
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29-2017/18 zo dňa 05.04.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. 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. 
2. 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. 
3. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 22. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Štart Prenčov - FK              
POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B”, dňa 20.05.2018 (nedeľa) o 17:00 hod.  

b) 15. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Štart Prenčov - TJ Sokol               
Repište, dňa 18.05.2018 (piatok) o 17:00 hod. 

c) 18. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Štart Prenčov - OŠK Lutila,               
dňa 22.04.2018 (nedeľa) o 16:00 hod. 

d) 13. kola VII. ligy dospelých, skupina “B”, TJ Partizán Prochot - TJ Olympic Ihráč,               
dňa 04.05.2018 (piatok) o 16:00 hod. 
4. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 15. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Tekovská Breznica -              
FK Sitno Banská Štiavnica, dňa 20.04.2018 o 16:30 hod. 

b) 15. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, ŠKF Kremnica - OŠK Brehy,              
dňa 08.05.2018 o 16:30 hod. 

c) 15. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, OŠK Lutila - TJ Inter Horná               
Ves, dňa 20.04.2018 o 16:30 hod. 

d) 16. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ PS Hliník nad Hronom - TJ                
Sokol Tekovská Breznica, dňa 08.04.2018 o 16:00 hod. (zmena ÚHČ) 
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 

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


II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Oznamuje: 

a) družstvám Futbalshop.sk liga U15, že TJ Družstevník Janova Lehota - ÚHČ doma             
hraných stretnutí je SO o 11:00 hod., celú jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018. 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
40. Roman Ivan, 1179869, TJ Sokol Trnavá Hora, 1S “N” za ČK, podľa čl. 45/1.2.a DP od                 
5.4. 2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). Pokuta za ČK 20€ (MZF) 
41. Erik Babic, 1181354, FK Vyhne, 3S “N” za ČK (HNS), podľa čl. 48/1c DP od 5.4. 2018.                  
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). Pokuta za ČK 20€ (MZF) 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Nariaďuje R riadne a kompletne vypisovať zápis o stretnutí (v niektorých zápisoch chýbal              
hlavný usporiadateľ). Rozhodcovia, ktorí toto nebudú rešpektovať, budú čeliť         
disciplinárnemu konaniu. 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Trénerské vzdelávanie licencie UEFA Grassroots C v Žiari nad Hronom úspešne ukončilo 
dňa 04.04.2018 záverečnými skúškami 17 adeptov. Všetkým gratulujeme k úspešnému 
ukončeniu školenia a prajeme všetko dobré. Zároveň ďakujeme TMK SsFZ za odborné 
zastrešenie školenia. 
 
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/

