
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 32-2017/18 zo dňa 26.04.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Dôrazne upozorňuje:  

a) FK, že v zmysle RS čl. VI/7/d, žiadosti o zmenu termínu MFS, podané pod 10                
dní pred termínom stretnutia, nebudú akceptované. 

b) FK, na RS čl. X/2/b, štart hráča bez RP a dodatočné predloženie platného RP               
riadiacej komisii najneskôr do 48 hodín od začiatku MFS. V prípade, ak hráč nemôže              
predložiť RP z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží v             
stanovenej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.  
2. Oneskorené začiatky MFS: 

a) 16. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Malá Lehota - FK Vyhne, 16:10 hod.                
(ÚHČ 16:00 hod.), neskoro uzatvorená nominácia hostí (R: Juraj Knap) 

b) 16. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ Hronská               
Dúbrava, 16:05 hod. (ÚHČ 16:00 hod.), nedostavil sa AR2 Stanislav Pružina 

V prípade opakovania môže ŠTK odstúpiť FK na DK. 
3. Štarty hráčov bez RP: 

a) Vojtech Tököly 1189014 (TJ PS Hliník nad Hronom) 
Žiadame TJ PS Hliník nad Hronom predložiť fotokópiu RP na email           

obfzzh@futbalnet.sk. V prípade opakovania bude TJ PS Hliník nad Hronom odstúpený DK  
b) Odstupuje MFK Žarnovica na DK, za nepredloženie kópií RP Vladimír Fusatý            

1240260, Slavomír Šuriansky 1172365 
4. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) 16. kolo VII. liga dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Janova Lehota - TJ              
Lovča “B”: hlavný usporiadateľ bol zároveň aj vedúcim (Daniel Kortiš), chýba výsledok            
konfrontácie (R: Stanislav Pružina) 

b) 16. kolo VII. liga dospelých, skupina “B”, ŠK Jastrabá - TJ Partizán Prochot:              
chýba hlavný usporiadateľ, chýba výsledok konfrontácie (R: Ivan Hromník) 

c) 16. kolo VII. liga dospelých, skupina “B”, TJ Olympic Ihráč - TJ Sokol Trnavá               
Hora: vedúci domácich bol zároveň aj hlavným usporiadateľom (R: Anton Oslanec) 
5. Odstupuje KR: 

a) rozhodcu Stanislav Pružina (nedostavenie sa na MFS 16. kola VII. ligy dospelých,             
skupina “A”, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ Hronská Dúbrava) 

b) rozhodcu Ján Benko (nedostavenie sa na MFS 16. kola VII. ligy dospelých,             
skupina “B”, TJ Olympic Ihráč - TJ Sokol Trnavá Hora) 
6. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 17. kola VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Hronská Dúbrava - TJ Družstevník              
Lovčica-Trubín, dňa 29.04.2018 (nedeľa) o 17:00 hod. (zmena ÚHČ) 
7. 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. 
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b) na dôsledné vyplnenie zápisu zo stretnutí v ISSF (hlavný usporiadateľ,           
videotechnik, lekár). V prípade opakovaných nedostatkov odstúpi ŠTK FK na disciplinárne           
konanie.  
8. 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. Mení ÚHČ stretnutí Miniligy Milana Škriniara U11 zo 16:00 hod. na 17:00 hod., s               
platnosťou od 26.04.2018 (vrátane) do konca súťažného ročníka 2017/2018. 
2. Upozorňuje: 

a) FK, že v zmysle RS čl. VI/7/d, žiadosti o zmenu termínu MFS, podané pod 10 dní                 
pred termínom stretnutia, nemusí KM akceptovať, 

b) FK na dôsledné vyplnenie zápisu zo stretnutia (hlavný usporiadateľ, tréner -            
asistent, vedúci, lekár). Rozhodca resp. laik okrem uzavretia nominácie domácich a hostí,            
výsledku (strelcov gólov), udelených osobných trestov, musí vyplniť aj ďalšie povinné           
položky (počet usporiadateľov, počet divákov, výsledok konfrontácie). V prípade nesplnenie          
resp. oneskoreného splnenia môže ŠTK odstúpiť FK na DK a rozhodcu KR. 
3. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 1A. kola LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15, ŠK Lesy Banská Belá - MFK               
Žarnovica, dňa 30.04.2018 (pondelok) o 16:15 hod. na miniihrisku s UT futbalového štadióna             
ŠK Lesy Banská Belá, 

b) 4A. kola LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15, FK Pohronie - ŠK Lesy              
Banská Belá, dňa 30.04.2018 (pondelok) o 17:15 hod. na miniihrisku s UT futbalového             
štadióna ŠK Lesy Banská Belá. 
4. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 12. kola Miniligy Milana Škriniara U11, TJ Partizán Župkov - MFK Žarnovica,             
dňa 07.05.2018 (pondelok) o 16:00 hod.  
5. Odstupuje KR na dôsledné upozornenie: 

a) rozhodca Roman Debnár, výsledok konfrontácie: nevyžiadaná (v súťažiach         
mládeže je konfrontácia povinná), 16. kolo Futbalshop.sk liga U15, FK Filjo Ladomerská            
Vieska - TJ Partizán Veľká Lehota, 

b) rozhodca Milan Bezák, nominácia domácich i hostí zmenená po uzatvorení (14:30            
hod., ÚHČ: 10:00 hod.), neuvedený výsledok konfrontácie, 16. kolo Futbalshop.sk liga U15,            
ŠKF Kremnica - ŠK Lesy Banská Belá, 
 c) rozhodca Veronika Zacharová, uložená nominácia domácich 10:07 hod., uložená          
nominácia hostí 10:08 hod, vytvorený zápis 10:15 hod. (ÚHČ: 10:00 hod.), 16. kolo             
Futbalshop.sk liga U15, TJ Baník Štiavnické Bane - TJ PS Hliník nad Hronom, 
 d) rozhodca Branislav Novodomec, neuvedený výsledok konfrontácie ( kofrontácia v          
súťažiach mládeže je povinná), 16. kolo Futbalshop.sk liga U15, OŠK Hodruša-Hámre - TJ             
Družstevník Lovčica-Trubín. 
 



III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
45. Kristián Ďatko 1293606, FK Malá Lehota, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP                  
od 26.04.2018 
46. Marek Pacalaj 1259958, ŠK Rudno nad Hronom, 1S “N” za ČK podľa čl. 45/1.2a DP od                 
26.04.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
47. Marek Hric 1197270, OŠK Lutila, 1S “N” za HNS, podľa čl. 46/1 DP od 26.04.2018.                
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/44 DK berie na vedomie sťažnosť od ŠK Rudno nad Hronom.  
DK/45 DK upozorňuje klub MFK Žarnovica “B” na neprístojnosti divákov zo stretnutia 17.             
kola VI. ligy dospelých MFK Žarnovica “B”- TJ Inter Horná Ves. V prípade opakovania, DK               
pristúpi k tvrdším opatreniam. Poplatok za prerokovanie 10 € (MZF). 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Upozorňuje všetkých rozhodcov na úhradu členských príspevkov do 27.04.2018, pretože           
pri neuhradení budú zablokovaní v systéme, nebudú sa môcť prihlásiť na zápasoch. 
2. Predvoláva na deň 02.05.2018 (streda) o 15,00 hod R: Breziansky Peter, Bezák Milan,              
Fáber Peter, v priestoroch ObFZ Žiar nad Hronom na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari              
nad Hronom. 
3. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com. 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Príprava oblastného výberu ObFZ Žiar nad Hronom na Medzioblastný turnaj mladších            
žiakov U12, ročník narodenia 2006. Medzioblastný turnaj sa uskutoční v utorok           
29.05.2017 vo Zvolene. Organizátorom je ObFZ Zvolen. 
Realizačný tím výberu ObFZ Žiar nad Hronom: Ján Matonok, Tomáš Gemza - tréneri, Martin              
Fungáč - technický vedúci 
Kontrolný zraz č. 1 sa uskutoční v pondelok 07.05.2018 od 16:15 hod. na futbalovom              
štadióne v Hliníku nad Hronom. 
Nominácia hráčov na prvý kontrolný zraz: Samuel Janovič, Matúš Šmondrk, Enrico Šulva            
(všetci MFK Žarnovica), Adrián Budinský, Timotej Garaj, Marián Šrámek (všetci MFK           
Nová Baňa), Martin Dobák, Andrej Farkaš (obaja FK Sitno Banská Štiavnica), Rafael            
Bolf, Maksym Dupyn (obaja TJ Družstevník Lovčica-Trubín), Peter Herák, Thomas          
Mišura (obaja TJ Partizán Veľká Lehota), Martin Ciglan (OŠK Hodruša-Hámre), Patrik           
Cabánik (TJ PS Hliník nad Hronom), Mário Bobák (ŠK Lesy Banská Belá). Oficiálna             
nominácia bude zaslaná jednotlivým klubom. 
Upozorňuje FK, že ide o oficiálny výber ObFZ a neospravedlnená neúčasť           
nominovaných hráčov bude postúpená na riešenie DK. 
Termín druhého kontrolného zrazu: 21.05.2018 (pondelok) 
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VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. DÔLEŽITÉ! Zavedenie stavov profilov športovcov a športových odborníkov v ISSF: 
Oznamujeme, že v ISSF bola implementovaná zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a              
to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho ju bude systém                  
vyhodnocovať. Stavy sú: 
- AKTÍVNY 
- NEAKTÍVNY 
- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA 
- VYLÚČENÝ 
- V ZAHRANIČÍ 

Podmienky, kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť 
oficiálne pracovať v ISSF: 

Typ profilu: Podmienka stavu “Aktívny”: 

Hráč platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok 

Delegát/Pozorovateľ platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo 
kvalifikácia + členský poplatok 

Rozhodca platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo 
kvalifikácia + členský poplatok 

Tréner platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok 

Agent členský poplatok 

Pokiaľ bude status športovca/športového odborníka iný ako “Aktívny”, nebude môcť          
vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí a podobne. 
Ak sa osobe zmení jej stav z “Aktívny” na akýkoľvek iný (je to vo výhradnej kompetencii                
matriky SFZ), tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený               
stavom jej osobných profilov. 
 
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/

