
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15-2017/18 zo dňa 19.10.2017 - 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. 

 
I. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Kontumuje  MFS: 

a) 11. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, MFK Žarnovica “B” - ŠK              
Voznica, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech ŠK Voznica, v zmysle SP čl. 82/1/b                
(nenastúpenie domácich na stretnutie). 
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu odohratia MFS: 

a) VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, ŠK Slaská - TJ PS Hliník nad Hronom,               
dňa 11.11.2017 (sobota) o 13:30 hod. 

b) VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, MFK Žarnovica “B” - TJ Sokol             
Tekovská Breznica, dňa 22.10.2017 (nedeľa) o 14:00 hod. 

c) VII. ligy dospelých sk. “B”, TJ Partizán Prochot - TJ Kopernica, dňa 21.10.2017              
(sobota) o 11:00 hod. (zmena ÚHČ) 
ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
3. Schvaľuje vzájomnú dohodu o odohratí MFS: 

a) LUNA Apollon Fitness ligy žiačok WU15, turnaj v Žiari nad Hronom, 16.10.2017             
(pondelok) od 14:30 hod., na miniihrisku s umelou trávou IV. základnej školy (ul.             
Jilemnického 2), takto: 14:30 Pohronie - Ladomerská Vieska (2B), 15:30 Ladomerská Vieska            



- Žarnovica (2A), 16:30 Pohronie - Žarnovica (4B) (uznesenie zverejnené dodatočne, vydané            
bolo dňa 12.10.2017, po zverejnení ÚS č. 14) 

b) dohrávaného 1. kola Futbalshop.sk ligy U15, FK Filjo Ladomerská Vieska - OŠK             
Hodruša-Hámre, dňa 20.10.2017 (piatok) o 16:00 hod. 

c) dohrávaného 1. kola Futbalshop.sk ligy U15, OŠK Lutila - TJ Baník Štiavnické             
Bane, dňa 21.10.2017 (sobota) o 11:30 hod. 
 
II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
25. Tomáš Jenis 1238498, TJ Partizán Veľká Lehota, 5S ,,N” za ČK (HNS) podľa čl. 48/1c                
DP od 19.10.2017. Pokuta za ČK 20€ (MZF). Poplatok za prerokovanie 10€. (MZF) 
26. Jozef Rozenberg 1116705, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “C”, 1S “N” za               
ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP od 19.10.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
27. Ivan Daniš 1163388, TJ Sokol Tekovská Breznica, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od                 
19.10.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
28. Imrich Tomáš 1301899, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B”, 1S “N” za ČK                
po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od 19.10.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
29. Pavel Hanzlík 1108056, FK Sitno Banská Štiavnica, 1S “N” za ČK po 2xŽK, podľa čl.                
37/3 DP od 19.10.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF) 
30. Filip Šálka 1303430, OŠK Brehy, 1S “N” za 5x ŽK, podľa čl. 37/5a DP od 19.10.2017. 
DK/32 DK prijala žiadosť od Petra Martinca (1114904) OŠK Brehy. Trest bol udelený na              
základe oznámení o nedostatkoch v stretnutí, ktoré boli podpísané kapitánom mužstva OŠK            
Brehy.  
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. KR prijala 2 sťažnosti OŠK Brehy na výkon rozhodcu v MFS Hodruša Hámre -Brehy               
ktorý sa hral 8.10.2017 a nakoľko obe sú v rozpore s čl.XX. - 1 a ) rozpisu Ob FZ ZH tak sa                      
nimi nezaoberala./ sťažnosti sa podávajú do 48 h po skončení MFS / 
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. 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. 
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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. 
 
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            
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. 
Upozorňujeme touto cestou FK, že kredit sa nedá preniesť do roku 2018 a je potrebné ho                
vyčerpať, včetne kreditu na PHM kartách, do konca roku 2017. V opačnom prípade bude SFZ               
nútený nevyčerpaný kredit (peniaze) vrátiť do štátnej pokladnice. 
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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. 

http://www.obfzzh.sk/

