
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28-2017/18 zo dňa 29.03.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Oznamuje, že TJ Ostrý Grúň odhlásil svoje družstvo zo VII. ligy dospelých, čo oficiálne               
oznámil ŠTK dňa 26.03.2018. Družstvu sa anulujú všetky dosiahnuté výsledky. Základná           
skupina B VII. ligy dospelých bude pokračovať s ôsmymi účastníkmi, do nadstavbovej            
skupiny o 13. - 18. miesto z nej budú zaradené družstvá zo 7. a 8. miesta konečnej tabuľky.                  
Družstvá vyžrebované s TJ Ostrý Grúň budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme              
DK ObFZ. 
2. Dôrazne upozorňuje FK, že v zmysle RS čl. VI/7/d, žiadosti o zmenu termínu MFS,               
podané pod 10 dní pred termínom stretnutia, nebudú akceptované. 
3. Oznamuje FK účinkujúcim v súťažiach ObFZ Žiar nad Hronom, že ŠTK rezervuje             
termín 01.05.2018 (utorok), v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v         
úvode jarnej časti (preložené kolo). Vzhľadom na uvedené nebude ŠTK akceptovať           
žiadosť o zmenu termínu na uvedený termín. Ak do 18.04.2018 bude stále voľný termín              
01.05.2018, ŠTK akceptuje žiadosti na zmenu termínu i na termín 01.05.2018. 
4. 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). 

c) na dôsledné vyplnenie zápisu zo stretnutí v ISSF (hlavný usporiadateľ,           
videotechnik, lekár). V prípade opakovaných nedostatkov odstúpi ŠTK FK na disciplinárne           
konanie.  
5. 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. Oznamuje: 

a) začiatok jarnej časti súťaže - Futbalshop.sk liga U15 - 14. kolo - 07.04.2018 
                                                               Miniliga Milana Škriniara U11 - 9. kolo - 05.04.2018 
 b) dohrávka jesennej časti súťaže - Futbalshop.sk liga U15 - 2. kolo - OŠK Hodruša -                
Hámre - ŠK LESY Banská Belá, dňa 29.03.2018 (štvrtok) o 15:00 hod. 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
DK/37 DK prijala podnet od ŠTK a ukladá TJ Ostrý Grúň poplatok 500 €, v zmysle RS                 
ObFZ čl. V/5/a a čl. XXV/3, za odhlásenie družstva zo súťaže VII. ligy dospelých. 
 

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


IV. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Nariaďuje R riadne a kompletne vypisovať zápis o stretnutí (v niektorých zápisoch chýbal              
HÚ). Rozhodcovia, ktorí toto nebudú rešpektovať, budú čeliť disciplinárnemu konaniu. 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Nominácia výberu ObFZ ZH U11 na Stredoslovenský pohár prípraviek, 07.04.2018, Žiar 
nad Hronom: Šimon Ofúkaný, Maroš Čerťaský, Filip Suchoň, Matej Kabina, Šimon 
Pažout, Juraj Terek (všetci FK Pohronie), Samuel Matej Kočtúch, Samuel Hanzlík, 
Miroslav Dobák (všetci FK Sitno Banská Štiavnica), Samuel Müller (MFK Žarnovica), 
Patrik Hrnčiar (FK Vyhne), náhradník: Simon Kirinovič (FK Pohronie) 
Predturnajový zraz, spojený s TJ, bude v utorok 03.04.2018 o 10:00 na Mestskom 
futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Zraz pred turnajom bude v sobotu 07.04.2018 o 
8:00 hod., na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. 
2. Nominácia výberu ObFZ ZH “žiaci” na medzinárodný turnaj v Rakúsku, 02.-03.04.2018,            
Viedeň: Kamil Chovan, Ján Jakab, Matej Dovčík, Ivan Polačko, Zuzana Nina Nárožná            
(všetci FK Pohronie), Denis Glézl, Martin Neubauer, Filip Kniebügl, Matúš Červenák           
(všetci FK Sitno Banská Štiavnica), Alex Lupták, Patrícia Urblíková (obaja MFK           
Žarnovica), Ondrej Šulek (TJ Štart Prenčov), Dominik Šuška (OŠK Hodruša-Hámre),          
Martin Valent (TJ PS Hliník nad Hronom) 
 
VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Transfery, zadané klubovými manažérmi v elektronickej podateľni ISSF v časovom           
rozmedzí od 29.03.2018 po 17:00 hod. do 31.03.2018 24:00 hod. budú posúdené a             
spracované najbližší pracovný deň, teda 03.04.2018. Všetky transfery, zadané do ISSF po            
31.03.2018, budú spracované v letnom registračnom období. 
2. Upozorňuje, že 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/

