
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 18-2018/19 zo dňa 08.11.2018 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
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). 
2. Nedostatky v zápisoch: 

a) 14. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Lesy Banská Belá - ŠK Voznica,                
hlavný usporiadateľ a vedúci bola rovnaká osoba, v zápise o stretnutí nebol uvedený videotechnik              
(uviedol ho HR Jozef Dvorský v zázname rozhodcu). 
 
III. Disciplinárna komisia (vedením poverená Karina Tapferová): 
49. Miloš Mašír 1132329, TJ Partizán Veľká Lehota, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                 
08.11.2018. 
50. Milan Mokrý 1230792, MFK Žarnovica “B”, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                
08.11.2018. 
51. Martin Frim 1116265, OŠK Hodruša-Hámre, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3DP od                
08.11.2018. 
52. Michal Šlavka 1145210, OŠK Brehy, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3DP od                
08.11.2018. 
53. Radko Kanina 1106064, OŠK Lutila, DK zastavuje činnosť do vyriešenia prípadu. 
DK/73 DK prijala podnet od OŠK Lutila a odstupuje ho KR na odborné stanovisko. 
DK/74 DK prijala podnet od TJ Družstevník Lovčica-Trubín a na jeho základe žiada klub o               
doručenie videozáznamu. Videozáznam (na nosiči DVD) je potrebné zaslať v termíne do            
12.11.2018 (pondelok) doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom, Partizánska           
154/10, P. O. Box 66, 965 01 Žiar nad Hronom alebo do rovnakého termínu zaslať link na                 
kompletný záznam z MFS (youtube alebo podobný webový portál) na obfzzh@futbalnet.sk. 
DK/75 DK žiada klub OŠK Hodruša-Hámre k písomnému vyjadreniu k udalostiam zo stretnutia TJ              
Družstevník Lovčica-Trubín - OŠK Hodruša-Hámre konaného dňa 04.11.2018. Vyjadrenie je          
potrebné zaslať emailom  na adresu: dkfutbalzh@gmail.com do 12.11.2018. 
DK/76 Na základe oznámení o nedostatkoch zo stretnutia DK napomína klub OŠK Lutila za              
neoznačenú usporiadateľskú službu. V prípade opakovania DK pristúpi k peňažnému trestu.           
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
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IV. Komisia rozhodcov (vedením poverený Zdenko Ivan): 
1. Žiada OŠK Lutila o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 14. kola VI. ligy DOUBLE STAR               
BET dospelých, OŠK Lutila - OŠK Brehy. Videozáznam (na nosiči DVD) je potrebné zaslať v               
termíne do 12.11.2018 (pondelok) doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ Žiar nad Hronom,            
Partizánska 154/10, P. O. Box 66, 965 01 Žiar nad Hronom alebo do rovnakého termínu zaslať link                 
na kompletný záznam z MFS (youtube alebo podobný webový portál) na obfzzh@futbalnet.sk. KR             
ObFZ v prípade nesplnenia odstúpi DK. 
2. Prerokované podnety FK: 

a) OŠK Brehy (Lutila - Brehy, VI. liga DOUBLE STAR BET dospelých) - sťažnosť              
neakceptovaná, nespĺňa náležitosti  RS vo futbale 2018/2019 - uhradiť poplatok 40 EUR v MZF. 

b) OŠK Lutila (Lutila - Brehy, VI. liga DOUBLE STAR BET dospelých) - v riešení, KR                
zaujme stanovisko po vzhliadnutí videozáznamu z MFS. 
3. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.11.2018 o 15:30 hod v priestoroch ObFZ ZH týchto R:                
Maroš Barboriak ml., Ivan Hromník, Ivan Matejovie. Účasť menovaných nutná pod hrozbou            
vyradenia  z NL rozhodcov ObFZ ZH. 
4. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a           
sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XIX a XX              
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. 
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. 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. 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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VI. 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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