
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11-2017/18 zo dňa 21.09.2017 - 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. 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Nariaďuje predložiť žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy neodohratého MFS 7. kola            
VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Sokol Tekovská Breznica - TJ Sokol Repište 
Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy neodohratého MFS predložiť ŠTK najneskôr          
26.09.2017. V opačnom prípade nariadi termín ŠTK.  
2. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 7. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, OŠK Lutila - ŠK Voznica, dňa               
04.11.2017 (sobota) o 13:30 hod. 

b) 10. kola VII. ligy dospelých sk. “B”, ŠK Jastrabá - TJ Olympic Ihráč, dňa               
08.10.2017 (nedeľa) o 11:30 hod. (180 minút pred ÚHČ), na základe žiadosti ŠK Jastrabá, v               
zmysle RS ObFZ 2017/2018 čl. VI/7/b, bola žiadosť podaná v dostatočnom časovom            
predstihu, a preto je schválená bez súhlasu súpera. 
3. Ruší odohratie MFS: 

a) 8. kola VII. ligy dospelých sk. “B”, TJ Partizán Prochot - TJ Kopernica              
(23.09.2017), na základe oznámenia TJ Kopernica. ŠTK ukladá TJ Kopernica predložiť           
vzájomnú dohodu s TJ Partizán Prochot do 26.09.2017 (podaním v ISSF k Zápisu o stretnutí               
- “Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia”). V opačnom prípade MFS skontumuje. 
4. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí MFS: 

a) 9. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, FK Pohronie Žiar nad Hronom              
Dolná Ždaňa “B” - TJ Štart Prenčov dňa 30.09.2017 (sobota) o 10:00 hod. (zmena ÚHČ). 

b) 10. kola VII. ligy dospelých sk. “B”, TJ Tatran Bzenica - TJ Ostrý Grúň, dňa                
08.10.2017 (nedeľa) o 11:30 hod. (180 minút pred ÚHČ). 

c) 10. kola VII. ligy dospelých sk. “B”, ŠK Rudno nad Hronom - TJ Kopernica dňa                
08.10.2017 (nedeľa) o 14:30 hod. 
5. Oznamuje: 

a) účastníkom VII. ligy dospelých sk. “B”, že doma hrané MFS v jesennej časti              
súťaže, vrátane 8. kola, odohrá FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “C” na ihrisku v                
Žiari nad Hronom. 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
6. Nariaďuje predložiť žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy neodohratého MFS 7. kola            
Futbalshop.sk liga U15: TJ PS Hliník nad Hronom - TJ Družstevník Janova Lehota. 
Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy neodohratého MFS predložiť ŠTK najneskôr          
26.09.2017. V opačnom prípade nariadi termín ŠTK. 
7. Nariaďuje odohrať MFS LUNA Apollon Fitnes ligy žiačok WU15 (turnaj v Novej Bani)              
dňa 15.09.2017 (piatok) od 15:30 hod. nasledovne: 15:30 Nová Baňa - Pohronie (3. kolo),              



16:15 Žarnovica - Pohronie (2. kolo), 17:00 Žarnovica - Nová Baňa (4. kolo), na základe               
oznámenia FK Filjo Ladomerská Vieska/TJ Prestavlky o nepricestovaní na turnaj. (uznesenie           
zverejnené dodatočne, vydané bolo dňa 14.09.2017, po zverejnení ÚS č. 10) 
8. Ukladá FK Filjo Ladomerská Vieska/TJ Prestavlky predložiť vzájomnú dohodu o odohratí            
MFS LUNA Apollon Fitnes ligy žiačok WU15 FK Filjo Ladomerská Vieska/TJ Prestavlky -             
MFK Žarnovica (3. kolo) a FK Pohronie - FK Filjo Ladomerská Vieska/TJ Prestavlky (4.              
kolo). Dohodu predložiť do 03.10.2017. V opačnom prípade ŠTK uvedené MFS skontumuje. 
9. Ruší odohratie MFS: 

a) 3. kola Miniligy Milana Škriniara U11, MFK Nová Baňa “B” - OŠK Stará              
Kremnička (21.09.2017). Ukladá uvedeným FK predložiť vzájomnú dohodu do 26.09.2017          
(podaním v ISSF k Zápisu o stretnutí - “Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia”).              
V opačnom prípade ŠTK termín MFS nariadi. 
10. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí odložených MFS: 

a) 1. a 2. kola LUNA Apollon Fitnes ligy žiačok WU15 (turnaj v Banskej Belej) dňa                
25.09.2017 (pondelok) od 15:00 hod. nasledovne: 15:00 ŠK Lesy Banská Belá - MFK             
Žarnovica, 15:45 FK Flijo LadomerskáVieska/TJ Prestavlky - FK Pohronie, 16:30 ŠK Lesy            
Banská Belá - FK Flijo Ladomerská Vieska/TJ Prestavlky 

b) 7. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Baník Štiavnické Bane - ŠKF Kremnica, dňa              
28.09.2017 (štvrtok) o 16:00 hod. 

c) 4. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Baník Štiavnické Bane - ŠK Lesy Banská Belá,               
dňa 04.10.2017 (streda) o 16:00 hod. 

d) 3. kola Miniligy Milana Škriniara U11, FK Vyhne - FK Sitno Banská Štiavnica,              
dňa 26.09.2017 (utorok) o 16:30 hod. 

e) 3. kola Miniligy Milana Škriniara U11, OŠK Hodruša-Hámre - MFK Nová Baňa             
“A”, dňa 26.09.2017 (utorok) o 16:00 hod. 

f) 3. kola Miniligy Milana Škriniar U11, MFK Žarnovica - TJ Partizán Župkov, dňa              
26.09.2017 (utorok) o 16:00 hod. 

g) 3. kola Miniligy Milana Škriniar U11, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa              
- TJ PS Hliník nad Hronom, dňa 17.10.2017 (utorok) o 15:30 hod. 
 
II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
14. Matej Melichar 1388910, OŠK Stará Kremnička, 1S “N” za ČK, podľa čl.45/1.2a od              
21.09.2017. Poplatok za prerokovanie 5€. (MZF). 
15. Ondrej Binder 1305573, ŠK Lesy Banská Belá, 3S “N” za ČK, podľa čl. 45/1.2a DP od                 
14.09.2017. Poplatok za prerokovanie 10€.(MZF) 
16. Matúš Hudec 1219324, TJ Partizán Veľká Lehota, 2S “N” za ČK podľa 49/1a DP od                
14.09. 2017. Poplatok za prerokovanie 10€. (MZF) 
17. Sergej Lakatos 1140970, ŠK Lesy Banská Belá, 2S “N” podľa čl. 46/1b DP od               
14.09.2017. Poplatok za prerokovanie 10€. (MZF) 
DK/ 25 DK na základe vlastných zistení upúšťa od potrestania Michal Prokaj 1178635 z ŠK               
Lesy Banská Belá. 



DK/26 DK prijala podnet od KR a trestá R Jozef Dvorský pokutou 10€, podľa čl. 63/1b za                 
neúplné vypísanie zápisu a neúplný popis priestupkov vylúčených hráčov v MFS TJ Partizán             
Veľká Lehota - ŠK Lesy Banská Belá. Pokutu je potrebné uhradiť na účet ObFZ Žiar nad                
Hronom (SK21 0200 0000 0000 1283 7422), do 06.10.2017. 
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. Žiadame rozhodcov, aby pred MFS dôsledne kontrolovali registračné preukazy a pokiaľ            
hráči nastupujú bez RP, prípadne bez ostaršenia (hráč ktorý nedovŕšil 18 rokov a nepredloží              
ostaršenie nemôže v MFS dospelých nastúpiť), aby striktne postupovali v zmysle RS.            
Pochybenie rozhodcov budeme odstupovať DK. 
2. Oznamuje FK, že na stránke www.obfzzh.sk je zverejnená nominačná listina rozhodcov            
ObFZ ZH a SsFZ (z nášho regionu), s ktorými môžu FK uzatvárať dohody v zmysle RS                
2017/18. 
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. 
4. Upozorňujeme rozhodcov, že v mládežníckych stretnutiach je konfrontácia hráčov          
povinná. Zároveň Vás žiadame o vypĺňanie všetkých koloniek v zápisoch. Taktiež je povinné             
mať vypísané meno hlavného usporiadateľa a lekára. 
5. Predvoláva na zasadnutie komisie rozhodcov dňa 27.09.2017 o 15:00 hod. rozhodcu            
Dávida Vozára. 
 
IV. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Oznamujeme, že TMK ObFZ Žiar nad Hronom, v spolupráci s TMK SsFZ, plánuje              
zorganizovať školenie UEFA Grassroots C licencie pre začínajúcich trénerov bez          
kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná                 
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú cca 100 - 150 € (mimo cestovného a                 
stravného). V porovnaní s podobnými školeniami, organizovanými SsFZ, by veľkou výhodou           
bolo, že školenie sa bude organizovať v Žiari nad Hronom. Pre otvorenie takéhoto školenia je               
potrebný záujem minimálne 15 uchádzačov. Svoj predbežný záujem prosím nahláste na           
email obfzzh@futbalnet.sk najneskôr do 04.10.2017. Bližšie informácie budú po tomto          
termíne zaslané zaevidovaným uchádzačom a budú tiež zverejnené v úradnej správe 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. 

mailto:peterstefanak@gmail.com
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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. 
 
V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že je potrebné vygenerovať členské za klub za aktuálnu             
sezónu 2017/2018. Generovanie členského poplatku je potrebné vykonať prostredníctvom         
klubového manažéra ISSF. Ten, po prihlásení do ISSF, cez ikonu členské si ho za svoj klub                
vygeneruje (čiastka 20 €), čo sa následne objaví v MZF. Ku dnešnému dňu nemajú členské za                
klub vygenerované nasledovné kluby ObFZ Žiar nad Hronom: FK Vyhne, OŠK Brehy, TJ             
Kopernica 
Kluby, ktoré do 30.09.2017 neuhradia členské SFZ za klub, budú mať obmedzenú            
funkcionalitu klubového manažéra ISSF, odporúčame preto neodkladať túto úhradu na          
poslednú chvíľu. 
 
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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