštou alebo emailom (obfzzh@futbalnet.sk) do           
21.11.2017. V ankete sa zohľadňuje kalendárny rok 2017, teda jar sezóny 2016/2017 a jeseň              
sezóny 2017/2018. Venujte prosím pozornosť uvedenej ankete, aby skutočne odrážala realitu           
futbalového roka 2017 v našej najvyššej oblastnej súťaži. TMK takisto prijíma návrhy na gól              
roka (zaslané ako link na email obfzzh@futbalnet.sk), trénera roka v kategórii mládež a             
trénera roka v kategórii dospelých (podmienkou prijatia návrhu je licencované trénerské           
vzdelanie adepta, minimálne UEFA Grassroots C), rovnako na email obfzzh@futbalnet.sk. 
 
III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme FK, aby si v zimnej prestávke doregistrovali športových odborníkov. V            
ISSF budú počas zimnej prestávky implementované aktualizácie, niektoré položky tak už           
budú povinné a bez nich nebude možné zápis schváliť. V jarnej časti preto už nebude možné                
akceptovať dopisovanie hlavných usporiadateľov a ďalších osôb do záznamu rozhodcu alebo           
do poznámky zápisu. 
“Registráciu športových odborníkov” zavádza SFZ prostredníctvom ISSF, vzhľadom na         
požiadavky Zákona o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.). Netreba sa toho obávať, ani to               
odkladať na poslednú chvíľu, ide o jednoduchý elektronický proces. Bližšie informácie TU. 
V zmysle konzultácie so správou súťaží SFZ oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí je v               
oblastných súťažiach do položky “Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek        
zaregistrovaného funkcionára FK. 
 
IV. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Eshop SFZ sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame touto cestou kluby,            
aby si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré pripravili pracovníci SFZ,             
aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne: 
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta 
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit 
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie: 
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit 
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Úhrada delegovaných osôb kreditom: 
https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom  
Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity: 
Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017,             
vedeného v ISSF systéme, v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na            
zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže klubu v roku 2017,             
vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale už nie za kredity,                
ale za platbu platobnou kartou na eshope. Dňa 01.12.2017 to bude zmenené priamo v eshope.               
SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme klubom, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej            
kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené          
skutočnosti. Na budúci rok by mali kluby dostať kredity ešte pred začiatkom sezóny, aby ich               
vedeli plnohodnotne čerpať, o čom budú kluby včas informované. Upozorňujeme touto           
cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať, vrátane kreditu                 
na PHM kartách, do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný              
kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je             
Branislav Jelok, mobil 0903 455 470 
2. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o             
finančný príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby          
futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o          
finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ:           
http://www.futbalsfz.sk/2290 
3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry           
je Martin Ivanko, email: martin.ivanko@futbalsfz.sk, mobil 0907 287 499 
4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry (MZF) je 10 dní. Zároveň             
odporúčame uhrádzať MZF bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. V prípade            
neuhradenia MZF (resp. aspoň dôveryhodného zdokladovania platby) v stanovenom termíne          
bude FK bez ďalšieho upozornenia postúpený k riešeniu Športovo-technickou komisiou, resp.           
Disciplinárnou komisiou. 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY alebo v inom             
regionálnom médiu má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.          
Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine Úradná              
správa ObFZ Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránkach www.obfzzh.sk. 

https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom
http://www.futbalsfz.sk/2290
mailto:martin.ivanko@futbalsfz.sk
http://www.obfzzh.sk/

