
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14-2017/18 zo dňa 12.10.2017 - 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. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Zamieta  žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) 11. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá - MFK Žarnovica “B” - ŠK               
Voznica pre porušenie SP, čl. 36 a RS ObFZ 2017/2018, čl. 7a, d. MFS sa odohrá v pôvodne                  
vyžrebovanom termíne. 
2. Pripomína FK : 

a) VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, že na základe ÚS č. 04/II/3c na              
žiadosti KR a po doporučení VV nariaďuje odohrať MFS 11. a 12. kola v sobotu ÚHČ                
dospelých (okrem povolených výnimiek), v zmysle RS ObFZ čl. VI/10 
Predložené vzájomné dohody, na termín v nedeľu minimálne 180 min. pred ÚHČ dospelých 
alebo sobotu, ŠTK akceptuje. 
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II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
20. Vojtech Trsťan 1200282, TJ Sokol Trnavá Hora, 1S “N” za ČK, podľa čl. 46/1a DP od                 
12.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
21. Michal Hock 1251782, ŠK Voznica, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od 12.10.2017.                
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
22. Michal Chromík 1156937, OŠK Lutila, 2S “N” za ČK, podľa čl. 49/1a DP od               
12.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
23. Matúš Bicka 1198576, TJ Sokol Tekovská Breznica, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP                
od 12.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
24. Jakub Pastier 1305109, TJ Sokol Tekovská Breznica, 1S “N” za ČK po 2xŽK podľa čl.                
37/3 DP od 12.10.2017. Pokuta za ČK 10€. (MZF) 
DK/29 DK na základe oznámení o nedostatkoch v stretnutí VI. ligy dospelých ŠK Slaská -               
FK Pohronie “B”, upozorňuje klub ŠK Slaská na odstránenie nedostatkov kamerového           
systému. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF) 
DK/30 DK na základe oznámení o nedostatkoch v stretnutí VI. ligy dospelých OŠK             
Hodruša-Hámre - OŠK Brehy, trestá vedúceho mužstva OŠK Brehy p. Petra Martinca, nar.             
24.03.1980, zákazom akejkoľvek činnosti na 3S “N”, podľa čl. 48/1c DP od 12.10.2017.             
Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/31 Disciplinárne konanie vo veci prestupov hráčov Martin Pajerský 1176284 a Marek            
Schrom 1239680: 
- hráč Martin Pajerský 1176284 dosiahne v súťažnom ročníku 2017/2018 33 rokov a preto              
pre jeho prestup platí, podľa tabuľky RaPP čl. 37/1 “Odstupné od 24 do 33 rokov”, suma vo                 
výške 200 €. Klub ŠK Lesy Banská Belá zaplatil za tohto hráča sumu 50 €. Vzájomnú                
dohodu o oprávnenosti sumy odstupného v tejto výške nepredložil. 
- hráč Marek Schrom 1239680 dosiahne v súťažnom ročníku 2017/2018 23 rokov a preto pre               
jeho prestup platí, podľa tabuľky RaPP čl. 37/1 “Odstupné od 20 do 23 rokov”, suma vo                
výške 500 €. Klub ŠK Lesy Banská Belá zaplatil za tohto hráča sumu 250 €. Vzájomnú                
dohodu o oprávnenosti sumy odstupného v tejto výške nepredložil. 
DK preto konštatuje, že ŠK Lesy Banská Belá, neuhradením odstupného, v zmysle RaPP čl.              
37/1, klubu FK Sitno Banská Štiavnica, porušil DP čl. 64/2. V tejto súvislosti ukladá ŠK Lesy                
Banská Belá predbežné opatrenie - pozastavenie súťažnej činnosti, v zmysle DP čl. 43/5 a to               
do doplatenia odstupného do sumy v nárokovateľnej výške na bankový účet FK Sitno Banská              
Štiavnica (SK22 0900 0000 0004 1146 6235). DK zároveň zaväzuje klub FK Sitno Banská              
Štiavnica vystaviť klubu ŠK Lesy Banská Belá faktúru (ak táto dosiaľ nebola vystavená) s              
nasledujúcim popisom: 
- odstupné za amatéra Martin Pajerský 1176284, doplatok v zmysle RaPP čl. 37/1, vo výške               
150 € 
- odstupné za amatéra Marek Schrom 1239680, doplatok v zmysle RaPP čl. 37/1, vo výške               
250 € 
Faktúru, vystavenú v stanovenej výške, je klub FK Sitno Banská Štiavnica povinný zaslať             
poštou na adresu: ŠK Lesy Banská Belá, č. d. 460, 966 15 Banská Belá a kópie faktúry                 



emailom na obfzzh@futbalnet.sk a durbo-turbo@pobox.sk. Kópiu vykonanej platby je klub          
ŠK Lesy Banská Belá povinný zaslať emailom na obfzzh@futbalnet.sk. 
DK, v zmysle DP čl. 64/7, odoberie ŠK Lesy Banská Belá 3 body za každé MFS, odohraté v                  
zastavenej činnosti. Upozorňujeme ŠK Lesy Banská Belá, že počas pozastavenia súťažnej           
činnosti je ich družstvo dospelých povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. 
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. KR prejednala sťažnosť OŠK Lutila (MFS 10. kola VI. ligy dospelých OŠK Lutila - TJ                
Sokol Tekovská Breznica) a považuje ju za neopodstatnenú (poplatok 40 €/MZF). 
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. 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. 
 
V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Oznamujeme touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie            
kreditov, v zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese           
eshop.futbalsfz.sk. Žiadame touto cestou kluby, aby ste si pred použítím eshopu pozorne            
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prečítali návody na uvedených linkoch, ktoré pripravili pracovníci SFZ, aby sa           
minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne: 
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta 
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit 
Metodické usmernenie k nákupu za kredit: 
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-knakupu-za-kredit 
Úhrada delegovaných osôb kreditom: 
https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom 
Do eshopu sa práve implementuje nákup PHM, v najbližších dňoch budú pracovníci SFZ             
informovať kluby o postupe objednania, aktivácie a “nabíjania” kreditu na PHM kartu. 
Takisto oznamujeme, že momentálne sa už eshop napĺňa ďalšími produktmi, nakoľko sa už             
podarilo ukončiť rokovania s viacerými partnermi SFZ. 
 
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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