
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 09-2018/19 zo dňa 06.09.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Dôrazne upozorňujeme: 
a) FK, že pracovný čas sekretariátu a matriky ObFZ je v pracovných dňoch od              

8. do 17. hodiny. Vybavovanie agendy mimo pracovného času nie je nárokovateľné.            
Vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcej dohode s matrikárom, podloženej         
žiadosťou na Matričnú komisiu v elektronickej podateľni ISSF, je schválenie          
matričného úkonu možné (nie nárokovateľné), pričom poplatok za matričný úkon je           
v tomto prípade dvojnásobný v porovnaní s poplatkom v pracovnom čase (v zmysle             
nariadenia SFZ a s tým súvisiacim zakotevním v RS), 

b) R, že po uzavretí Zápisu o stretnutí rozhodcom, je otvorenie Zápisu možné             
len na základe podania k MFS v elektronickej podateľni ISSF s podrobným popisom             
okolností, ktoré je potrebné v Zápise opraviť a s odôvodnením, prečo bol Zápis             
uzavretý nesprávne. Každé otvorenie Zápisu po jeho definitívnom uzavretí         
rozhodcom musí byť riadne odôvodnené v zmysle futbalových noriem SFZ.          
Telefonická žiadosť (ani SMS, email) je pre otvorenie Zápisu nepostačujúca. 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta): 
1. Kontumuje v zmysle SP čl. 82/1/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem): 

a) MFS 15. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Sitno Banská             
Štiavnica/Štiavnické Bane “B” - ŠK Slaská, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sitno                
Banská Štiavnica/Štiavnické Bane “B”. Keďže v prípade ŠK Slaská ide už o druhú             
kontumáciu v súťažnom ročníku 2018/2019, ŠTK dôrazne upozorňuje menovaný FK na           
znenie SP čl. 12/1 (cit. “ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného              
súťažného ročníka, riadiaci orgán súťaže ho zo súťaže vylúči”). ŠK Slaská odstupuje na DK. 
2. Neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia v zmysle RS čl. VI/8: 

a) MFS 5. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, OŠK Lutila - TJ              
Družstevník Lovčica-Trubín (05.10.2018). 
3. Neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia v zmysle RS čl. VI/7d: 

a) MFS 6. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Sokol Tekovská             
Breznica - OŠK Lutila. MFS sa odohrá v pôvodne určenom termíne.  
4. Schvaľuje zmenu termínu stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) MFS 5. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Lovča “B”/Dolná             
Trnávka - TJ Družstevník Janova Lehota,  01.09.2018 ( sobota ) o 17:00 hod. 

b) MFS 5. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, OŠK Lutila - TJ              
Družstevník Lovčica-Trubín, 07.09.2018 (piatok) o 16:00 hod. 
5. Berie na vedomie: 

a) podanie FK Vyhne, ohľadom MFS 5. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET             
dospelých, OŠK Stará Kremnička - FK Vyhne. Podanie odstupuje Komisii rozhodcov, ktorá            
o podaní rozhodne. 
 



6. Nedostatky v zápisoch: 
a) MFS 15. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, OŠK Hodruša-Hámre - TJ              

Sokol Tekovská Breznica - Zápis omylom uzatvorený pred MFS, R: Ivan Matejovie,            
odstupuje KR 

b) MFS 15. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Inter Horná Ves - OŠK                
Lutila - chýba lekár domácich (neuvedený v zápise o stretnutí), neuvedená konfrontácia,            
vedúci domácich je uvedený aj ako hráč (odstupuje DK). 

c) MFS 5. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Sokol Trnavá Hora - TJ                
Inter Horná Ves - vedúci hostí je uvedený aj ako hráč, odstupuje DK 

d) MFS 5. kola VII ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Malá Lehota - MFK               
Nová Baňa “B” - vedúci domácich je uvedený aj ako hráč, lekár domácich je v Zápise                
uvedený aj ako hlavný usporiadateľ, odstupuje DK 

e) MFS 5. kola VII ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Prochot - TJ               
Olympic Ihráč - vedúci domácich a hlavný usporiadateľ je tá istá osoba, odstupuje DK 

f) MFS 5. kola VII ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Jastrabá - FK Pohronie               
“B” - vedúci hostí je uvedený aj ako hráč, odstupuje DK 
7. 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. Oneskorený začiatok: 

a) 5. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Partizán Veľká Lehota - OŠK Hodruša-Hámre -              
15:40 hod. (ÚHČ 15:30 hod.), R: Peter Fáber 
2. Nedostatky v zápisoch: 

a) 1. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Prestavlky - ŠK Lesy Banská Belá - chýba               
vedúci domácich, hostí, lekár domácich, konfrontácia nevyžiadaná (v súťažiach mládeže          
konfrontácia povinná), R: Ivan Hromník 

b) 1. kolo Futbalshop.sk liga U15, PS Hliník nad Hronom - TJ Družstevník Janova              
Lehota - chýba vedúci domácich, hostí, lekár domácich, konfrontácia nevyžiadaná (v           
súťažiach mládeže konfrontácia povinná), R: Tomáš Miklík  

c) 1. kolo Futbalshop.sk liga U15, ŠKF Kremnica - TJ Sokol Trnavá Hora - chýba               
lekár domácich, konfrontácia nevyžiadaná (v súťažiach mládeže konfrontácia povinná), R:          
Jaroslav Belička 

d) 1. kolo Futbalshop.sk liga U15, Štart Prenčov - TJ Lovča - chýba vedúci domácich 
e) 1. kolo Futbalshop.sk liga U15, TJ Partizán Veľká Lehota - OŠK Stará Kremnička -               

chýba vedúci hostí 
f) 5. kolo Futbalshop.sk liga U15, PS Hliník nad Hronom - ŠK Lesy Banská Belá -                

rozhodoval laik, delegovaný rozhodca Peter Breziansky sa nedostavil (ospravedlnený) 
g) 5. kolo Futbalshop.sk liga U15, ŠKF Kremnica - TJ Družstevník Lovčica - Trubín -               

konfrontácia nevyžiadaná (v súťažiach mládeže konfrontácia povinná), R: Jaroslav Belička 



h) 5. kolo Futbalshop.sk liga U15, Štart Prenčov - TJ Prestavlky - chýba hlavný              
usporiadateľ, vedúci domácich, hostí, neuvedený výsledok konfrontácie, R: Michaela         
Remeňová 

i) 5. kolo Futbalshop.sk liga U15, OŠK Stará Kremnička - TJ Družstevník Janova             
Lehota - vedúci domácich, hostí, konfrontácia nevyžiadaná (v súťažiach mládeže          
konfrontácia povinná), nominácia hostí zmenená po uzatvorení, R: Tomáš Miklík 
 
III. Disciplinárna komisia (vedením poverená Karina Tapferová): 
12. Martin Izák 1196970, TJ Hronská Dúbrava, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP                  
od 6.9.2018 
13. Michal Zuberník 1159909, FK Vyhne, 3S “N” za ČK (HNS), podľa čl. 48/2b DP od                
6.9.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
14. Lukáš Šíma 1152051, FK Vyhne, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP od                  
6.9.2018. 
15. Michal Ukrop 1252105, FK Vyhne, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl.37/3 DP od                 
6.9.2018. 
16. David Kušik 1260374, ŠK Voznica, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/2b DP od 30.8.2018.                
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
17. Ľudovít Hankovič 1122052, ŠK Lesy, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3DP od                
6.9.2018 
18. Michal Hudec 1209571, TJ Partizán Veľká Lehota, 3S “N” za ČK (HNS), podľa čl 48/2b                
DP od 6.9.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/16 DK prijala podnet od ŠTK (US 09- I/1) a na jeho základe karhá klub ŠK Slaská.                 
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/17 DK prijala podnet od ŠTK (US 09-I/6B) a na jeho základe trestá napomenutím klub               
TJ Inter Horná Ves. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/18 DK prijala podnet od ŠTK (US 09-I/6C) a na jeho základe trestá pokarhaním klub TJ                
Inter Horná Ves. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/19 DK prijala podnet od ŠTK (US 09-I/6D) a na jeho základe trestá napomenutím klub               
FK Malá Lehota. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/20 DK prijala podnet od ŠTK (US 09-I/6E) a na jeho základe trestá napomenutím klub               
TJ Partizán Prochot. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/21 DK prijala podnet od ŠTK (US 09-I/6F) a na jeho základe trestá napomenutím klub               
FK Pohronie. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/22 DK prijala podnet od KR (US 09- IV/1a) a na jeho základe udeľuje R Tomášovi                
Miklíkovi sankciu 10€. Poplatok za prerokovanie 10€. Sankciu s poplatkom je potrebné            
uhradiť na č.ú. SK21 0200 0000 0000 1283 7422 do 30.09.2018. 
DK/23 DK prijala podnet od KR (US 09- IV/1b) a na jeho základe karhá R Ivan Matejovie. 
 
 
 
 



IV. Komisia rozhodcov (vedením poverený Zdenko Ivan): 
1. Odstupuje DK na doriešenie: 

a) R Tomáš Miklík za porušenie RS vo futbale 2018/2019 kapitola XVI/9 - neskoré              
uzavretie zápisu z MFS konaného dňa 01.09.2018, 

b) R Ivan Matejovie za porušenie RS vo futbale 2018/2019 - predčastné uzavretie             
zápisu z MFS konaného dňa 29.08.2018. 
2. Odstupuje VV ObFZ ZH na doriešenie R Branislav Novodomec za MFS hrané dňa              
01.09.2018. 
3. Dôrazne upozorňuje R, že konfrontácia u mládeže je povinná! Jej výsledok je potrebné              
vyznačiť v Zápise o stretnutí (bez námietok, s námietkami).  
4. Upozorňuje R: Belička J, Miklík T, Hromík I, Remeňová M, Fáber P. - na úplné                
vypisovanie zápisov o stretnutí (zač.stretnutia, námietky, zranení hráči, konfrontácia…). V          
prípade opakovania sa, budú menovaní R riešení v zmysle Zásad pre činnosti R a DZ a                
odstúpení na DK ObFZ ZH. 
5. Dôrazne upozorňujeme R na dodržiavanie stanovených termínov ospravedlňovania         
sa z delegovania na MFS (10 dní vopred). V prípade nedodržania uvedeného bude KR              
postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ (poplatok 10 €). 
Ospravedlnenia R na MFS zasielajte na email delegovanie@gmail.com 
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. 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. 
9. 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. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Dňa 23.08.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča             
doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola          
zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa RaPP čl. 15 ods. 5, t.j.              
plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5             
RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby počnúc dňom 24.08.2018 už           
nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.            
Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie             
žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. 
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2. Upozorňujeme: 
a) V prípade záujmu klubu o hráča z klubu, ktorý je v matrike SFZ vedený ako                

neaktívny (nemá zaradené v aktuálnom ročníku v súťažiach žiadne družstvo) je           
potrebné postupovať výhradne v zmysle RaPP čl. 15/5 (viď bod 1. Správ sekretariátu a              
matriky), 

b) Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako 18 rokov v zmysle 
RaPP čl. 20 je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého (resp. 
prechodného) pobytu hráča. Transfer hráča, ktorý nemá na detaile uvedenú adresu a 
nebude v stanovenom čase doplnená, bude zamietnutý systémom. Adresu na detaile 
hráča môže doplniť zákonný zástupca cez účet hráča, 

c) Pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča (podľa             
pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už             
registrovaní doplnia, resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný           
zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj účet), 

d) 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. 
3. 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. 
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              
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. a VII. 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. 
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Žiadame touto cestou ISSF manažérov klubov VI. a VII. ligy ObFZ ZH, 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. 
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