
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 23-2017/18 zo dňa 15.02.2018 - ObFZ 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. VV ObFZ, na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 a doplňujúcim hlasovaním per rollam dňa              
13.02.2018, okrem iného: 
a) zobral na vedomie: 

a1/ vzdanie sa funkcie členov Komisie rozhodcov Martina Tapfera a Zdenka Ivana 
b) prerokoval: 

b1/ prípravu turnaja prípraviek O pohár SsFZ, ktorého tradíciu zakladá náš ObFZ            
(Žiar nad Hronom 07.04.2018, 10 družstiev - výberov ObFZ celého SsFZ mimo hráčov z              
ÚTM a Grassroots) 

b2/ prípravu mládežníckych turnajov ObFZ: 24.02.2018 žiačky (Žiar nad Hronom -           
športová hala SOŠ obchodu a služieb), 03.03.2018 žiaci (Žarnovica - telocvičňa SOŠ),            
10.03.2018 prípravky (Žiar nad Hronom - ZUS aréna/MŠH) 

b3/ prípravu školenia pre nových trénerov UEFA Grassroots C, ktorý sa uskutoční v             
Žiari nad Hronom (bližšie informácie v správe TMK) 

b4/ účasť výberu rozhodcov ObFZ na turnaji rozhodcov SsFZ v Ružomberku 
b5/ zámer nájsť a vyškoliť zväzového trénera, resp. trénerov mládežníckych výberov           

ObFZ 
c) schválil: 

c1/ na návrh predsedu ObFZ Jána Matonoka a predsedu DK Jána Galetu, zahladenie             
doteraz udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých a mládeže             
napomenutí v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018. Už vynesené tresty (ktoré už boli             
zverejnené a zaevidované v ISSF) ostávajú v platnosti. 

c2/ na návrh predsedu KM Martina Fungáča delegovanie rozhodcov v jarnej časti            
Miniligy Milana Škriniara U11 

c3/ v zmysle bodu c2/ novelizáciu Rozpisu súťaží ObFZ Žiar nad Hronom 2017/2018             
v bode XXV/11/8: 

- pôvodné znenie: Miniliga Milana Škriniara U11: odmena mimo MZF, v 
zmysle dohody FK a R 
- nové znenie: Miniliga Milana Škriniara U11: odmena 12 €/1 MFS 

c4/ na návrh predsedu KR Ľubomíra Drozda doplnenie Komisie rozhodcov o člena            
Milana Prieberu 
 
 



II. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč): 
1. Zimné halové turnaje mládeže: 

a) Zimný halový turnaj U15 sa uskutoční v sobotu 3. marca 2018 od 8.15 hodiny               
v telocvični SOŠ Žarnovica. 
Prihlásené družstvá: OŠK Hodruša-Hámre, TJ Družstevník Lovčica-Trubín, OŠK Stará 
Kremnička, TJ PS Hliník nad Hronom, TJ Prestavlky, FK Sitno Banská Štiavnica, OŠK 
Lutila, TJ Štart Prenčov 
Prihláseným FK boli emailom zaslané propozície, vyžrebovanie a tlačivo pre zoznam hráčov. 

b) Zimný halový turnaj U11 sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 od 8.15 hodiny               
v ZUS aréne - Mestskej športovej hale v Žiari nad Hronom. 
Prihlásené družstvá: MFK Žarnovica, FK Sitno Banská Štiavnica, FK Vyhne, MFK Nová 
Baňa “A”, TJ PS Hliník nad Hronom, OŠK Stará Kremnička, OŠK Hodruša-Hámre, MFK 
Nová Baňa “B” 
Prihláseným FK boli emailom zaslané propozície, vyžrebovanie a tlačivo pre zoznam hráčov. 
 
III. Komisia rozhodcov (predseda Ľubomír Drozd): 
1. Oznamuje, že zimný seminár rozhodcov ObFZ sa uskutoční dňa 03.03.2018 (sobota) v             
kultúrnom dome obce Ladomerská Vieska. Začiatok seminára je o 9. hodine, prezentácia            
účastníkov je od 8.30 hodiny. Účasť na seminári je nutná a je podmienkou pre pôsobenie vo                
funkcii rozhodcu v kalendárnom roku 2018. Program seminára bude zverejnený na webovej            
stránke ObFZ, v sekcii Delegované osoby. 
 
IV. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 

ŠKOLENIE PRE ZAČÍNAJÚCICH TRÉNROV V ŽIARI NAD HRONOM: 

1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Žiar nad Hronom bude organizovať  školenie 
trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (max. 28 poslucháčov) v Žiari nad Hronom pre 
začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. 
hospitácie TJ + záverečná skúška). Výuka prebehne v priestoroch futbalového štadióna FK 
Pohronie v Žiari nad Hronom, v dňoch 03. – 04. marca 2018 (1. blok), 10. – 11. marca 
2018 (2. blok), záverečné skúšky budú 4. apríla 2018. Náklady na školenie si hradia 
účastníci a budú 100 € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 
posielajte do 23. februára 2018 na priloženom tlačive prihlášky emailom na adresu 
peterstefanak@gmail.com alebo obfzzh@futbalnet.sk. Všetci prijatí uchádzači dostanú 
pozvánku s pokynmi ku školeniu a k platbe emailom najneskôr 26. februára 2018. 

DOŠKOĽOVANIE TRÉNEROV - PREDĹŽENIE LICENCIE: 
2. TMK SsFZ, v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018, bude organizovať v 
spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA 
GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 
hodín dňa 25. februára 2018 (nedeľa) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod. 

http://ssfz.sk/data/komisie/TMK/materialy/20180105/%C5%A0kolenie%20tr%C3%A9nerov%20UEFA%20GRASSROOTS%20C%20-%20prihl%C3%A1%C5%A1ka.doc
mailto:peterstefanak@gmail.com
mailto:obfzzh@futbalnet.sk


Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. februára 
2018 na priloženom tlačive prihlášky emailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo 
poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Následne bude 
prihláseným účastníkom zaslaná emailom pozvánka s programom a pokynmi k úhrade 
účastníckeho poplatku. 
 
V. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza): 
1. Upozorňuje: 

a) v zmysle RaPP čl. 19/2 sa žiadosť o prestup amatéra podáva v registračných              
obdobiach: 

- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) 
- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 
b) transfer (prestup s obmedzením), schválený v letnom registračnom období, je 

možné v zimnom registračnom období pre transfery s obmedzením (01.01. - 31.03.) 
predčasne ukončiť. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v 
zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom 
istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia (podaný najneskôr 31.01.) 
alebo s obmedzením (podaný najneskôr 31.03.). Zároveň je však potrebné dodržať pri 
uvedenom postupe ustanovenia RaPP čl. 18/5. 

c) v zmysle RaPP čl. 15/5, hráči futbalových klubov, vedených ako neaktívne, majú             
právo bezodplatne sa zaregistrovať v akomkoľvek aktívnom FK. Nová registrácia sa           
zaeviduje formou prestupu s nulovou sumou. Žiadosť o transfer zaeviduje nový FK (do             
poznámky uvedie: RaPP čl. 15/5), hráč prestup elektronicky potvrdí. Tento postup platí v             
prípade všetkých neaktívnych klubov v rámci SR celoročne, s výnimkou obdobia od 01.04.             
do 30.06. 
 
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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