
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41-2016/17 zo dňa 01.06.2017 - 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. Pri platbe            
poštovým poukazom je nutné počítať s dlhšou dobou spracovania a zaevidovania úhrady (5 -              
7 dní od úhrady). 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. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. Oznamuje, že od nového súťažného ročníka 2017/2018, v zmysle návrhu KR ObFZ, budú              
FK opäť uzatvárať zmluvy s rozhodcami. Zmluva sa bude uzatvárať na jeden súťažný ročník              
a to s ktorýmkoľvek rozhodcom z nominačných listín ObFZ Žiar nad Hronom, SsFZ alebo              
SFZ. KR ObFZ Žiar nad Hronom zverejní Nominačnú listinu rozhodcov najneskôr           
31.08.2017. Zmluvy sa uzatvárajú a predkladajú KR ObFZ ZH najneskôr do 30.09.2017.            
Kluby VI. ligy uzatvárajú zmluvy s dvomi rozhodcami a kluby VII. ligy s jedným              
rozhodcom. 
Kluby, ktoré neuzatvoria s rozhodcami zmluvy, uhradia nasledovné poplatky: 
VI. liga dospelých: 65 € za jedného rozhodcu resp. 130 € za dvoch rozhodcov 
VII. liga dospelých: 65 € za jedného rozhodcu 
Poplatky budú učtované v MZF za 10/2017. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Kontumuje MFS: 

a) 7. kola VII. ligy dospelých - II. trieda, skupina o postup, TJ Družstevník Janova               
Lehota - ŠK Rudno nad Hronom, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech ŠK Rudno nad                 
Hronom, v zmysle SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na MFS podľa žiadosti o zmenu             
termínu/hracej plochy, nepredloženie žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy v náhradnom          
termíne) 
2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 10. kolo VII. ligy dospelých - II. trieda, skupina o umiestnenie, TJ Hronská              
Dúbrava - FK Malá Lehota dňa 18.06.2017 (nedeľa) o 14:00 hod. (zmena ÚHČ) 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
3. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 2. kola Oblastných majstrovstiev v minifutbale žiačok WU15, ŠK Lesy Banská            
Belá - MFK Nová Baňa, dňa 09.06.2017 (piatok) o 16:15 hod., v rámci turnaja OM WU15 v                 
Žarnovici. 
4. Nariaďuje odohrať neodohraté MFS: 

a) 15. kola Oblastných majstrovstiev U11, MFK Nová Baňa “B” - MFK Nová Baňa              
“A” dňa 08.06.2017 (štvrtok) o 16:00 hod.  
 
 



5. Žiada: 
a) MFK Nová Baňa predložiť podaním v ISSF (žiadosť o zmenu termínu) vzájomnú             

dohodu o odohratí neodohratých MFS 4. kola Oblastných majstrovstiev v minifutbale žiačok            
WU15 (Turnaj v Prestavlkoch) FK Pohronie - MFK Nová Baňa a MFK Nová Baňa - TJ                
Prestavlky. Vzájomnú dohodu predložiť do 06.06.2017, v prípade nepredloženia ŠTK          
uvedené MFS skontumuje. 
6. Upozorňuje účastníkov Oblastných majstrovstiev v minifutbale žiačok WU15, že          
rozhodcovia stretnutí budú venovať zvýšenú pozornosť obuvi, vhodnej na hru na umelej tráve             
a nepripustia do MFS hráčky, ktoré budú obuté v kolíkových alebo tvrdých lisovaných             
kopačkách. Povolené obutie sú tenisky, turfy (TF) alebo lisované kopačky špeciálne určené            
na umelú trávu (AG). Ide o opatrenie, prihliadajúce na bezpečnosť hráčok pri stretoch, ale aj               
šetrnosť k ihriskám s umelou trávou. 
 
III. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Prihlášky do súťaží pre nový súťažný ročník 2017/2018: 

a) prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK           
aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do             
28.06.2017 (vrátane). Po tomto termíne bude počet družstiev v jednotlivých súťažiach           
dospelých uzavretý.  

b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK           
aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže, v termíne do: 
Oblastné majstrovstvá U15 (malý futbal žiaci): 18.07.2017 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka): 18.07.2017 (vrátane) 
Oblastné majstrovstvá WU15 (minifutbal žiačky): 01.08.2017 (vrátane) 
Prihlášku musí FK vytvoriť za každé svoje družstvo jednotlivo (dospelí, žiaci U15, prípravka             
U11, žiačky WU15, príp. iná kategória v súťažiach mimo riadenia ObFZ ZH). V prípade              
nejasností odporúčame “Manuál k elektronickej prihláške v ISSF”, ktorý je na webe ObFZ v              
sekcii Legislatíva - Tlačivá, formuláre, návody. 
Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2017.            
Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení: 
VI. liga dospelých s mládežou: 100 € 
VI. liga dospelých bez mládeže: 100 € + 500 € 
VII. liga dospelých: 95 € 
Mládež: bez štartovného 
 
IV. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
118. Martin Frim, 1116265, OŠK Hodruša-Hámre, 1 S “N” za 9xŽK podľa DP čl. 37/5/b od                
01.06.2017. 
119. Jakub Barniak, 1311483, OŠK Brehy, 2 S “N” za ČK podľa DP čl. 49/1/a od                
25.05.2017. Poplatok 10 € (v MZF). Pokuta 20 € (v MZF). 
120. Rastislav Heško, 1301183, ŠK Slaská, 2 S “N” za ČK podľa DP čl. 49/1/a od                
25.05.2017. Poplatok 10 € (v MZF). Pokuta 20 € (v MZF). 



V. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec) 
1. Oznamuje: 

Letný seminár všetkých R a DZ sa uskutoční dňa 22. júla 2017 (sobota ) o 8:30 hod.                 
Program a miesto budú v najbližších dňoch zverejnené na webe ObFZ Žiar nad Hronom. 
Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli              
uvedenej akcie zúčastniť, nakoľko je podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti              
súťažného ročníka 2017/2018. 
2. Žiada: 

a) R, aby ospravedlnenie z MFS zasielali 14 dní vopred na mail            
delegovanie@gmail.com. 

b) R, aby v zápisoch o stretnutí poznámka - záznam rozhodcu uviedli pokiaľ sa v               
zápise vyskytujú hráči, ktorí nepredložia RP a nastupujú na MFS s iným dokladom totožnosti              
a sú overiteľní v systéme ISSF (povinnosť klubu v zmysle rozpisu súťaže predložiť RP ŠTK               
do 48 hod). 
3. Záujemcovia o funkciu rozhodcov sa môžu prihlásiť písomne na mail           
delegovanie@gmail.com, príp. telefonicky u členov KR: Martin Tapfer 0907 552 356, Jozef            
Oslanec 0903 351 226 alebo Zdenko Ivan 0903 155 346. 
 
VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Oznamujeme, že TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a             
UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 5             
hodín dňa 24.06.2017 (sobota) od 09:00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši. V prípade              
záujmu je potrebné zaslať prihlášku na vyplnenom tlačive do 10.06.2017 mailom na adresu             
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01            
Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo            
cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700,         
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY má informatívny            
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS            
uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom,            
zverejňovaná na stránkach www.obfzzh.sk. 

http://www.obfzzh.sk/
http://www.ssfz.sk/data/komisie/TMK/materialy/20161229/Doskolovaci%20seminar%20trenerov%20-%20prihlaska.doc
mailto:delegovanie@gmail.com
mailto:peterstefanak@gmail.com

