
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 08-2017/18 zo dňa 31.08.2017 - 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. 

 
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. 
 
I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok): 
1. Schválil, hlasovaním per rollam dňa 31.08.2017: 

a) odmeny rozhodcov v stretnutiach jesennej časti Futbalshop.sk ligy U15 (malý           
futbal žiaci) uhradí ObFZ Žiar nad Hronom z vlastných finančných zdrojov, určených na             
podporu mládeže. 
Pozn.: Už vygenerované platby za R v MFS žiakov budú klubom vrátené v rámci MZF               
08/2017 alebo MZF 09/2017 (v závislosti od vykonania generovania nadriadeným orgánom). 

b) doplnenie RS ObFZ ZH čl. XIII. Pravidlá pre súťaž Oblastné majstrovstvá WU15             
(minifutbal žiačky)/1/(nový bod) f) na turnajoch OM WU15 je zakázané používať kolíkové            
alebo tvrdé lisované kopačky. Povolené obutie sú tenisky, turfy (TF) alebo lisované kopačky             
špeciálne určené na umelú trávu (AG). Ide o opatrenie, prihliadajúce na bezpečnosť hráčok             
pri stretoch, zdravie samotných hráčok, ale aj šetrnosť k ihriskám s umelou trávou. 
 
II. Športovo-technická komisia (predseda Pavel Vanko): 
1. Kontumuje MFS: 

a) 4. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, TJ Družstevník Lovčica-Trubín - FK Malá              
Lehota, priznáva 3 body a skóre 7:0 (ponecháva v platnosti) v prospech TJ Družstevník              
Lovčica-Trubín, v zmysle SP čl. 82/1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia). ŠTK           
odstupuje FK Malá Lehota na riešenie DK. 
Keďže v prípade FK Malá Lehota ide už o druhú kontumáciu v súťažnom ročníku 2017/2018,               
ŠTK dôrazne upozorňuje menovaný FK na znenie SP čl. 12/1 (cit. “ak družstvo zapríčiní tri               
kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán súťaže ho zo            
súťaže vylúči”) 

b) 2. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, TJ Hronská Dúbrava - FK Vyhne, priznáva 3                
body a skóre 0:3 v prospech FK Vyhne, v zmysle SP čl. 82/1/d (spôsobenie predčasného               
ukončenia stretnutia). ŠTK rozhodol na základe prešetrenia priestupku DK. 
 
 
 



2. Zamieta vzájomné dohody o odohratí MFS: 
a) 5. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, FK Vyhne - TJ Partizán Veľká Lehota, dňa 

03.09.2017 o 15:30 hod., na základe porušenia RS ObFZ Žiar nad Hronom 2017/2018 čl. 
VI/7/d. Navyše, v zmysle uznesenia VV ObFZ Žiar nad Hronom zo dňa 21.09.2016, je 
zmenu termínu MFS zo soboty na nedeľu, v období kratšom ako 21 dní pred MFS, potrebné 
podávať na čas 180 minút pred ÚHČ dospelých. 

b) 5. kola VI. ligy dospelých, FK Pohronie “B” - OŠK Brehy, dňa 03.09.2017 o 15:30 
hod., na základe porušenia RS ObFZ Žiar nad Hronom 2017/2018 čl. VI/7/d. Navyše, v 
zmysle uznesenia VV ObFZ Žiar nad Hronom zo dňa 21.09.2016, je zmenu termínu MFS zo 
soboty na nedeľu, v období kratšom ako 21 dní pred MFS, potrebné podávať na čas 180 
minút pred ÚHČ dospelých. 

c) 5. kola VI. ligy dospelých, TJ Sokol Tekovská Breznica - TJ Inter Horná Ves, dňa 
04.11.2017 o 14:00 hod., na základe porušenia RS ObFZ Žiar nad Hronom 2017/2018 čl. 
VI/7/a (termín po skončení jesennej časti súťaže, navyše po konaní volebnej konferencie 
ObFZ). 

d) 7. kola VII. ligy dospelých sk. “B”, ŠK Rudno nad Hronom - FK Pohronie “C”, 
dňa 17.09.2017 o 15:00 hod., na základe porušenia uznesenia VV ObFZ Žiar nad Hronom zo 
dňa 21.09.2016 (zmenu termínu MFS zo soboty na nedeľu, v období kratšom ako 21 dní pred 
MFS, je potrebné podávať na čas 180 minút pred ÚHČ dospelých). Vzájomnú dohodu je 
potrebné podať znovu, odporúčame termín 17.09.2017 o 12:00 hod.. 
3. Nariaďuje odohrať MFS: 

a) 5. kola VII. ligy dospelých sk. “A”, FK Vyhne - TJ Partizán Veľká Lehota, dňa                
03.09.2017 (nedeľa) o 12:30 hod. Poplatok za zmenu hracieho dňa 10 € (MZF FK Vyhne),               
podľa RS ObFZ ZH 2017/2018 čl. XXV/5. 

b) 5. kola VI. ligy dospelých, FK Pohronie “B” - OŠK Brehy, dňa 03.09.2017 
(nedeľa) o 12:30 hod. Poplatok za zmenu hracieho dňa 10 € (MZF FK Pohronie), podľa RS 
ObFZ ZH 2017/2018 čl. XXV/5. 
4. Ruší odohratie MFS 5. kola VI. ligy dospelých, TJ Sokol Tekovská Breznica - TJ Inter 
Horná Ves. Zaväzuje TJ Inter Horná Ves predložiť vzájomnú dohodu s TJ Sokol Tekovská 
Breznica do 05.09.2017 na termín najneskôr 14 dní od pôvodného termínu MFS. V prípade 
nepredloženia vzájomnej dohody ŠTK MFS skontumuje v prospech TJ Sokol Tekovská 
Breznica. 
 
III. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
8. Michal Hudec 1209571, TJ Veľká Lehota, 4S “N” za HNS, podľa čl. 48/1c DP od                
31.08.2017. Pokuta za ČK 20€ (MZF). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
9. Richard Demko 1098399, TJ Tatran Bzenica, 1S “N” za ČK po 2x ŽK, podľa čl. 37/3 DP                  
od 31.08.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
10. Denis Slašťan 1359550, ŠK Lesy Banská Belá, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od                 
31.08.2017. Poplatok za prerokovanie 5€ (MZF). 
11. Adam Toráč 1362988, TJ PS Hliník nad Hronom, 3S “N” za ČK, podľa čl. 49/1b DP od                  
31.08.2017. Poplatok za prerokovanie 5€ (MZF). 



DK/16 DK prijala podnet od ŠTK (US-08-II/1/a) a na jeho základe trestá klub FK Malá               
Lehota pokutou 100€ (MZF) podľa čl. 60 DP. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/17 DK prijala podnet od KR a na jeho základe trestá R Milana Bezáka za neúplné                
vyplnenie zápisov v MFS TJ Partizán Veľká Lehota - TJ Družstevník Pitelová a TJ Olympic               
Ihráč - TJ Partizán Prochot, podľa čl. 63/1a DP. Poplatok za prerokovanie 10€. Poplatok je               
potrebné uhradiť na č.ú. ObFZ ZH (SK21 0200 0000 0000 1283 7422) do 14.09.2017 
DK/18 DK prijala podnet od KR a na jeho základe trestá R Branislava Novodomca pokutou               
20€ podľa čl. XXI/30b RS za neospravedlnenú neúčasť na MFS podľa čl. 62 DP. Poplatok za                
prerokovanie 10€. Pokutu aj s poplatkom je potrebné uhradiť na č.ú. ObFZ ZH (SK21 0200               
0000 0000 1283 7422) do 14.09.2017.  
DK/19 DK prijala žiadosť od Adama Struhára 1214072, FK Pohronie Žiar nad Hronom             
Dolná Ždaňa “B”. Žiadosti sa vyhovuje a mení zvyšok trestu na podmienečný. Poplatok za              
prerokovanie 10€ (MZF). 
 
IV. Komisia rozhodcov (predseda Jozef Oslanec): 
1. Odstupuje na DK rozhodcu Milan Bezáka za neuplné vyplnenie zápisov z MFS Veľká              
Lehota - Pitelová a Ihráč - Prochot a navrhuje mu pokarhanie v zmysle čl. 63 ods. 1 písm. a)                   
DP. Ďalej odstupuje na DK rozhodcu Branislava Novodomca za neospravedlnenú absenciu           
na MFS Horná Ves - Žarnovica “B” a navrhuje mu pokutu 20 € v zmysle čl. 62 DP. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
 
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 Sitno Banská Štiavnica,            
FK Vyhne, OŠK Brehy, ŠK Slaská, TJ Družstevník Janova Lehota, TJ Inter Horná             
Ves, TJ Kopernica, TJ Ostrý Grúň, TJ Sokol Repište 

http://www.obfzzh.sk/


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 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/

