
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26-2017/18 zo dňa 15.03.2018 - 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. 

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 12.03.2018, okrem iného: 

a) zobral na vedomie: 
a1/ vzdanie sa funkcie člena Komisie rozhodcov Milana Mokrého 
a2/ informáciu o pripravovanej účasti výberu ObFZ ZH U13 na veľkonočnom           

turnaji v Rakúsku 
a3/ informáciu o uskutočnených zimných halových turnajoch žiačok, žiakov a          

prípraviek 
a4/ informáciu o účasti výberu rozhodcov ObFZ ZH na turnaji o pohár            

predsedu KR SsFZ v Ružomberku 
a5/ informáciu o uskutočnenom školení nových trénerov UEFA Grassroots C          

v Žiari nad Hronom 
b) prerokoval: 

b1/ pokračovanie príprav turnaja “Stredoslovenský pohár prípraviek”, ktorého        
tradíciu zakladá náš ObFZ (Mestský futbalový štadión Žiar nad Hronom, 07.04.2018,           
10 družstiev - výberov ObFZ celého SsFZ mimo hráčov z ÚTM a Grassroots), účasť              
potvrdili už všetky pozvané výbery 

 
II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Ruší MFS: 

a) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, OŠK Hodruša-Hámre - TJ             
Sokol Repište (18.03.2018) a ukladá OŠK Hodruša-Hámre predložiť žiadosť o zmenu           
termínu/hracej plochy stretnutia (potvrdenú TJ Sokol Repište). Žiadosť predložiť ŠTK v           
termíne do 20.03.2018 (utorok). V prípade nepredloženia žiadosti, nariadi termín ŠTK. 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ PS Hliník nad Hronom -               
OŠK Lutila, dňa 08.05.2018 (utorok) o 16:30 hod. 

b) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Inter Horná Ves - TJ Štart                
Prenčov, dňa 08.05.2018 (utorok) o 17:00 hod. 
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 
 
III. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Neuhradená MZF 02/2018 ku dňu 15.03.2018 a automaticky pozastavená matričná           
činnosť: TJ PS Hliník nad Hronom, TJ Tatran Bzenica 
2. 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/spravy/pravidla-hry
http://www.obfzzh.sk/

