
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25-2017/18 zo dňa 08.03.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

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. 

V tomto období končí platnosť veľkého počtu registračných preukazov (plastových          
kariet). Prosíme všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni           
nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať           
platnosť 10 rokov. Matrikár je oprávnený zamietnuť žiadosť o vydanie registračného           
preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak            
má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca            
platnosť. Zároveň v prípade, ak výzor hráča na fotografii nezodpovedá veku hráča. 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 7. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Tekovská Breznica -  
TJ Sokol Repište, dňa 08.05.2018 (utorok) o 16:00 hod. 
2. Oznamuje: 

a) účastníkom VII. ligy dospelých sk. “B” zmenu ÚHČ doma hraných MFS FK             
Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “C”: nedeľa o 11:00 hod. na ihrisku v Žiari nad                
Hronom. 
3. Upozorňuje FK: 

a) na povinnosť predkladať pred každým MFS menný zoznam usporiadateľov. V           
prípade nepredloženia má hlavný rozhodca nezačať stretnutie a domáci FK bude následne            
znášať následky v zmysle SP. 

b) na znenie Pravidla 11 a Pravidla 12 Pravidiel futbalu. Dôrazne odporúča            
naštudovať si ich znenie, aby sa predišlo nezrovnalostiam a nervozite na ihrisku, či medzi              
divákmi. Pravidlá futbalu sú zverejnené, okrem iných miest, aj na webe ObFZ            
(http://www.obfzzh.sk/spravy/pravidla-hry). 
4. Informácia pre FK ohľadne kontroly žltých kariet: ISSF → Reporty → Zoznam hráčov -               
karty → Typ karty: Žlté karty → označiť “Amnestia - nepočítať karty za rok 2017” →                
Vyhľadať 
 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Termín predkladania žiadostí o striedavý štart hráčov je do 14.03.2018. V            
podmienkach nášho ObFZ je možný striedavý štart jedine medzi mládežníckym družstvom           
zo súťaže SsFZ a mládežníckym družstvom ObFZ ZH. V tomto prípade sa postupuje v              
zmysle SP čl. 28/8, 9, 10. 

http://www.obfzzh.sk/spravy/pravidla-hry


2. Zimný halový turnaj U11 sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 od 13. hodiny v ZUS                 
aréne - Mestskej športovej hale v Žiari nad Hronom. 
Prihlásené družstvá: MFK Žarnovica, FK Sitno Banská Štiavnica, FK Vyhne, MFK Nová 
Baňa “A”, TJ PS Hliník nad Hronom, OŠK Stará Kremnička, OŠK Hodruša-Hámre, MFK 
Nová Baňa “B” 
Prihláseným FK boli emailom zaslané propozície, vyžrebovanie a tlačivo pre zoznam hráčov. 
 
III. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Upozorňuje: 

a) v zmysle RaPP čl. 19/2 sa žiadosť o prestup amatéra podáva v registračných              
obdobiach: 

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) 
- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 
b) transfer (prestup s obmedzením), schválený v letnom registračnom období, je 

možné v zimnom registračnom období pre transfery s obmedzením (01.01. - 31.03.) 
predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v 
zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom 
istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (podaný najneskôr 31.01.) 
alebo s obmedzením (podaný najneskôr 31.03.). Zároveň je však potrebné dodržať pri 
uvedenom postupe ustanovenia RaPP čl. 18/5. 

c) v zmysle RaPP čl. 15/5, hráči futbalových klubov, vedených ako neaktívne, majú             
právo bezodplatne sa zaregistrovať v akomkoľvek aktívnom FK. Nová registrácia sa           
zaeviduje formou prestupu s nulovou sumou. Žiadosť o transfer zaeviduje nový FK (do             
poznámky uvedie: RaPP čl. 15/5), hráč prestup elektronicky potvrdí. Tento postup platí v             
prípade všetkých neaktívnych klubov v rámci SR celoročne, s výnimkou obdobia od 01.04.             
do 30.06. 
 
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. 

http://www.obfzzh.sk/

