
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17-2018/19 zo dňa 31.10.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Oznamujeme FK, že ObFZ Žiar nad Hronom a FK Pohronie opäť pripravili pre kluby hrajúce VI.                
a VII. ligu ObFZ ZH voľné vstupenky na stretnutia II. ligy FK Pohronie - FK Inter Bratislava a                  
FK Pohronie - ŠK Odeva Lipany. Zástupcovia FK si ich môžu prevziať v pokladni Mestského               
futbalového štadióna v Žiari nad Hronom (pri hlavnej budove) pred stretnutím FK Pohronie - FK               
Inter Bratislava, v piatok 02.11.2018 pred 18:00 hod. Budú pripravené v obálke na jednotlivé              
kluby, obsluhujúcemu personálu treba len zahlásiť názov klubu. 

Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom sa uskutoční v pondelok 12.11.2018 o 16:00 hod. v              
zasadačke Mestského futbalového štadióna, ul. Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom. 
Program: 
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ 
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, skrutátorov a          
overovateľov zápisnice 
3. Správa mandátovej komisie 
4. Schválenie programu konferencie 
5. Správa o činnosti VV ObFZ 
6. Informácia o hospodárení ObFZ 
7. Správa revíznej komisie 
8. Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2019 
9. Doplňujúce voľby do orgánov ObFZ - predseda KR a člen VV, predseda DK 
10. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do orgánov ObFZ 
11. Návrh na reorganizáciu súťaží ObFZ ZH od súťažného ročníka 2020/2021 
12. Návrh na zmenu podmienok účasti FK v najvyššej oblastnej súťaži 
13. Schválenie návrhu uznesenia 
14. Diskusia 
15. Záver 
Konferencie sa zúčastní 34 delegátov s právom hlasovať, reprezentujúcich riadnych členov ObFZ            
- teda aktívne FK /ktoré majú v ktorejkoľvek súťaži SFZ, SsFZ alebo ObFZ ZH aspoň jedno                
družstvo/, územne prislúchajúce do ObFZ Žiar nad Hronom. Pre uznášania schopnosť           
konferencie je nutná účasť aspoň 23 delegátov s právom hlasovať. 

Prosíme FK o zaslanie fotografií umiestnenia bannerov DOUBLE STAR BET na svojich            
štadiónoch na email obfzzh@futbalnet.sk, podľa možnosti obratom. Ďakujeme.  

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ: 

a) vyzýva FK VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, aby do 28.02.2019 nahlásili             
podaním na ŠTK v elektronickej podateľni ISSF hrací čas, v ktorom budú hrať domáce MFS v                
jarnej časti súťaže. ŠTK akceptuje termíny SO ÚHČ, NE dopoludnie, NE 210 min. pred ÚHČ               
dospelých. V prípade, že FK nenahlási nový hrací čas domácich MFS, ŠTK tento čas nariadi na NE                 
210 min. pred ÚHČ dospelých a bude záväzný pre celú jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019. 

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

a) Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný             
doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl.              
43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený               
(SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11). 
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2. Kontumuje: 
a) MFS 12. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Lesy Banská Belá - MFK                

Žarnovica “B”, priznáva 3 body a skóre 0:3 (skóre dosiahnuté na HP zostáva v platnosti) v prospech                 
MFK Žarnovica “B”, v zmysle SP čl. 82/1d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia). ŠK             
Lesy Banská Belá odstupuje na riešenie DK. 

b) MFS 13. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK                
Lesy Banská Belá, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Partizán Veľká Lehota, v zmysle SP                  
čl. 82/1b (nenastúpenie družstva na stretnutie). Keďže v prípade ŠK Lesy Banská Belá 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 Lesy Banská Belá odstupuje              
na riešenie DK. 
3. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 14. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Slaská - TJ Sokol Trnavá Hora,                
dňa 04.11.2018 (nedeľa) o 13:30 hod. Poplatok 10 € (MZF). 
4. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 13. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, FK Sitno Banská Štiavnica “B” - OŠK                
Lutila - 10:13 hod. (ÚHČ 10:00 hod.). 
5. Nedostatky v zápisoch: 

a) 13. kola VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, MFK Nová Baňa “B” - TJ Olympic                
Ihráč - nominácia hostí zmenená po uzatvorení (12:39 hod., ÚHČ 10:30 hod.), R: Stanislav Pružina. 
 
III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Nedostatky v zápisoch: 

a) MFS 3. kola Futbalshop.sk ligy U15, TJ Družstevník Lovčica-Trubín - ŠK Lesy Banská              
Belá - rozhodca sa na zápas nedostavil, R: Jaroslav Belička. 
2. Schvaľuje výsledky jesennej časti súťaže 2018/2019: 

a) Futbalshop.sk liga U15,  
b) Miniliga Milana Škriniara U11.  

 
IV. Disciplinárna komisia (vedením poverená Karina Tapferová): 
46. Vladimír Baran 1319800, TJ Sokol Trnavá Hora, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP, od                 
1.11.2018. 
47. Ivan Cima 1049139, ŠK Lesy Banská Belá, 2S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od 25.10.2018.                  
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
48. Juraj Ľupták 1174642, ŠK Lesy Banská Belá, 12 mesiacov “N” podľa čl. 49/1c DP od                
25.10.2018. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/66 DK prijala podnet od ŠTK (US 17_18-19_ II/2a) a na jeho základe napomína klub ŠK Lesy                 
Banská Belá. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/67 DK prijala podnet od ŠTK (US 17_18-19_II/2b) a na jeho základe karhá klub ŠK Lesy                
Banská Belá. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/68 DK udeľuje ŠK Lesy Banská Belá pokutu za nedodanie videozáznamu vo výške 100€,              
podľa čl. XXI/31g RS. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/69 DK za porušenie povinností ŠK Lesy Banská Belá (57/1f DP), udeľuje pokutu 50€, podľa               
čl. XXI/31k. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/70 DK pozastavuje akúkoľvek činnosť HU Rusko Radoslav 1393113, ŠK Lesy Banská Belá na              
2S “N” podľa čl. 64/1c DP od 25.10.2018. 



DK/71 DK karhá klub MFK Žarnovica “B”, podľa čl. 60 DP. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/72 DK prijala podnet od KR (US17_18-19_V/1) a na jeho základe udeľuje pokutu 17€ R               
Jaroslavovi Beličkovi. Pokutu je potrebné uhradiť do 14.11.2018 na č.ú. ObFZ ZH: SK21 0200              
0000 0000 1283 7422. 
 
V. Komisia rozhodcov (vedením poverený Zdenko Ivan): 
1. Odstupuje DK na doriešenie: 

a) R Jaroslav Belička za porušenie RS ObFZ ZH 2018/2019, kapitola XXI/31/m -             
neospravedlnené nedostavenie sa na MFS konaného dňa 28.10.2018. 
2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a           
sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVIII a XIX              
Rozpisu súťaží vo futbale 2018/2019. Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR               
podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie                 
pre podanie podnetu cez ISSF na KR ObFZ je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne              
neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól.           
Poplatok podľa kap. XXV. ods. 7 RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti,              
čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia         
sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. 
3. Upozorňuje R, že konfrontácia u mládeže je povinná! Jej výsledok je potrebné vyznačiť v               
Zápise o stretnutí (bez námietok, s námietkami). 
4. 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  
5. Upozorňuje R, že v prípade vypísania Oznámenia o nedostatkoch(OzN), je potrebné zaslať scan              
OzN na email obfzzh@futbalnet.sk do 48h po ukončení MFS a následne zaslať aj originál OzN               
výhradne poštou na adresu ObFZ, Partizánska 154/10, P.O.BOX 66, 965 01 Žiar nad Hronom. 
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. 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). 
 
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Futbalovým klubom, účastníkom VI. ligy dospelých v súťažných ročníkoch 2017/2018 a            
2018/2019, bol zaslaný hlasovací lístok do ankety Jedenástka roka 2018, ktorý je potrebné vyplniť              
a zaslať späť TMK poštou alebo emailom do 20.11.2018. V ankete sa zohľadňuje kalendárny rok               
2018, teda jar sezóny 2017/2018 a jeseň sezóny 2018/2019. Venujte prosím pozornosť uvedenej             
ankete, aby skutočne odrážala realitu futbalového roka 2018 v našej najvyššej oblastnej súťaži.             
TMK takisto prijíma návrhy na gól roka (zaslané ako link na email obfzzh@futbalnet.sk), trénera              
roka v kategórii mládež a trénera roka v kategórii dospelých (podmienkou prijatia návrhu je              
licencované trénerské vzdelanie adepta, minimálne UEFA Grassroots C), rovnako na email           
obfzzh@futbalnet.sk. 
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2. TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov               
na rok 2018 bude organizovať: 

a) doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na             
predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. novembra 2018 (sobota - štátny               
sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na               
doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 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. V elektronickej podateľni ISSF, v zložke Registrácia hráča, bola 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. 
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) 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. 
 
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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