
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35-2018/19 zo dňa 02.05.2019 - 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. Upozorňuje: 

a) FK na nutnosť podávania zmien termínov cez ISSF → zápis o stretnutí → žiadosť o                
zmenu termínu/hracej plochy stretnutia. ŠTK nebude iné podanie akceptovať. 
2. Oneskorený začiatok MFS: 

a) 19. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, ŠK Jastrabá - FK Vyhne: začiatok               
MFS o 16:15 hod. (ÚHČ 16:00 hod.) - nominácia hostí zmenená po uzatvorení (16:04 hod.), podľa                
vyjadrenia hlavného rozhodcu Juraja Knapa - problémy s internetom. 
3. Štart hráča bez RP: 

a) 21. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK               
Voznica - hráč domácich č. 6 Jakub Polc 1305112 nastúpil na OP (žiadosť o RP schválená                
24.04.2019).  
4. Nedostatky v zápisoch: 

a) 19. kolo VII. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Malá Lehota - Olympic Ihráč:               
neuvedený videotechnik v zápise o stretnutí (R: Roman Abrahám sa k tejto skutočnosti nevyjadril). 
5. Oznámenie o nedostatkoch v MFS: 

a) 21. kolo VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ Partizán Veľká Lehota - ŠK               
Voznica: domáci klub neposkytol tlačiareň (porušenie čl. VIII/2/j RS ObFZ Žiar nad Hronom). V              
prípade opakovania odstúpi FK na DK.  
 
II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Oznamuje: 

a) účastníkom Futbalshop.sk liga U15 zmenu ÚHČ doma hraných MFS (od 21. kola,             
11.05.2019): TJ OŠK Stará Kremnička - sobota 180 minút pred ÚHČ dospelých.  
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia v zmysle SP čl. 36/2: 

a) 14. kolo Miniligy Milana Škriniara U11, FK Sitno Banská Štiavnica - OŠK Brehy, dňa               
02.05.2019 (štvrtok) o 17:00 hod. (zmena ÚHČ),  

b) 14. kolo Miniligy Milana Škriniara U11, TJ PS Hliník nad Hronom - MFK Žarnovica,               
dňa 06.05.2019 (pondelok) o 16:00 hod. 
3. Nedostatky v zápisoch: 

a) 19. kolo Futbalshop.sk liga U15, OŠK Stará Kremnička - TJ Družstevník Lovčica-Trubín             
- rozhodca Alessio di Carlo uzatvorená nominácia domácich a hostí po MFS (18:08 hod.). 
Komisia mládeže zdôrazňuje, ak MFS rozhoduje laik (predovšetkým MFS Miniligy Milana           
Škriniara U11), za úplné vyplnenie zápisu o stretnutí je zodpovedný klubový (resp. tímový)             
manažér klubu. 



4. Odstúpenie KR: 
a) rozhodca Peter Breziansky, za uvedenie nesprávneho výsledku v MFS 18. kola            

Futbalshop.sk liga U15, TJ Prestavlky - OŠK Stará Kremnička (20.04.2019). 
 
III. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Tapferová): 
74. Ján Durbák 1144981, ŠK Lesy Banská Belá, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                 
30.04.2019. 
75. Dalibor Michalovič 1314535, MFK Nová Baňa “B”, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl.37/5a DP od                
30.04.2019. 
76. Milan Haspra 1249863, FK Malá Lehota, 2S “N” za HNS, podľa čl. 49/2a DP, od                
30.04.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
77. Vladimír Kysel 1176946, TJ Olympic Ihráč, 2S “N” za HNS, podľa čl. 49/2a DP, od                
30.04.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/96 Na základe odborného stanoviska KR, v zmysle DP čl. 86/3, DK trestá hráča Maroš Pažout                
1101596, TJ PS Hliník nad Hronom, 3S “N” za HNS voči delegovanej osobe po udelení ČK,                
podľa DP čl. 48/2/b od 30.04.2019. Poplatok za prerokovanie 10 € (MZF). 
DK/97 DK prijala podnet od KR (US34-2018/19-IV/3) a na jeho základe karhá R Michaelu              
Remeňovú. Poplatok za prerokovanie 10€. Poplatok je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu:              
SK21 0200 0000 0000 1283 7422, do 15.05.2019. 
DK/98 DK prijala podnet od KR (US35-2018/19-IV/2a) a na jeho základe karhá R Petra              
Brezianskeho. Poplatok za prerokovanie 10€. Poplatok je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo             
účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422, do 15.05.2019. 
DK/99 DK prijala podnet od KR (US35-2018/19-IV/2b) a na jeho základe udeľuje sankciu 27€ R               
Alessio di Carlo. Sankciu je potrebné uhradiť na účet ObFZ, číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283                 
7422, do 15.05.2019. 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo            
8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ ZH v lehote do siedmich dní odo dňa                
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84/1 DP). 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan): 
1. Prerokovaný podnet FK: TJ PS Hliník nad Hronom odstúpené DK ObFZ. 
2. Odstupuje DK na doriešenie R: 

a) Peter  Breziansky za nedôsledné vypisovanie ZoS. 
b) Alessio di Carlo - neospravedlnená neúčasť na MFS konaného dňa 27.4.2019 

3. Rozhodcovia, na ktorých KR prijala podnet, budú riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.  
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. Upozorňuje R na dôslednú kontrolu a vypisovanie zápisov o stretnutí. V prípade             
opakovaných nedostatkov v zápisoch o stretnutí, budú R odstúpení na DK ObFZ ZH. 
6. Informuje R, ak je v DL uvedený ako AR “laik”, že sú povinní uviesť do Zápisu o stretnutí                   
meno tejto osoby, ktorá pôsobila ako AR v danom MFS. Ak na požiadanie R domáci klub                
nezabezpečí takéhoto AR, je taktiež R povinní uviesť túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí.  
7. Dôrazne upozorňuje 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  
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). 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Nominácia výberu ObFZ Žiar nad Hronom U12, ročník narodenia 2007, na 3. kontrolný zraz dňa                
13.05.2019 (pondelok) od 16:00 v Hliníku nad Hronom: Sebastian Ďurkov, Tomáš Gáfrik,            
Samuel Pauček, Adam Zumerling (všetci MFK Nová Baňa), Filip Blaško, Samuel Matej            
Kočtúch, Jakub Marko (všetci FK Sitno Banská Štiavnica), Sebastián Matejov, Patrik           
Melicherčík, Ondrej Sedlák (všetci MFK Žarnovica), Aleš Abrahám, Marián Bizoň (obaja TJ            
Prestavlky), Juraj Marianik (ŠKF Kremnica). 
Realizačný tím: tréner Ľuboš Laurov, asistent trénera Ján Matonok, technický vedúci Zdenko            
Považan 
Program kontrolného zrazu: 16:00 - 16:15 zraz nominovaných hráčov, organizačné pokyny           
trénerov; 16:15 - 17:45 tréningová jednotka; 18:00 ukončenie tréningového zrazu 
2. Oznamuje trénerom: 

a) TMK ObFZ Zvolen, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.05.2019 
vo Zvolene organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C a B licencie, ktorý SFZ uznáva k 
ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.05.2019. 
Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie a na 
www.ssfz.sk. 

b) Západoslovenský futbalový zväz, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých            
Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C a B licencie, ktorý SFZ uznáva k              
ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.06.2019.             
Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ → Tréneri → Vzdelávanie a na               
www.trenerportal.sk. 
 
VI. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme FK, aby si doregistrovali chýbajúcich športových odborníkov (napr.          
videotechnikov v VII. lige a pod.). “Registráciu športových odborníkov” zaviedol SFZ           
prostredníctvom ISSF, vzhľadom na požiadavky Zákona o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.).             
Netreba sa toho obávať, ani to odkladať na poslednú chvíľu, ide o jednoduchý elektronický proces.               
Bližšie informácie TU. 
Zároveň opakovane oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí je v oblastných súťažiach do             
položky “Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek zaregistrovaného funkcionára FK. 
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VII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Úhrada odmnien R z MFS mládeže prostredníctvom kreditov. Upozorňujeme funkcionárov           
FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach mládeže, že SFZ spustil možnosť automatickej úhrady             
delegovaných osôb (z MFS mládeže) prostredníctvom kreditov. Návod nájdete TU. V prípade            
akýchkoľvek problémov kontaktujte helpdesk@futbalnet.sk. 
2. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti)               
aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto            
žiadosť zamietne s poznámkou - aktualizujte fotografiu. 
3. 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 (hráč z neaktívneho FK). Žiadame všetkých               
klubových ISSF manažérov, aby 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. 
4. 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) 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. 
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. 
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. 
Návod pre používateľov videoarchívu. 
 
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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