
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17-2017/18 zo dňa 02.11.2017 - ObFZ Žiar nad Hronom 
 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. VV ObFZ ďakuje všetkým zúčastneným delegátom Konferencie ObFZ Žiar nad 
Hronom za ich účasť, príspevky a výbornú spoluprácu. Zároveň sa tešíme na 
spoluprácu v novom volebnom období 2017 - 2021. 
Ďalej VV ObFZ oznamuje výsledky volieb do orgánov ObFZ Žiar nad Hronom na funkčné 
obdobie rokov 2017 - 2021: 
- za predsedu ObFZ a predsedu VV ObFZ bol konferenciou zvolený Ján Matonok 
- za podpredsedu ObFZ, podpredsedu VV ObFZ a ekonomického manažéra ObFZ bol 
konferenciou zvolený Vladimír Ďurian 
- za predsedu Športovo-technickej komisie a člena VV ObFZ bol konferenciou zvolený 
Roman Košta 
- za predsedu Komisie rozhodcov a delegátov zväzu a člena VV ObFZ bol konferenciou 
zvolený Ľubomír Drozd 
- za predsedu Trénersko-metodickej komisie a člena VV ObFZ bol konferenciou zvolený 
Milan Nemec 
- za predsedu Komisie mládeže bol konferenciou zvolený Martin Fungáč 
- za predsedu Disciplinárnej komisie bol konferenciou zvolený Ján Galeta 
- za predsedu Revíznej komisie bol konferenciou zvolený Stanislav Neuschl 
- za predsedu Odvolacej komisie bola konferenciou zvolená Eva Hromádková 
Zvoleným členom VV a predsedom odborných komisií gratulujeme. V zmysle rozhodnutia           
VV ObFZ sa svojich funkcií ujmú ku dňu 01.12.2017. Doterajším členom VV, predsedom a              
členom odborných komisií, ktorí v novom volebnom období nebudú činní v štruktúrach            
ObFZ, ďakujeme za odvedenú činnosť. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, OŠK Hodruša-Hámre - TJ             
Sokol Repište, dňa 18.03.2018 (nedeľa) o 15:00 hod. 

b) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Inter Horná Ves - TJ Štart                
Prenčov, dňa 18.03.2018 (nedeľa) o 15:00 hod. 

c) 13. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ PS Hliník nad Hronom -               
OŠK Lutila, dňa 18.03.2018 (nedeľa) o 15:00 hod. 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
2. Kontumuje  MFS: 

a) 5B. kola LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15 (turnaj v Prestavlkoch), ŠK             
Lesy Banská Belá - FK Pohronie, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Pohronie, v                 
zmysle SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) 

b) 1B. kola LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15 (turnaj v Prestavlkoch), ŠK             
Lesy Banská Belá - FK Filjo Ladomerská Vieska, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech FK                 
Filjo Ladomerská Vieska, v zmysle SP čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie) 



3. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí MFS: 
a) 2. kola Futbalshop.sk liga U15, OŠK Hodruša-Hámre - ŠK Lesy Banská Belá, dňa              

29.03.2018 (štvrtok) o 15:00 hod. 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
36. Jozef Říha 1344052, TJ Sokol Tekovská, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP od                   
2.11.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF) 
37. Adrián Sitarčík 1167796, MFK Žarnovica “B”, 1S “N” za 5xŽK, podľa čl. 37/5a DP od                
2.11.2017 
DK/35 DK opätovne žiada TJ Partizán Veľká Lehota o fotodokumentáciu, podrobné písomné            
stanovisko k poškodeniu šatne hostí a následnému vyčísleniu škody po stretnutí 1. kola             
(21.10.2017) Futbalshop.sk liga U15 ObFZ ZH, TJ Partizán Veľká Lehota - TJ PS Hliník nad               
Hronom, podľa čl. 71/1., 3f, g DP do 6.11.2017. 
Ďalej DK žiada vedúceho družstva TJ PS Hliník nad Hronom p. Dominika Palkoviča o              
identifikáciu vinníka resp. vinníkov. V opačnom prípade DK pristúpi k zastaveniu činnosti            
družstvu. 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. Ďakujeme všetkým rozhodcom za ich činnosť a výkony v roku 2017, za výbornú              
spoluprácu a vzájomné dobré vzťahy a komunikáciu pri vykonávaní zodpovednej a náročnej            
funkcie rozhodcu futbalu. 
 
V. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Futbalovým klubom, účastníkom VI. ligy dospelých v súťažných ročníkoch 2016/2017 a            
2017/2018, bol zaslaný hlasovací lístok do ankety Jedenástka roka 2017, ktorý je potrebné             
vyplniť a zaslať späť TMK poštou alebo emailom do 14.11.2017. V ankete sa zohľadňuje              
kalendárny rok 2017, teda jar sezóny 2016/2017 a jeseň sezóny 2017/2018. Venujte prosím             
pozornosť uvedenej ankete, aby skutočne odrážala realitu futbalového roka 2017 v našej            
najvyššej oblastnej súťaži. TMK takisto prijíma návrhy na gól roka (zaslané ako link na email               
obfzzh@futbalnet.sk), trénera roka v kategórii mládež a trénera roka v kategórii dospelých            
(podmienkou prijatia návrhu je licencované trénerské vzdelanie adepta, minimálne UEFA          
Grassroots C), rovnako na email obfzzh@futbalnet.sk. 
2. TMK SsFZ, v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017, bude organizovať: 

a) 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. 
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VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame touto cestou kluby, aby si             
pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, 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 
Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie: 
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit 
Úhrada delegovaných osôb kreditom: 
https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada-delegovanych-osob-kreditom  
Usmernenie k čerpaniu PHM za kredity: 
Natankované PHM by sa malo minúť posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017,             
vedeného v ISSF systéme, v množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na            
zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho zápasu mládeže klubu v roku 2017,             
vedeného v ISSF systéme. PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale už nie za kredity,                
ale za platbu platobnou kartou na eshope. Dňa 01.12.2017 to bude zmenené priamo v eshope.               
SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme klubom, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej            
kontroly ministerstva alebo iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené          
skutočnosti. Na budúci rok by mali kluby dostať kredity ešte pred začiatkom sezóny, aby ich               
vedeli plnohodnotne čerpať, o čom budú kluby včas informované. Upozorňujeme touto           
cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho vyčerpať, vrátane kreditu                 
na PHM kartách, do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ nútený nevyčerpaný              
kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. Kontaktnou osobou na SFZ pre eshop je             
Branislav Jelok, mobil 0903 455 470 
2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry           
je Martin Ivanko, email: martin.ivanko@futbalsfz.sk, mobil 0907 287 499 
3. 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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