
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 40-2016/17 zo dňa 25.05.2017 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Ruší odohratie MFS (v pôvodnom termíne): 

a) 7. kola VII. ligy dospelých - II. trieda, skupina o postup, TJ Družstevník Janova               
Lehota - ŠK Rudno nad Hronom. 
2. Žiada: 

a) TJ Družstevník Janova Lehota v termíne do 30.05.2017 (utorok) predložiť ŠTK            
žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy, o odohratí MFS VII. ligy dospelých - II. trieda,              
skupina o postup, TJ Družstevník Janova Lehota - ŠK Rudno nad Hronom v náhradonom              
termíne, potvrdenú súperom. MFS sa musí odohrať najneskôr do konca súťaže (18.06.2017).            
V prípade nepredloženia vzájomnej dohody v stanovenom termíne, ŠTK MFS skontumuje v            
prospech ŠK Rudno nad Hronom. 
3. Berie na vedomie: 

a) podanie TJ Partizán Veľká Lehota, zo dňa 18.05.2017, ohľadom videozáznamu 19.            
kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ Sokol              
Repište. Napriek opakovanej žiadosti ŠTK o predloženie videozáznamu sa TJ Partizán Veľká            
Lehota ozval až po odstúpení priestupku TJ Partizán Veľká Lehota ŠTK na DK (čl. XVIII               
bod 1 RS ObFZ Žiar nad Hronom 2016/2017). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť zostáva             
rozhodnutie v platnosti. 
4. Oznamuje: 

a) ŠK Slaská, že podanie zo dňa 21.05.2017, ohľadom udelenia červenej karty,            
nepatrí na ŠTK a nemá vplyv na výsledok dosiahnutý na ihrisku. 
5. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 8. kola VII. ligy dospelých - II. trieda, skupina o postup, ŠK Rudno nad Hronom -                 
ŠK Jastrabá dňa 04.06.2017 (nedeľa) o 17:30 hod. (zmena ÚHČ). 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
6. Kontumuje MFS: 

a) 14. kola Oblastných majstrovstiev U11, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná            
Ždaňa - OŠK Hodruša-Hámre, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pohronie Žiar nad                
Hronom Dolná Ždaňa, v zmysle SP čl. 82/1/b (nedostavenie sa na MFS) 
7. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 19. kola Oblastných majstrovstiev U15 “futbalshop.sk”, TJ Štart Prenčov - OŠK            
Hodruša-Hámre dňa 26.05.2017 (piatok) o 16:00 hod. (zmena ÚHČ) 
 
II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
107. Jozef Šopa 1164229, OŠK Hodruša-Hámre, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl.37/5a DP od              
25.05.2017. 
108. Pavel Alexandrovič Gorbov 1171179, OŠK Brehy, 1S “N” za 9xŽK, podľa čl. 37/5b              
od 25.05.2017. 
109. Vladimír Laurov 1171669, MFK Žarnovica “B”, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP               
od 25.05.2017. 



110. Michal Ukrop 1252105, FK Vyhne, 1S “N” za 9xŽK, podľa čl.37/5b DP od              
25.05.2017. 
111. Erik Babic 1181354, FK Vyhne, 1S “N” za ČK (HNS), podľa čl. 46/1c DP od                
25.05.2017. Poplatok za prerokovanie 10€. Pokuta za ČK 20€. (MZF) 
112. Tomáš Kollár 1159916, OŠK Lutila, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od               
25.05.2017. 
113. Štefan Košarník 1163415, TJ Inter Horná Ves, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3                 
DP od 25.05.2017. Poplatok za prerokovanie 10€. Pokuta za ČK 10€. (MZF) 
114. Peter Hudec 1260963, FK Vyhne, 1S “N” za 9xŽK, podľa čl. 37/5b DP od 25.05.2017. 
115. Peter Sedliak 1250109, TJ Družstevník Lovčica-Trubín, 4S “N” za ČK (HNS), podľa             
čl. 48/1c DP od 25.05.2017. Poplatok za prerokovanie 10€. Pokuta za ČK 20€. (MZF) 
116. Milan Sitár 1254795, ŠK Voznica, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od 25.05.2017. 
117. Denis Slašťan 1359550, ŠK Lesy Banská Belá, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3                 
DP od 25.05.2017. Poplatok za prerokovanie 5€. Pokuta za ČK 10€. (MZF). 
DK/67 DK prijala podnet od ŠK Slaská a žiada OŠK Brehy o zaslanie videozáznamu zo               
stretnutia 22. kola VI. ligy dospelých OŠK Brehy - ŠK Slaská. Videozáznam (na nosiči              
DVD) predložiť v termíne do 30.05.2017 (utorok) doporučenou zásielkou na adresu: ObFZ            
Žiar nad Hronom, Disciplinárna komisia, Tajovského 4, 965 01 Žiar nad Hronom. 
DK/68 DK pozastavuje akúkoľvek činnosť hráčom Jakub Barniak 1311483 OŠK Brehy a            
Rastislav Heško 1301183 ŠK Slaská od 25.05.2017 do vyriešenia prípadu. 
DK/69 DK odstupuje prípad KR a žiada o odborné stanovisko vo veci súvisiacej s podnetom               
ŠK Slaská. 
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec) 
1. 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). 
2. 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. 
 
IV. 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            
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cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700,         
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. 
 
V. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Upozorňuje FK, že v ISSF bola implementovaná úprava procesu a názvu „žiadosť o              
zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ 
Základné rozdiely vo funkcionalite: 
1. v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví                 
manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to              
určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom               
na hornej lište; 
2. žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 
3. v žiadosti je nutné vyplniť buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri                 
atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 
4. v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte upozorňuje              
hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm); 
5. v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne, požadované údaje sa v danom             
stretnutí nezmenia (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie); 
6. v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli, zmenia sa požadované údaje v             
danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 
 
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/

