
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13-2017/18 zo dňa 05.10.2017 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 

Volebná Konferencia ObFZ Žiar nad Hronom, na ktorej budú volené orgány ObFZ na             
nové 4-ročné funkčné obdobie, sa uskutoční v pondelok 30.10.2017 o 16:30 hod. v             
zasadačke Mestského kultúrneho centra, ul. SNP 119, 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. Voľba volebnej komisie 
9. Voľba predsedu ObFZ na volebné obdobie 2017 - 2021 
10. Voľba ďalších orgánov ObFZ na volebné obdobie 2017 - 2021 
11. Vyhlásenie výsledkov volieb 
12. Voľba delegátov Konferencie SsFZ za ObFZ Žiar nad Hronom 
13. Schválenie návrhu uznesenia 
14. Diskusia 
15. Záver 
 
Konferencie sa zúčastní 37 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. 
 
V zmysle volebného poriadku Konferencie ObFZ Žiar nad Hronom sekretariát prijíma           
kandidátky do volieb do 16.10.2017 24:00 hod. (poštou alebo na email           
obfzzh@futbalnet.sk). Na web ObFZ Žiar nad Hronom bolo nahraté vzorové tlačivo           
“Písomný návrh kandidátov do volieb” pre voľby do orgánov ObFZ Žiar nad Hronom             
(link: http://www.obfzzh.sk/spravy/navody-rady-odporucania). 

 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 04.10.2017, okrem iného schválil obnovenie činnosti             
Komisie mládeže ObFZ Žiar nad Hronom od 01.12.2017. Voľba predsedu tejto komisie bude             
súčasťou riadnych volieb v rámci Konferencie ObFZ Žiar nad Hronom, konanej 30.10.2017. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 7. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Tekovská Breznica -              
TJ Sokol Repište, dňa 11.03.2018 (nedeľa) o 14:30 hod. 
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2. Zamieta: 
a) žiadosť TJ PS Hliník nad Hronom o odohratie MFS 12. kola VI. ligy dospelých -                

Oblastné majstrovstvá, ŠK Slaská - TJ PS Hliník nad Hronom dňa 11.11.2017 o 13:30 hod.,               
pre chýbajúci súhlas ŠK Slaská. V prípade novej dohody je potrebné opätovne zevidovať             
podanie v ISSF k Zápisu o stretnutí - “Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia”.              
Vzájomnú dohodu predložiť do 10.10.2017, v opačnom prípade sa MFS odohrá v pôvodnom             
termíne. 
3. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí MFS: 

a) 10. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, TJ Družstevník Janova Lehota - TJ              
Družstevník Lovčica-Trubín, dňa 07.10.2017 (sobota) o 15:00 hod. (zmena ÚHČ). 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
4. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 8. kola (4B) LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15, FK Pohronie - MFK              
Žarnovica, dňa 13.10.2017 (piatok) o 16:30 hod., v rámci turnaja súťaže v Žiari nad Hronom. 
5. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí MFS: 

a) 1. kola Futbalshop.sk ligy U15, TJ Družstevník Lovčica-Trubín - ŠKF Kremnica            
dňa 21.10.2017 (sobota) o 10:00 hod. na ihrisku v Kremnici a MFS 12. kola, ŠKF Kremnica -                 
TJ Družstevník Lovčica-Trubín, dňa 10.06.2018 (nedeľa) o 14:30 hod. na ihrisku v            
Lovčici-Trubíne (odohratie stretnutí v obrátenom poradí), v zmysle SP čl. 36/3 a RS čl              
VI/7/f. Týmto sa ruší bod bod I/3d ÚS č. 12 (odohratie MFS na multifunkčnom ihrisku v                
Lovčici-Trubíne). 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
18. Jozef Kruľák 1109288, TJ Sokol Tek.Breznica, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od                
5.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
19. Andrej Masarovič 1180239, ŠK Slaská, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl.37/3 DP od                
5.10.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
DK/28 Na základe podnetu FK Sitno Banská Štiavnica, DK začína disciplinárne konanie vo             
veci prestupov hráčov Martin Pajerský 1176284 a Marek Schrom 1239680. V tejto súvislosti             
DK žiada klub ŠK Lesy Banská Belá o predloženie kópie vzájomných dohôd s klubom FK               
Sitno Banská Štiavnica ohľadom výšky odstupného v súvislosti s uvedenými prestupmi.           
Kópiu dohody je potrebné zaslať na email ObFZ Žiar nad Hronom obfzzh@futbalnet.sk do             
10.10.2017. 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. Oznamuje FK, ktoré ešte nepredložili dohody s rozhodcami , že do 10.10. 2017 je               
potrebné uzatvorené dohody predložiť na ObFZ ZH alebo zaslať preskenované na email            
delegovanie@gmail.com. 
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. 
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V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Oznamujeme, že pre nízky záujem nebude TMK ObFZ Žiar nad Hronom organizovať             
školenie UEFA Grassroots C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie.          
Uchádzačom o toto vzdelanie, ktorí prejavili predbežný záujem, odporúčame školenie v           
Banskej Bystrici (viď nižšie - bod 2/b Správy TMK). 
2. TMK SsFZ, v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017, bude organizovať: 

a) v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre             
držiteľov trénerskej UEFA Grassroots C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v            
nasledovných termínoch: 1. blok 17.-19.11.2017, 2. blok 15.-17.12.2017, 3. blok          
12.-14.01.2018, 06.03.2018 záverečné skúšky 
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250 € (mimo cestovného, ubytovania a               
stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 01.11.2017 na tlačive prihlášky mailom na            
adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,           
974 01 Banská Bystrica. 

b) v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (min. 18            
poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných            
termínoch: 1. blok 25.-26.11.2017, 2. blok 16.-17.12.2017, 06.02.2018 záverečné skúšky 
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100 € (mimo cestovného, ubytovania a               
stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 01.11.2017 na tlačive prihlášky mailom na            
adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,           
974 01 Banská  Bystrica. 

c) doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (slúži na             
predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17.11.2017 (piatok - štátny             
sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku              
na doškoľovací seminár posielajte do 06.11.2017 na tlačive prihlášky mailom na adresu            
peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01            
Banská Bystrica. 
 
VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. 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. 
 
Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY alebo v inom             
regionálnom médiu má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.          
Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine Úradná              
správa ObFZ Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránkach www.obfzzh.sk. 
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