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Aktív ŠTK: 
Predsezónny aktív ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom sa uskutoční 29.06.2018 (piatok) o            
16:30 hod. v zasadačke Mestského futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 
Program aktívu: 
1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018 - predsedovia odborných komisií ObFZ ZH 
3. Odovzdanie ocenení 
4. Pridelenie čísel v súťažiach dospelých 
5. Záver 
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v           
súťažnom ročníku 2018/2019 v súťažiach riadených ObFZ ZH a členov odborných           
komisií ObFZ ZH. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. 

 
I. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. 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: 
Futbalshop.sk liga U15 (malý futbal žiaci): 17.07.2018 (vrátane) 
Miniliga Milana Škriniara 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 2018.            
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 
2. Začiatky súťaží dospelých súťažného ročníka 2018/2019: 
VI. liga: 28.-29.07.2018 
VII. liga: 05.-06.08.2018 (v prípade 13-14 účastníkov) 
 
 



II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Dôrazne upozorňuje: 

a) FK, že posledné dve kolá VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá a VII. ligy               
dospelých, skupiny o 1. - 6. miesto, sa odohrajú v rovnakom termíne (nedeľa ÚHČ), v               
zmysle RS čl. VI/6/c. Ak FK predložia žiadosť o zmenu termínu (podaním k Zápisu v               
ISSF), potvrdenú oboma súpermi, ŠTK môže žiadosť akceptovať, 

b) 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, 

c) 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. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu MFS: 

a) 6. kolo VII. ligy dospelých, skupina o 1. - 6. miesto, TJ Sokol Trnavá Hora - ŠK                  
Lesy Banská Belá dňa 16.06.2018 (sobota) o 16:00 hod. 
3. Upozorňuje FK: 

a) na povinnosť predkladať pred každým MFS menný zoznam usporiadateľov. V           
prípade nepredloženia má hlavný rozhodca právo 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. 
4. Informácia pre FK ohľadne kontroly žltých kariet: ISSF → Reporty → Zoznam hráčov -               
karty → Typ karty: Žlté karty → označiť “Amnestia - nepočítať karty za rok 2017” →                
Vyhľadať. 
 
III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Schvaľuje výsledky: 

a) Miniligy Milana Škriniara U11 v sezóne 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. Nedostatky v zápisoch o stretnutí:  

a) 17. kolo Miniligy Milana Škriniar U11, TJ PS Hliník nad Hronom - TJ Partizán               
Župkov, uzavretie nominácie domácich a hostí, vytvorenie zápisu - až po zápase, R: Tomáš              
Miklík, 



b) 17. kolo Miniligy Milana Škriniar U11, FK Sitno Banská Štiavnica - MFK Nová              
Baňa, chýba vedúci, lekár domácich, R: laik, 

c) 17. kolo Miniligy Milana Škriniar U11, MFK Nová Baňa “B” - OŠK             
Hodruša-Hámre, chýba hlavný usporiadateľ, R: Peter Fáber, 

d) 22. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK Lesy Banská Belá,               
uzatvorená nominácia domácich, hostí 17:09 hod., nominácia domácich zmenená po          
uzatvorení, uzatvorená nominácia domácich 17:10 hod., vytvorený zápis 17:12 hod. (ÚHČ           
17:00 hod.), začiatok zápasu v zápise nezmenený, R: Peter Fáber. 
 
IV. Disciplinárna komisia (vedením poverená Karina Tapferová): 
71. Michal Greguš 1171882, TJ Lovča “B”, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od                  
7.6.2018. 
 
V. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Dôrazne upozorňuje R na správny popis priestupkov pri udelení ČK. V prípade             
nedodržania tohto nariadenia budú R odstúpení na riešenie DK. 
2. Prijala podnety ŠTK a KM ohľadom nedostatkov v Zápisoch o stretnutí. R budú riešení v                
zmysle Zásad pre činnosť R a DZ. 
3. Oznamuje R, že letný seminár spolu s FP sa uskutoční dňa 22.07.2018 (nedeľa) o 8:00 h                 
na štadióne v Hliníku n. Hronom. KR žiada všetkých R o naplánovanie si súkromných a               
pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť. 
4. Žiada R, ktorí plánujú ukončiť svoju aktívnu činnosť od sezóny 2018/2019, aby to              
oznámili najneskôr do 30.06.2018 na email delegovanie@gmail.com  
5. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com 
 
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. TMK SsFZ, v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018, bude organizovať v               
spolupráci s TMK ObFZ Žilina doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C              
licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24.06.2018             
(nedeľa) v areáli futbalového ihriska TJ Tatran Bytčica. Účastnícky poplatok bude 10 €.             
Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10.06.2018 na tlačive prihlášky emailom na            
adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,           
974 01 Banská Bystrica. 
 
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. 
 
Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty             
záväzná, je jedine ÚS ObFZ Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke           
www.obfzzh.sk. ÚS ObFZ Žiar nad Hronom, uverejnená v akomkoľvek inom médiu,           
má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. 

http://www.obfzzh.sk/

