
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 07-2017/18 zo dňa 24.08.2017 - 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. Opakovane odstupuje na riešenie DK, pre opakované neplnenie si povinností v            
súvislosti s registráciou športových odborníkov aj po upozornení DK, nasledovné FK: OŠK            
Brehy, TJ PS Hliník nad Hronom, TJ Kopernica, TJ Tatran Bzenica. Uvedené FK             
dôrazne opakovane upozorňuje na povinnosť mať zaregistrované osoby (Registrácia         
športových odborníkov - viď bod V/1 tejto ÚS). 
2. V 3. kole nemali zaregistrovaných športových odborníkov, teda mali nedostatočne           
vyplnené Zápisy, nasledovné FK: 
VI. liga: FK Pohronie “B” (chýbal zdravotník/lekár), OŠK Brehy, TJ PS Hliník nad 
Hronom 
VII. liga, sk. B: TJ Kopernica (chýbal hlavný usporiadateľ), TJ Tatran Bzenica 
3. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 8. kola VII. ligy dospelých, skupina “B”, TJ Olympic Ihráč - TJ Tatran Bzenica,               
dňa 24.09.2017 (nedeľa) o 12:00 hod. (180 minút pred ÚHČ), na základe žiadosti TJ              
Olympic Ihráč (v zmysle RS ObFZ 2017/2018, článok VI, bod 7/b bola žiadosť podaná v               
dostatočnom časovom predstihu a preto je schválená bez súhlasu súpera) 
4. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 4. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, TJ Inter Horná Ves - MFK               
Žarnovica “B”, dňa 26.08.2017 (sobota) o 16:00 hod. 

b) 7. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, ŠK Lesy Banská Belá - TJ Družstevník               
Lovčica-Trubín, dňa 17.09.2017 (nedeľa) o 15:00 hod. 

c) 4. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, TJ Družstevník Janova Lehota - FK Vyhne dňa                
27.08.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. na ihrisku vo Vyhniach a MFS 13. kola FK Vyhne - TJ                 
Družstevník Janova Lehota dňa 31.03.2018 (sobota) o 15:30 hod. na ihrisku v Janovej Lehote              
(odohranie stretnutí v obrátenom poradí), v zmysle SP čl. 36/3 a RS čl. VI/7/f. 
5. Zamieta žiadosť ŠK Lesy Banská Belá o zmenu termínu MFS 4. kola VII. ligy dospelých 
sk. “A”, TJ Lovča “B” - ŠK Lesy Banská Belá, na základe nesúhlasu súpera  
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
6. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 4. kola Futbalshop.sk ligy U15, TJ Baník Štiavnické Bane - ŠK Lesy Banská Belá,               
dňa 20.09.2017 (streda) o 15:30 hod. 

b) 4. kola Futbalshop.sk ligy U15, TJ Družstevník Janova Lehota - TJ Partizán Veľká               
Lehota, dňa 15.09.2017 (piatok) o 15:30 hod. 

c) 7. kola Futbalshop.sk ligy U15, ŠK Lesy Banská Belá - FK Filjo Ladomerská              
Vieska, dňa 17.09.2017 (nedeľa) o 12:30 hod. 



II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
5. Milan Žoltický 1260375, TJ Ostrý Grúň, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl.37/3DP od                
24.08.2017. Pokuta za ČK 10€.(MZF) 
6. Vladimír Laurov 1171669, MFK Žarnovica “B”, 1S “N” za ČK po 2xŽK podľa              
čl.37/3DP od 24.08.2017. Pokuta za ČK 10€.(MZF) 
7. Juraj Beracko 1111751, TJ Hronská Dúbrava, 12S “N” za ČK podľa čl.49/1/e DP od               
17.08.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/10 DK trestá klub TJ Hronská Dúbrava, v zmysle DP čl. 49/4, za disciplinárne              
previnenie hráča voči delegovanej osobe podľa DP čl. 49/1/e v MFS 2. kola VII. ligy               
dospelých sk. “A” TJ Hronská Dúbrava - FK Vyhne, pokutou 100€, podľa RS čl. XXI/30/f               
(MZF). 
DK/11 DK trestá družstvo dospelých TJ Hronská Dúbrava, v zmysle DP čl. 49/5, za              
disciplinárne previnenie hráča voči delegovanej osobe podľa DP čl. 49/1/e v MFS 2. kola              
VII. ligy dospelých sk. “A” TJ Hronská Dúbrava - FK Vyhne, kontumáciou tohto MFS TJ               
Hronská Dúbrava - FK Vyhne 0:3. 
DK/12 DK, na základe predloženej kópie úhrady platby klubu TJ Hronská Dúbrava za             
prestup hráčov Ondrej Ianosteac 1244956 a Dušan Čarný 1207458, uvoľňuje súťažnú činnosť            
klubu TJ Sokol Trnavá Hora od 18.08.2017. 
DK/13 DK prijala podnet od OŠK Brehy. Nakoľko bol podnet podaný nesprávnej komisii,             
DK sa podnetom nebude zaoberať. 
DK/14 DK prijala podnet od KR a na jeho základe karhá R Jozef Dvorský 1364279, podľa čl.                 
63/1bDP. Poplatok za prerokovanie 10€. Poplatok je potrebné uhradiť na č.u. ObFZ ZH             
(SK21 0200 0000 0000 1283 7422) do 07.09.2017. 
DK/15 DK prijala podnet od ŠTK (I./1) a na jeho základe karhá kluby: OŠK Brehy, TJ PS                 
Hliník nad Hronom, TJ Kopernica, TJ Tatran Bzenica za opakované neplnenie si            
povinností. V prípade opakovania, DK pristúpi k peňažnému trestu. 
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. 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. 
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. 
3. 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. 
4. Odstupuje DK na prejednanie R Jozef Dvorský za nesprávne a nedostatočné            
popísanie udalostí v zápise z MFS TJ Hronská Dúbrava - FK Vyhne dňa 13.08.2017 
 
 

http://www.obfzzh.sk/


IV. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. Program podpory talentovaných hráčov (PPTH) Slovenského futbalového  
zväzu 2017/2018 vo vekových kategóriách U12 (2006), U13 (2005) a U14 (2004): 
Prvý tréningový zraz súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 28. augusta o 
16:30 hod. na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom: 
16:15 zraz hráčov 
16:30 začiatok tréningu 
17:45 ukončenie tréningového zrazu 
Hráči sa pod vedením kvalifikovaných trénerov zúčastnia tréningovej jednotky podľa 
metodiky nastavenej Slovenským futbalovým zväzom. Počas tréningovej jednotky bude 
zabezpečený zdravotnícky dozor. 
Nominácie na 1. tréningový zraz: 
U14 (roč. nar. 2004): Michal Vígľašský, Peter Herák (obaja TJ Partizán Veľká Lehota), 
Marek Kapusta (ŠKF Kremnica), Martin Valent (TJ PS Hliník nad Hronom), Ján Blahút 
(TJ Štart Prenčov), Denis Slašťan (ŠK Lesy Banská Belá), Šimon Hikl, Matúš Červenák, 
Martin Neubauer, Juraj Jurica, Denis Glézl, Adrián Šimo (všetci FK Sitno Banská 
Štiavnica). Tréner Ján Matonok. 
U13 (roč. nar. 2005): Kamil Chovan, Ľubomír Mišuta (obaja TJ Štart Prenčov), Jozef 
Bielik, František Matuška, Gregor Alvin Oswald (všetci ŠKF Kremnica), Michaela 
Mareková (TJ Partizán Veľká Lehota), Filip Kniebügl, David Kováčik, Martin Parilla 
(všetci FK Sitno Banská Štiavnica), Patrícia Urblíková, Peter Zajac (obaja MFK 
Žarnovica), Tomáš Valenta (TJ Partizán Župkov). Tréner Milan Nemec. 
U12 (roč. nar. 2006): Šimon Hric, Martin Pavlenda (obaja FK Pohronie), Enrico Šulva 
(ŠK Voznica), Oliver Supuka, Tobias Tulipán (obaja TJ Baník Štiavnické Bane), Marek 
Chovan, Matej Slávik, Sebastián Stehlík (všetci TJ Štart Prenčov), Martin Dobák, Andrej 
Farkaš (obaja FK Sitno Banská Štiavnica), Lukáš Gejdoš, Tobias Penz (obaja MFK 
Žarnovica), Ján Lalík (ŠK Lesy Banská Belá), Matúš Šmondrk (OŠK Hodruša-Hámre), 
Peter Cabánik, Patrik Cabánik (obaja TJ PS Hliník nad Honom). Tréner Rastislav Urgela. 
V prípade otázok alebo ospravedlnení kontaktujte koordinátora projektu Rastislava 
Urgelu (0905 584 543) 
Termíny ďalších zrazov: 25.09.2017, 30.10.2017, 13.11.2017 
Tento projekt materiálne aj metodicky zabezpečuje úsek mládeže Slovenského futbalového 
zväzu. 
 
V. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza): 
1. Dávame do pozornosti “Registráciu športových odborníkov” (v našich súťažiach najmä           
funkcionár, videotechnik, usporiadateľ, príp. lekár, masér, atď.), ktorú SFZ zavádza          
prostredníctvom ISSF, vzhľadom na požiadavky Zákona o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.).             
Žiadame klubových ISSF manažérov, aby venovali dostatočnú pozornosť registrácii týchto          
osôb ešte pred úvodnými MFS nového súťažného ročníka. Netreba sa toho obávať, ani to              
odkladať na poslednú chvíľu, ide o jednoduchý elektronický proces. Bližšie informácie TU. 

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


V zmysle konzultácie so správou súťaží SFZ oznamujeme, že do Zápisu o stretnutí bude              
v oblastných súťažiach do položky “Lekár” možné nahrať ktoréhokoľvek         
zaregistrovaného funkcionára FK (pri registrácii osoby ho však neregistrovať ako          
osobu “lekár”, ale iba ako osobu “funkcionár”). Osoby “lekár”, “masér” a ďalšie sú             
podmienené zadaním podrobností z platnej licencie, ktorú vypĺňa registrovaná osoba          
(nie FK). 
 
VI. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Upozorňujeme: 

a) 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 Sitno Banská Štiavnica, FK            
Vyhne, OŠK Brehy, ŠK Slaská, TJ Družstevník Janova Lehota, TJ Inter Horná Ves, TJ              
Kopernica, TJ Ostrý Grúň, TJ Partizán Župkov, TJ Sokol Repište 
 
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/

