
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 34-2017/18 zo dňa 10.05.2018 - 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. Schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v základnej časti VII. ligy             
dospelých (skupiny A a B) 2017/2018. 
2. Dôrazne upozorňuje:  

a) FK, že v zmysle RS čl. VI/7/d, žiadosti o zmenu termínu MFS, podané a               
potvrdené súperom 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.  
3. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia  MFS: 

a) 7. kola VI. ligy dospelých, TJ Sokol Tekovská Breznica - TJ Sokol Repište, dňa               
08.05.2018 (utorok) o 17:00 hod. (posun ÚHČ o jednu hodinu neskôr) 

b) 1. kola VII. ligy dospelých, skupina o 7. - 12. miesto, TJ Družstevník Pitelová - ŠK                 
Rudno nad Hronom, dňa 13.05.2018 (nedeľa) o 14:00 hod. (zmena ÚHČ) 
4. Zamieta podanie o zmenu termínu odohratia  MFS: 

a) 1. kola VII. ligy dospelých, skupina o 13. - 17. miesto, TJ Družstevník Janova               
Lehota - TJ Olympic Ihráč (z dôvodu nesúhlasu TJ Družstevník Janova Lehota), MFS sa              
odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne 
5. Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 

a) 20. kolo VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Repište - TJ Sokol               
Tekovská Breznica, v Zápise zo stretnutia nie je uvedený vidotechnik 

b) 18. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Pitelová - ŠK Lesy               
Banská Belá, v Zápise o stretnutí je uvedený iný hlavný usporiadateľ ako uviedol rozhodca              
(Maroš Barboriak ml.) v poznámke rozhodcu  

c) 18. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, FK Malá Lehota - TJ Hronská Dúbrava,                
nominácia domácich zmenená po uzatvorení (17:29 hod.), R: Peter Fáber 

d) 18. kolo VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ               
Družstevník Janova Lehota, v 29. minúte odstúpil AR2: Marián Valo 

e) 18. kolo VII. ligy dospelých, skupina “B”, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná               
Ždaňa “C” - TJ Tatran Bzenica, chýba vedúci domácich, R: Rastislav Čiernik  
 
 



6. Odstupuje na DK: 
a) FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “C” - opakovane v Zápise o stretnutí               

nebol uvedený vedúci družstva  
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. 

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. 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. 
2. Nedostatky v zápisoch o stretnutí :  

a) 13. kolo Miniligy Milana Škriniara U11, MFK Nová Baňa “B” - FK Sitno Banská               
Štiavnica - chýba vedúci domácich a hostí, ako rozhodca uvedený Peter Fáber, Zápis vypĺňal              
laik 

b) 13. kolo Miniligy Milana Škriniara U11, FK Vyhne - TJ PS Hliník nad Hronom,               
ako rozhodca uvedený Milan Bezák, Zápis vypĺňal laik 

c) 18. kolo Futbalshop.sk liga U15, ŠKF Kremnica - TJ Baník Štiavnické Bane, chýba              
hlavný usporiadateľ, R: Branislav Novodomec 

d) 18. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Družstevník Janova Lehota - TJ PS Hliník nad               
Hronom, chýba hlavný usporiadateľ, rozhodca uložil nomináciu domácich a hostí 12:29 hod.            
(ÚHČ 11:00 hod.), chýba lekár/zdravotník,  R: Peter Breziansky 
3. Berie na vedomie :  

a) podanie TJ Partizán Veľká Lehota, ohľadom neúčasti hráčov na kontrolnom zraze            
výberu ObFZ 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Ján Galeta): 
53. Tomáš Gömöry 1155819, TJ Hronská Dúbrava, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3                
DP od 10.05.2018. 



54. Ľudovít Hankovič 1122052, ŠK Lesy Banská Belá, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl.                
37/3DP od 10.05.2018. 
55. Ján Durbák 1144981, ŠK Lesy Banská Belá, 2S “N” za ČK, podľa čl. 45/1.2a DP od                 
10.05.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
56. Patrik Mikuška 1211451, TJ Sokol Tekovská Breznica, 2S “N” za ČK, podľa čl. 45/1.2a               
DP od 07.05.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/48 DK prijala podnet od KR a na jeho základe trestá napomenutím R Gabriel Gábor               
1126576 za nedostavenie sa R na súťažné stretnutie 13. kola VII. ligy dospelých, skupina              
“B”, TJ Partizán Prochot - TJ Olympic Ihráč. V prípade opakovania, DK pristúpi k              
peňažnému trestu.  
DK/49 DK prijala podnet od ŠTK a na jeho základe napomína družstvo FK Pohronie Žiar               
nad Hronom Dolná Ždaňa “C” na plnenie si povinností (vyplnenie vedúceho družstva v             
zápise o stretnutí). 
DK/50 Upúšťa od potrestania hráča Michal Kminiak 1180261, FK Sitno Banská Štiavnica,            
na základe výsledkov šetrenia KR (ÚS IV/3). 
DK/51 DK prijala podnet od KR a trestá R Jozef Dvorský 1364279, za pochybenie v MFS                
20. kola VI. ligy dospelých, TJ Inter Horná Ves - FK Sitno Banská Štiavnica (DP čl. 63/1/b:                 
nesprávne udelená druhá ŽK hráčovi), pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac “N”, podľa             
DP čl. 63/2/b, od 10.05.2018. 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Odstupuje DK R Gábor Gabriel, neúčasť na MFS 13. kola VII. ligy dospelých, skupina               
“B”, TJ Partizán Prochot - TJ Olympic Ihráč. 
2. Pozýva na ihrisko v Starej Kremničke dňa 18.05.2018 (piatok) o 18.00 hod. s komplet               
výstrojou R Breziansky, Gábor, Hromník, Miklík, Tončík, Matejovie. 
3. Podáva odvolanie na DK proti potrestaniu hráča FK Sitno Banská Štiavnica Michal             
Kminiak 1180261 za ČK po druhej ŽK v MFS 20. kola VI. ligy dospelých, TJ Inter Horná                 
Ves - FK Sitno Banská Štiavnica. Uvedená druhá ŽK mala byť udelená po priznaní R Jozefa                
Dvorského inému hráčovi, čím si R priznal vlastnú chybu. KR odstupuje R Jozef Dvorský              
na doriešenie DK. 
4. 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. 
Kontrolný zraz č. 2 sa uskutoční v pondelok 21.05.2018 od 16:15 hod. na futbalovom              
štadióne v Hliníku nad Hronom. Nominácia hráčov na druhý kontrolný zraz bude            
zaslaná klubom najneskôr 14.05.2018 a následne bude zverejnená v ÚS č. 35. 
Program zrazu: 
16:15 Zraz nominovaných hráčov 
16:30 Začiatok tréningovej jednotky 
18:00 Ukončenie zrazu 

mailto:delegovanie@gmail.com


Realizačný tím výberu ObFZ Žiar nad Hronom: Ján Matonok, Tomáš Gemza - tréneri, Martin              
Fungáč - technický vedúci 
Upozorňuje FK, že ide o oficiálny výber ObFZ a neospravedlnená neúčasť           
nominovaných hráčov bude postúpená na riešenie DK. 
Medzioblastný turnaj sa uskutoční v utorok 29.05.2017 vo Zvolene. Organizátorom je           
ObFZ Zvolen. 
 
VI. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2018/2019: 
VI. liga: 28.-29.07.2018 
VII. liga: 05.-06.08.2018 (v prípade 13-14 účastníkov) 
2. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2018/2019: 

a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2018/2019 si FK           
aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do             
27.06.2018 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach           
dospelých uzavretý.  

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2018/2019 si FK           
aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do: 
Oblastné majstrovstvá U15 (malý futbal žiaci): 17.07.2018 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 17.07.2018 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 31.07.2018 (vrátane) 
Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, prípravka             
U11, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ ZH). V prípade              
nejasností odporúčame “Manuál k elektronickej prihláške v ISSF”, ktorý je na webe ObFZ v              
sekcii Legislatíva - Tlačivá, formuláre, návody. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2017.            
Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení: 
VI. liga dospelých s mládežou: 100 € 
VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 € 
VII. liga dospelých: 95 € 
Mládež: bez štartovného 
 
VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu            
súťaže 2017/2018, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o             
zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov (na základe Rozpisu súťaže 2017/2018) na           
kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ (obfzzh@futbalnet.sk). 
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2. 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/

