
ÚRADNÁ   SPRÁVA   č.   45-2016/17   zo   dňa   29.06.2017   -   ObFZ   Žiar   nad   Hronom 
 

Aktív   ŠTK: 
Predsezónny aktív ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom sa uskutoční 14.07.2017 (piatok) o            
16:30   hod.   v   kultúrnom   dome   obce   Ladomerská   Vieska. 
Program   aktívu: 
1.   Otvorenie 
2.   Vyhodnotenie   súťažného   ročníka   2016/2017   -   predsedovia   odborných   komisií   ObFZ   ZH 
3.   Odovzdanie   ocenení 
4.   Pridelenie   čísel   v   súťažiach   dospelých 
5.   Záver 
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvá budú štartovať v súťažnom           
ročníku 2017/2018 v súťažiach riadených ObFZ ZH a členov odborných komisií ObFZ            
ZH.   Osobitné   pozvánky   na   aktív   nebudeme   zasielať. 

 
I.   Úsek   riadenia   súťaží   a   ISSF   (správca   Tomáš   Gemza): 
1. Zaradenie družstiev do súťaží dospelých ObFZ Žiar nad Hronom pre súťažný ročník             
2017/2018   na   základe   podaných   prihlášok: 
VI.   liga   dospelí   ObFZ   ZH:    ŠK   Slaská,   TJ   Sokol   Tekovská   Breznica,   TJ   Štart   Prenčov, 
OŠK   Lutila,   OŠK   Hodruša-Hámre,   MFK   Žarnovica   “B”,   TJ   PS   Hliník   nad   Hronom, 
OŠK   Brehy,   FK   Pohronie   “B”,   ŠK   Voznica,   TJ   Inter   Horná   Ves,   TJ   Sokol   Repište,   ŠKF 
Kremnica,   FK   Sitno   Banská   Štiavnica 
VII.   liga   dospelí   ObFZ   ZH:    TJ   Sokol   Trnavá   Hora,   ŠK   Rudno   nad   Hronom,   TJ   Hronská 
Dúbrava,   ŠK   Jastrabá,   ŠK   Lesy   Banská   Belá,   TJ   Kopernica,   TJ   Družstevník 
Lovčica-Trubín,   TJ   Družstevník   Pitelová,   TJ   Partizán   Prochot,   TJ   Družstevník   Janova 
Lehota,   TJ   Lovča   “B”,   TJ   Tatran   Bzenica,   TJ   Partizán   Veľká   Lehota,   FK   Malá   Lehota, 
TJ   Olympic   Ihráč,   FK   Vyhne,   TJ   Ostrý   Grúň,   FK   Filjo   Ladomerská   Vieska   “B” 
Hrací model VII. ligy dospelých bude zverejnený po ukončení hlasovania klubov VII. ligy v              
danej   veci    (viď   bod   6   tejto   správy) . 
2.   Prihlášky   mládeže   pre   nový   súťažný   ročník   2017/2018: 

a) prihlášky družstiev  mládeže pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK           
aktivujú   cez   ISSF   -   Elektronická   podateľňa   -   Prihláška   do   súťaže,   v   termíne   do: 
Oblastné   majstrovstvá   U15   (malý   futbal   žiaci): 18.07.2017   (vrátane) 
Oblastné   majstrovstvá   U11   (prípravka): 18.07.2017   (vrátane) 
Oblastné   majstrovstvá   WU15   (minifutbal   žiačky): 01.08.2017   (vrátane) 
Prihlášku   musí   FK   vytvoriť   za   každé   svoje   družstvo   jednotlivo   (žiaci   U15,   prípravka   U11, 
žiačky   WU15,   príp.   iná   kategória   v   súťažiach   mimo   riadenia   ObFZ   ZH).   V   prípade   nejasností 
odporúčame   “ Manuál   k   elektronickej   prihláške   v   ISSF ”,   ktorý   je   na   webe   ObFZ   v   sekcii 
Legislatíva   -   Tlačivá,   formuláre,   návody. 
Podmienkou akceptovania prihlášky do súťaže je vyrovnanie všetkých prípadných         
záväzkov   futbalového   klubu   voči   SFZ,   resp.   nižším   zväzom   (SsFZ,   ObFZ). 

https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf


Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2017.            
Výška   štartovného   vkladu   sa   pre   nový   súťažný   ročník   nemení: 
VI.   liga   dospelých   s   mládežou:   100   € 
VI.   liga   dospelých   bez   mládeže:   100   €   +   500   € 
VII.   liga   dospelých:   95   € 
Mládež:   bez   štartovného 
3.   Oznamuje: 

a)  FK  TJ Sokol Trnavá Hora a  FK Malá Lehota , že ich  prihlášky do súťaží boli                
prijaté   podmienečne : 
- v termíne  do 30.06.2017 (vrátane) je v prípade  TJ Sokol Trnavá Hora nutné  uhradiť               
členské   za   futbalový   klub    (postup   úhrady   bol   zaslaný   urgentným   mailom) 
- v termíne  do 13.07.2017 (vrátane) je v prípade  FK Malá Lehota nutné zaregistrovať svoj               
futbalový štadión. Registrácia futbalového štadióna v ISSF je jednou z podmienok zaradenia            
FK   do   súťaží   v   súťažnom   ročníku   2017/2018. 
Kompletne   vyplnený   registračný   formulár   je   potrebné   zaslať   na   adresu:   SsFZ   -   registrácia 
športového   zariadenia,   Partizánska   cesta   93,   P.   O.   Box   157,   974   01   Banská   Bystrica.   Link   na 
elektronický   formulár: 
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/9b/b79b5509-aa2c-4da
b-a297-a9028bcaf331.pdf 

b) komerčné názvy futbalových súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, pod ktorými           
budú   vystupovať   v   ISSF,   na   stránke    futbalnet.sk ,   aj   v   oficiálnych   dokumentoch   ObFZ: 

-   Oblastné   majstrovstvá   žiakov   U15:    Futbalshop.sk   liga   žiakov   U15   ObFZ   ZH 
- Oblastné majstrovstvá v minifutbale žiačok WU15:  LUNA Apollon Fitness liga           

žiačok   WU15   ObFZ   ZH 
4.   Termín   začiatku   nového   súťažného   ročníka   2017/2018    v   jednotlivých   súťažiach : 
VI.   liga   dospelých   -   Oblastné   majstrovstvá:    05.   -   06.08.2017 
VII.   liga   dospelých:    12.   -   13.08.2017    (v   prípade   modelu   VII.   ligy   s   nadstavbovými 
skupinami) 
Futbalshop.sk   liga   žiakov   U15:    26.08.2017    (sobota) 
Oblastné   majstrovstvá   prípraviek   U11:    07.09.2017    (štvrtok) 
LUNA   Apollon   Fitness   liga   žiačok   WU15:    08.09.2017    (piatok) 
5. Upozorňuje FK, že k 01.07.2017 bude matrika SFZ vykonávať zmenu matričnej            
príslušnosti FK na základe príslušnosti k jednotlivým zväzom a tiež aktualizovať           
aktívne/neaktívne kluby.  Hráči neaktívnych klubov majú v zmysle RaPP nárok na           
bezplatnú preregistráciu do ktoréhokoľvek iného FK . Toto dávame do pozornosti najmä           
FK, ktoré majú len mládež a teda sa môžu prihlásiť do súťaže až v júli.  V záujme                 
predídeniu neželaného označenia FK ako “neaktívy” je v tomto prípade potrebné           
zaevidovať prihlášku do súťaže  mládeže do 30.06.2017 , aby sa predišlo zbytočným           
komplikáciám   a   neželaným   odchodom   hráčov. 
6. Žiada FK,  účastníkov VII. ligy dospelých 2017/2018 , o záväzné vyjadrenie k  hraciemu             
systému VII. ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018  do 30.06.2017 (vrátane)           
mailom   na    obfzzh@futbalnet.sk : 

https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/9b/b79b5509-aa2c-4dab-a297-a9028bcaf331.pdf
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/9b/b79b5509-aa2c-4dab-a297-a9028bcaf331.pdf
http://www.futbalnet.sk/
mailto:obfzzh@futbalnet.sk


VARIANT   A:    2   skupiny   +   následne   nadstavbové   skupiny   (rovnaký   model   ako   v 
súťažnom   ročníku   2016/2017   /28   kôl/   ALEBO   model   s   3   nadstavbovými   skupinami   /24   kôl/) 

VARIANT   B:    2   skupiny   bez   následných   nadstavbových   skupín 
Prípadné rozdelenie účastníkov do základných skupín bude vykonané na základe          
výkonnostného   princípu   podľa   konečného   poradia   súťažného   ročníka   2016/2017. 
Jeden z uvedených variantov bude v súťaži implementovaný iba v prípade, ak sa do VII. ligy                
dospelých prihlásil minimálne 15 účastníkov. V prípade 14 účastníkov a menej bude            
vytvorená   1   skupina   VII.   ligy. 
 
II.   Komisia   rozhodcov   (predseda   Jozef   Oslanec): 
1. Oznamuje , že letný seminár všetkých R a DZ sa uskutoční dňa 22. júla 2017 (sobota) o                 
8:30   hod.   v   reštaurácii   Koliba   v   Bzenici. 
Žiadame vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli              
uvedenej akcie zúčastniť, nakoľko je podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti              
súťažného   ročníka   2017/2018. 
2. Ďakuje  všetkým rozhodcom za činnosť v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 a             
prajeme vám príjemné dovolenky a prázdniny. Zároveň pripomíname, že je potrebné sledovať            
oznamy   na   zverejnené   na   webe   ObFZ   Žiar   nad   Hronom. 
3. Záujemcovia o funkciu rozhodcov sa môžu prihlásiť písomne na mail           
delegovanie@gmail.com , príp. telefonicky u členov KR: Martin Tapfer 0907 552 356, Jozef            
Oslanec   0903   351   226   alebo   Zdenko   Ivan   0903   155   346. 
 
III.   Trénersko-metodická   komisia   (predseda   Milan   Nemec): 
1.   Oznamuje: 

a) že na základe predbežného záujmu klubov zvažuje zorganizovanie letného          
tréningového kempu kategórie prípravka (ročník narodenia 2007 a mladší) na dennej báze            
(bez nocľahu). Predbežný záujem o takýto kemp (s uvedením počtu hráčov) nahlasujte na             
email  obfzzh@futbalnet.sk . Bližšie informácie (miesto, termín, podmienky, cena, atď., budú          
zverejnené   po   zistení   záujmu). 
 
IV.   Správy   sekretariátu   a   matriky   (sekretár   a   matrikár   Tomáš   Gemza): 
1.   Oznamuje: 

a)    Úradná   správa   č.   01-2017/18   vyjde   dňa   13.07.2017   (štvrtok), 
b)  v dňoch 4. - 12. júla 2017 je kancelária ObFZ Žiar nad Hronom zatvorená z                

dôvodu čerpania dovolenky. Transfery budú priebežne schvalované, zvyšnú administratívu         
vybavuje   sekretariát   od   13.   júla   2017. 
2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade            
zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailom krátku žiadosť (na adresu:            
obfzzh@futbalnet.sk ) a v prílohe (sken) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú            
listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu - potvrdenie z príslušného bankového              
domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť            

mailto:obfzzh@futbalnet.sk
mailto:obfzzh@futbalnet.sk


príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne, po potvrdení štatutárom             
FK,   odoslať   na   Matriku   SFZ. 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY má informatívny            
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS            
uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom,            
zverejňovaná   na   stránkach    www.obfzzh.sk . 

http://www.obfzzh.sk/

