
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31-2017/18 zo dňa 19.04.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 16.04.2018, okrem iného: 

a) zobral na vedomie: 
a1/ informáciu z rozšíreného zasadnutia TMK SsFZ so zástupcami TMK          

oblastných futbalových zväzov 
b) schválil: 

b1/ aktualizovanú Nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Žiar nad Hronom pre          
zvyšok súťažného ročníka 2017/2018 (Nominačná listina rozhodcov, platná od         
16.04.2018, je uverejnená na www.obfzzh.sk, "Správy → Delegované osoby →          
Nominačná listina")  

 
II. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. DÔLEŽITÉ! Zavedenie stavov profilov športovcov a športových odborníkov v ISSF: 
Oznamujeme, že v priebehu budúceho týždňa bude v ISSF 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. 

http://www.obfzzh.sk/


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. 
 
III. 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. Oznamuje: 

a) FK účinkujúcim v súťažiach ObFZ Žiar nad Hronom, že ŠTK uvoľňuje            
termín 01.05.2018 (utorok) ako náhradný termín neodohratých MFS. 
3. Berie na vedomie: 

a) oznámenie TJ Sokol Repište o prerušení dodávky elektrického prúdu dňa 22. 4.             
2018 od 7:30 hod. - 18:30 hod. Súhlasí s vyhotovením zápisu z MFS 18. kola VI. ligy                 
dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Repište - ŠKF Kremnica v papierovej forme.             
Upozorňujeme, že FK sú povinné vyhotoviť nominácie hráčov domácich a hostí v ISSF.             
Hlavný rozhodca dodatočne nahodí informácie do ISSF.   
4. Oneskorené začiatky MFS: 

a) VII. liga dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Pitelová - FK Malá Lehota,             
oneskorený začiatok o 15:44 hod. (ÚHČ o 15:30 hod) - ako dôvod uviedol HR (Martin               
Tapfer), neskorý príchod hostí na stretnutie.  

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

a) Vladimír Fusatý 1240260, Slavomír Šuriansky 1172365 (MFK Žarnovica) 
Žiadame MFK Žarnovica predložiť fotokópie RP na email ObFZ Žiar nad Hronom            
obfzzh@futbalnet.sk. MFK Žarnovica odstupuje na DK.  
6. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) VI. liga dospelých - Oblastné majstrovstvá, ŠK Slaská - TJ Štart Prenčov: chýba              
hlavný usporiadateľ, videotechnik, výsledok konfrontácie (R: Ján Blahút), Odstupuje ŠK          
Slaská DK. Odstupuje hlavného rozhodcu Jána Blahúta KR. 

b) VII. liga dospelých, skupina “B”, TJ Kopernica - FK Pohronie Žiar nad Hronom              
Dolná Ždaňa “C”: delegovaný rozhodca (Michal Kacz) sa nedostavil na MFS, rozhodoval            
dodatočne delegovaný rozhodca Milan Bezák. 
7. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 15. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Tekovská Breznica -              
FK Sitno Banská Štiavnica, dňa 01.05.2018 (utorok) o 17:00 hod. 

b) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, OŠK Hodruša - Hámre - TJ               
Sokol Repište, dňa 01.05.2018 (utorok) o 17:00 hod. 

mailto:obfzzh@futbalnet.sk


c) 16. kola VII. ligy dospelých, skupina “B”, FK POHRONIE Žiar nad Hronom             
Dolná Ždaňa “C” - ŠK Rudno nad Hronom, dňa 22.04.2018 (nedeľa) o 11:00 hod. na ihrisku                
v Dolnej Trnávke (zmena hracej plochy stretnutia) 

d) 18. kola VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Pitelová - ŠK Lesy              
Banská Belá, dňa 06.05.2018 (nedeľa) o 14:00 hod. (zmena ÚHČ) 
8. 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 dôsledné vyplnenie zápisu zo stretnutí v ISSF (hlavný usporiadateľ,           
videotechnik, lekár). V prípade opakovaných nedostatkov odstúpi ŠTK FK na disciplinárne           
konanie.  
9. Informácia pre FK ohľadne kontroly žltých kariet: ISSF → Reporty → Zoznam hráčov -               
karty → Typ karty: Žlté karty → označiť “Amnestia - nepočítať karty za rok 2017” →                
Vyhľadať 
 
IV. 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 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. Odstupuje KR na dôsledné upozornenie: 

a) rozhodcu Dávida Tončík za nedostavenie sa na MFS 15. kola Futbalshop.sk liga             
U15, ŠK Lesy Banská Belá - TJ Baník Štiavnické Bane 
 
V. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
DK/39 DK na základe záznamu R v zápise o stretnutí medzi MFK Žarnovica “B”- TJ Inter                
Horná Ves, pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.04.2018 o 15:00 (futbalový štadión ZH) HR              
Jozef Dvorský 1364279, AR1 Roman Debnár 1385904, HU Vladimír Fusatý 15.12.1964.  
DK/40 DK žiada klub MFK Žarnovica “B” o predloženie videozáznamu zo stretnutia MFK             
Žarnovica “B”- TJ Inter Horná Ves. Videozáznam (na nosiči DVD) predložiť v termíne do              
23.04.2018 (pondelok) doporučenou zásielkou alebo osobne na adresu: ObFZ Žiar nad           
Hronom, Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom. 
DK/41 DK prijala podnet ŠTK a na jeho základe trestá klub ŠK Slaská pokarhaním za               
neúplné vyplnenie zápisu o stretnutí (neuvedený videotechnik a HU), v stretnutí ŠK Slaská -              
TJ Štart Prenčov. V prípade opakovania, DK pristúpi k DO. Poplatok za prerokovanie 10€              
(MZF). 



DK/42 DK prijala žiadosť o zmenu trestu na podmienečný od Stanislava Želiara 1090312,             
TJ Sokol Repište. Žiadosť sa zamieta.  
DK/43 DK prijala žiadosť o zmenu trestu na podmienečný od Erika Babica 1181354, FK              
Vyhne. Žiadosť sa zamieta. 
 
VI. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.04.2018 (streda) o 15:00 hod. rozhodcov            
Stanislava Pružinu a Milana Bezáka, v zasadačke Mestského futbalového štadióna v Žiari nad             
Hronom. 
 
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/

