
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 05-2018/19 zo dňa 09.08.2018 - 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 zmenu termínu stretnutia v zmysle SP čl. 37/2: 

a) 6. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Pohronie “B” - TJ Lovča               
“B”/Dolná Trnávka, 08.09.2018 (sobota) o 11:00 hod., 

b) 9. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Pohronie “B” - FK Vyhne,               
29.09.2018 (sobota) o 11:00 hod., 

c) 11. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Pohronie “B” - TJ Olympic               
Ihráč, 13.10.2018 (sobota) o 11:00 hod., 

d) 13. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Pohronie “B” - ŠK Rudno               
nad Hronom, 27.10.2018 (sobota) o 11:00 hod. 
2. Oznamuje: 

a) MFS 15. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Sitno Banská             
Štiavnica/Štiavnické Bane “B” - ŠK Slaská (streda 29.08.2018 o 16:00 hod.) sa odohrá na              
ihrisku TJ Baník Štiavnické Bane. Delegované osoby a súper sa dostavia na ihrisko v obci               
Štiavnické Bane. 
3. Predvoláva: 

a) na svoje zasadnutie dňa 15.08.2018 (streda) o 16:00 hod., za nedohraté MFS 1.              
kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých ŠK Rudno nad Hronom - FK Vyhne, HÚ               
Vladimír Šuriansky 1389173, VD domácich Pavel Kršiak 1389795, K domácich Richard           
Krátky 1205900, VH hostí Patrik Bosák 1221740, K hostí Mário Kašiar 1092868.            
Neospravedlnená neúčasť bude riešená v súlade s DP SFZ. 
4. Odstupuje DK: 

a) TJ Partizán Veľká Lehota - neuvedenie videotechnika v Zápise z MFS 1. kola VI.               
ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Veľká Lehota - FK Sitno Banská             
Štiavnica/Štiavnické Bane “B”, 

b) ŠK Voznica - nepredloženie registračných preukazov (sken) v stanovenom          
termíne, MFS 1. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Družstevník            
Lovčica-Trubín - ŠK Voznica (hráči Jančok Ondrej 1208813, Baláž Patrik 1199193, Kúšik            
Dávid 1260374, Vančo Martin 1214202), 

c) TJ PS Hliník nad Hronom - nepredloženie registračných preukazov (sken) v            
stanovenom termíne, MFS 1. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ PS Hliník              
nad Hronom - TJ Inter Horná Ves (hráči Francz Štefan 1178822, Tököly Vojtech 1189014,              
Bosák Dušan 1229920). 



5. Upozorňuje: 
a) FK, že registračný preukaz hráča je majetkom hráča, nie futbalového klubu. Je             

preto v záujme hráča, aby po zrealizovaní transferu zabezpečil dodanie RP novému FK. V              
opačnom prípade je tento FK povinný objednať hráčovi nový RP. 
 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Schvaľuje zmenu termínu stretnutia v zmysle SP čl. 36/1: 

a) 4. kolo Futbalshop.sk ligy U15, OŠK Hodruša-Hámre - OFK Štart Prenčov,            
05.09.2018 (streda) o 16:30 hod. 

b) 6. kolo Futbalshop.sk ligy U15, TJ Družstevník Lovčica-Trubín - OFK Štart            
Prenčov, 09.09.2018 (nedeľa) o 10:00 hod. 
2. Termínová listina ObFZ 2018/2019, aj s termínmi mládežníckych súťaží, je uverejnená na             
webe ObFZ, v sekcii Legislatíva a dokumenty → Rozpis súťaží, aj TU. 
3. Prihlášky do Oblastných majstrovstiev WU15 (minifutbal žiačky) prijíma KM do           
14.08.2018 (vrátane - predĺžený termín). K dnešnému dňu je v súťaži prihlásené len jedno              
družstvo (TJ Prestavlky). V prípade nedostatočného záujmu (aspoň 3 družstvá), bude súťaž            
zrušená. 
 
III. Disciplinárna komisia (vedením poverená Karina Tapferová): 
1. Marek Kollár 118 16 23, TJ Olympic Ihráč, 1S “N” za ČK (HNS), podľa čl. 46/2 DP od                   
9.8.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
2. Matúš Bicka 119 85 76, TJ Sokol Tekovská Breznica, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa                  
čl. 37/3 DP od 9.8.2018. 
3. Kristián Ďatko 129 36 06, FK Malá Lehota, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP                    
od 9.8.2018. 
DK/1 Na základe odborného stanoviska KR, DK upúšťa od potrestania hráča Ján Kubík 121              
14 33, TJ Olympic Ihráč, za neoprávnené udelenie ČK v stretnutí 1.kola VII.ligy DOUBLE              
STAR BET ObFZ ZH, TJ Olympic Ihráč- TJ Družstevník Pitelová. Poplatok za Prerokovanie             
10€ (MZF) 
DK/2 DK napomína kluby ŠK VOZNICA a TJ PS HLINÍK NAD HRONOM za neplnenie              
si povinností vyplývajúcich z RS. V prípade opakovania, DK pristúpi k peňažnému trestu. 
DK/3 DK na podnet ŠTK napomína klub TJ PARTIZÁN VEĽKÁ LEHOTA za neplnenie             
si náležitostí vyplývajúcich z RS. V prípade opakovania DK pristúpi k peňažnému trestu.  
DK/4 DK na podnet KR, trestá R Tončík Dávid sankciou 25 € za neúčasť na MFS. Sankciu                 
je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422. 
DK/5 DK na podnet KR, trestá R Belička Jaroslav napomenutím, za neskoré ospravedlnenie             
sa. Poplatok za prerokovanie 10 € je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu: SK21 0200                
0000 0000 1283 7422. 
DK/6 DK do vyriešenia prípadu pozastavuje akúkoľvek činnosť hlavnému usporiadateľovi          
Vladimírovi Šurianskemu (3.11.1949), vedúcemu mužstva Pavlovi Kršiakovi       
(15.2.1955), členovi usporiadateľskej služby Dušanovi Rudzanovi, prezidentovi klubu        
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Miroslavovi Dudekovi (104 52 47), ďalej pozastavuje funkciu kapitána mužstva hráčovi           
Richardovi Krátkemu (120 59 00) z ŠK Rudno nad Hronom.  
 
IV. Komisia rozhodcov (vedením poverený Zdenko Ivan): 
1. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15.8.2018 o 16:00 hod v priestoroch ObFZ ZH týchto               
R: Bezák Milan, Novodomec Branislav, Mokáň Juraj, Breziansky Peter. Účasť menovaných            
nutná pod hrozbou vyradenia  z NL rozhodcov ObFZ ZH. 
2. Odstupuje na DK rozhodcov: Tončík Dávid - neúčasť na MFS, Belička Jaroslav -              
neskoré ospravedlnenie. 
3. Upozorňuje R na úplné vypisovanie zápisov o stretnutí. V prípade porušenia tohto             
upozornenia budú R odstúpení na DK ObFZ ZH. 
4. Oznamuje R, že náhradný termín FP sa uskutoční dňa 10.8.2018 o 18:00 na štadióne v  
Hliníku nad Hronom. Náhradného termínu FP sa zúčastnia: Abrahám, Belička, Benko,           
Blahút, Čiernik, Gábor, Kacz, Matejovie, Miklík, Molnári, Novodomec, Osvald,         
Pukanová, Remeňová, Šarközi Koloman, Šarkozi Lukas, Šipkovský, Tončík, Valo,         
Zacharová. Poplatok za náhradný termín FP je 5€. V prípade neúčasti na náhradných FP              
bude KR postupovať v zmysle Zásad činnosti R a DZ.  
5. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Bez              
jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS. Údaje o platbe získate             
vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu,             
variabilný a konštantný symbol). 
6. V prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho               
individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická           
podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez              
platného RP nebudete v budúcnosti môcť byť delegovaní na MFS. 
7. Oznamuje, že aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2018 sú dostupné na            
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/e47a9315-93fb-400f-
9564-3003a852f085.pdf 
8. Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com 
9. Upozorňuje kluby, že do 30.09.2018 sú povinné predložiť KR Dohodu o klubovej             
príslušnosti R (stačí fotokópia) na email delegovanie@gmail.com. KR zverejní nominačné          
listiny R, s ktorými bude možné uzatvárať Dohody do 15.8.2018. Dohoda o klubovej             
príslušnosti je dostupná TU. 
10. Oznamuje prípadným záujemcom o funkciu R, že sa môžu prihlásiť kedykoľvek na tel.              
číslach 0903 155 346 (p. Ivan) a 0907 552 356 (p. Tapfer). 
 
V. 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 Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA 
GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 
hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník 
Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/e47a9315-93fb-400f-9564-3003a852f085.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/e47a9315-93fb-400f-9564-3003a852f085.pdf
mailto:delegovanie@gmail.com
mailto:delegovanie@gmail.com
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/2018/07/f70db4d6-a4e9-4261-a47b-e32ae8f87896.pdf


augusta 2018 na tlačive prihlášky emailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou 
na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok 
každý prihlásený tréner dostane emailom pokyny k platbe a program seminára. 
 
VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme: 

a) FK, že osobné konto v ISSF nie je dovolené využívať iným osobám ako osobe,               
ktorej prislúcha (resp. jej zákonnému zástupcovi). V prípade, že klubový ISSF manažér            
niektorého FK už ďalej nevykonáva túto funkciu, je potrebné zaregistrovať nového           
klubového ISSF manažéra, pod jeho pravými osobnými údajmi. Link na elektronický           
formulár “Aktivácia/deaktivácia - klubový ISSF manažér” TU. 

b) FK, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný              
TU. Uvedený dokument je účinný od 01.07.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú            
amatérov boli vykonané v čl. 19/2: 
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez           

obmedzenia), 
e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

Ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 Odstupné za               
amatéra, odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka). 
2. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby              
platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade           
podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou -            
aktualizujte fotografiu. 
3. V prípade, že má klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez                 
obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie, že postupuje podľa čl. 15/5 a              
príslušné písmeno, ktoré zdôvodňuje podanie takejto žiadosti. Poplatok za takúto žiadosť je            
vo výške 5,00 € - registrácia v novom klube. V zmysle uvedeného článku je možné               
postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.5. do 30.6. príslušného roka.             
V prípade, že má materský klub hráča status „neaktívny“ nie je potrebné dokladať žiadne              
ďalšie doklady. V opačnom prípade je dobré doručiť na Matriku SsFZ potvrdenie príslušného             
ObFZ, že FK do súťaže neprihlásil družstvo uvedenej vekovej kategórie. U hráčov vo             
vekovej kategórii dorastu, po dovŕšení 16. roku, ak má materský klub družstvo dospelých, je              
potrebné postupovať iným spôsobom (prestup bez, alebo s obmedzením). 
4. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade            
zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať emailom krátku žiadosť (na adresu:            
obfzzh@futbalnet.sk) a v prílohe (sken) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú            
listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu - potvrdenie z príslušného bankového              
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domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť            
príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne, po potvrdení štatutárom             
FK, odoslať na Matriku SFZ. 
5. Vzhľadom na nové funkcionality ISSF existuje pre FK možnosť umiestniť v tomto             
systéme videozáznam z MFS. Po úspešnom zavedení tejto funkcionality v SsFZ bude toto             
nahrávanie postupne zavedené ako povinné aj vo všetkých najvyšších oblastných súťažiach           
na Slovensku, najneskôr od súťažného ročníka 2019/2020. Je preto prínosné, aby si túto             
funkcionalistu vyskúšali kluby už v jesennej časti sezóny 2018/2019. 
Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu            
(videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online.          
Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci email, ktorý je potrebné odkliknúť. 
Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér              
klubu, cez funkciu „Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie               
videí” (uveďte aj názov súťaže). Po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese              
video.sportnet.online. 
Žiadame touto cestou ISSF manažérov klubov VI. ligy, aby v prípade sprístupnenia tejto             
funkcionality oznámili túto skutočnosť KR prostredníctvom podania na komisiu. 
V prípade nejasností, prípadne pri problémoch s registráciou kontaktujte: Tomáš Gemza,           
0908 933 715, tomas.gemza@futbalnet.sk, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk. 
 
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://my.sportnet.online/
http://video.sportnet.online/
mailto:tomas.gemza@futbalnet.sk
http://franti%C5%A1ek.ferenc@futbalsfz.sk/
http://www.obfzzh.sk/

