
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 30-2017/18 zo dňa 12.04.2018 - 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. 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.  

c) OŠK Brehy na povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí i hlavného            
usporiadateľa a videotechnika (nestačí uviesť ich len v poznámke rozhodcu). Ak           
povinnosť nebude splnená, bude FK odstúpený DK.  
2. Oznamuje: 

a) 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.  

b) v prípade uplatnenia termínu 01.05.2018 musia FK predložiť novú žiadosť o            
zmenu termínu/hracej plochy (potvrdenú i súperom), ak po 18.04.2018 bude stále voľný            
termín. 
3. Oneskorené začiatky MFS: 

a) 14. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Partizán Veľká Lehota - FK Vyhne,               
15:48 hod. (ÚHČ 15:30 hod.) - nominácia hráčov hostí 15:40 hod. (porucha auta) 

b) 14. kolo VII. ligy dospelých, skupina “B”, Olympic Ihráč - TJ Kopernica, 15:51              
hod. (ÚHČ 15:30 hod.) - neskorý príchod vedúceho domácich a problémy pri tvorení             
nominácie (generovanie členských poplatkov) 

V prípade opakovania môže ŠTK odstúpiť FK na DK. 
4. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 20. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Inter Horná Ves - FK Sitno                
Banská Štiavnica, dňa 05.05.2018 (sobota) o 16:30 hod. 
5. 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.  
6. 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. Upozorňuje: 

a) FK, že nominácia hráčov musí byť v systéme ISSF uložená pred začiatkom MFS,              
tak aby rozhodca mohol pokračovať.  
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 11. kola Miniligy Milana Škriniar U11, FK Vyhne - OŠK Stará Kremnička, dňa              
17.04.2018 (utorok) o 16:00 hod. 
3. Odstupuje KR rozhodcov na dôsledné upozornenie : 

a) Peter Breziansky - 14. kolo Futbalshop.sk. liga U15, FK Filjo Ladomerská Vieska -              
TJ Družstevník Lovčica-Trubín, uzavretie nominácií hráčov až po MFS, v zápise o stretnutí             
nie je vyznačený výsledok konfrontácie, 

b) Milan Bezák - 14. kolo Futbalshop.sk. liga U15, ŠKF Kremnica - TJ Partizán              
Veľká Lehota, uzavretie nominácií hráčov až po MFS, v zápise o stretnutí nie je vyznačený               
výsledok konfrontácie,  

c) Peter Fáber - 9. kolo Miniliga Milana Škriniara U11, MFK Nová Baňa “B” - FK                
POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa - neskoré uzavretie zápisu o stretnutí.  
  
III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
42.Marek Heckl 1218206, TJ Družstevník Lovčica- Trubín, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa               
čl. 37/3 DP od 12.04.2018. Pokuta za ČK 10€ (MZF).  
43. Jozef Juristý 1198038, TJ Sokol Tekovská Breznica, 2S “N” za ČK, podľa čl. 49/1a DP                
od 12.04.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
44. Martin Barborík 1149531, OŠK Hodruša- Hámre, 2S “N” za ČK, podľa čl. 49/1a DP od                
12.04.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/37 DK prijala podnet od hráča Marek Heckl 1218206, Lovčica-Trubín. Žiadosť sa            
zamieta. 
DK/38 DK na základe podnetu člena DK Zdena Považana, trestá pokarhaním trénera OŠK             
Lutila, Dušana Karáska 29.08.1969 za nešportové správanie v stretnutí OŠK Hodruša- Hámre            
- OŠK Lutila. V prípade opakovania DK pristúpi k prísnejšiemu trestu. 
 
 

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


IV. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Predvoláva na zasadnutie dňa 25.04.2018 (streda) o 15,00 R Stanislav Pružina, v             
zasadačke Mestského futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 
2. Upozorňuje R, že v prípade zistenia, že sami nerobili elektronicky zápis (nežiadať o to               
usporiadateľov) nebudú delegovaní ako hlavní rozhodcovia, ale len ako AR. 
 
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/

