
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 06-2017/18 zo dňa 17.08.2017 - 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. Odstupuje na riešenie DK, pre opakované neplnenie si povinností v súvislosti s             
registráciou športových odborníkov, nasledovné FK: TJ PS Hliník nad Hronom, OŠK           
Brehy, FK Malá Lehota, TJ Hronská Dúbrava, TJ Kopernica, TJ Tatran Bzenica 
2. Dôrazne opakovane upozorňuje FK na povinnosť mať zaregistrované osoby (Registrácia           
športových odborníkov - viď bod V/1 tejto ÚS), keďže do Zápisov o stretnutí už nie je možné                 
osoby vpisovať. O tejto zmene boli FK včas informované cez ISSF a tiež opakovane v ÚS                
ObFZ Žiar nad Hronom č. 2 - 6. V prípade opakovania situácie, že FK nebude mať                
zaregistrovaných športových odborníkov a teda nebude v Zápise uvedený hlavný          
usporiadateľ, zdravotník (lekár) a vedúci družstva, FK bude odstúpený k riešeniu DK.            
Registrácia športových odborníkov je jednoduchý bezplatný úkon, ktorý vyplýva z          
požiadaviek Zákona o športe. V blízkej budúcnosti nebude možné Zápis ani uzavrieť, ak             
požadovaní funkcionári nebudú takýmto spôsobom v Zápise uvedení! 
V 2. kole nemali zaregistrovaných športových odborníkov, teda mali nedostatočne vyplnené           
Zápisy, nasledovné FK: 
VI. liga: TJ PS Hliník nad Hronom, OŠK Brehy 
VII. liga, sk. A: FK Malá Lehota, TJ Hronská Dúbrava (neuvedený hlavný usporiadateľ) 
VII. liga, sk. B: TJ Kopernica, TJ Tatran Bzenica 
3. Kontumuje MFS: 

a) 2. kola VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Janova Lehota - FK Malá 
Lehota, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Janova Lehota, v zmysle SP 
čl. 82/1/c (odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí). ŠTK odstupuje FK Malá Lehota na 
riešenie DK. 
4. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 

a) 3. kola VI. ligy dospelých - Oblastné majstrovstvá, ŠKF Kremnica - TJ Inter Horná               
Ves, dňa 19.08.2017 (sobota) o 16:00 hod. 

b) 3. kola VII. ligy dospelých, skupina “A”, TJ Družstevník Pitelová - TJ Družstevník              
Janova Lehota, dňa 20.08.2017 (nedeľa) o 13:00 hod. 
5. Oznamuje, že v zmysle podania FK Pohronie sa MFS 3. kola VII. ligy dospelých, skupina                
“B”, FK Pohronie “C” - ŠK Jastrabá, uskutoční na ihrisku v Žiari nad Hronom. Hostia i                
rozhodcovia sa dostavia na Metský futbalový štadión v Žiari nad Hronom. 
6. Žiada FK TJ Sokol Tekovská Breznica a MFK Žarnovica “B” o zaslanie fotokópií RP               
nasledovných hráčov: Matúš Bicka 1198576, Pavol Stribula 1106702, Ľubomír Roško          
1123051, Michal Laurov 1183812. Fotokópie RP obratom zaslať na email          
obfzzh@futbalnet.sk. Pri nedodržaní tohto nariadenia ŠTK odstúpi FK na riešenie DK. 
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ŠTK - Úsek mládeže (vedúci Martin Fungáč): 
7. Prijaté prihlášky žiačok do súťažného ročníka 2017/2018: 
LUNA Apollon Fitness liga WU15 
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, MFK Žarnovica, FK Filjo Ladomerská            
Vieska, ŠK Lesy Banská Belá, MFK Nová Baňa 
Návrh vyžrebovania bol zaslaný zúčastneným FK. Konečná verzia vyžrebovania bude          
uverejnená na stránke www.futbalnet.sk najneskôr 22.08.2017. 
 
II. Disciplinárna komisia (predseda Karina Tapferová): 
1. Adam Struhár 1214072, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa “B”, 3S “N” za ČK,                
podľa čl. 49/1a DP od 17.08.2017. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
2. Michal Bien 1144611, TJ Lovča “B”, 1S “N” za ČK po 2xŽK podľa čl. 37/3 DP od                  
17.08.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
3. Albín Boroš 1015194, FK Malá Lehota, 4S “N” za ČK (HNS), podľa čl.48/1c DP od                
17.08.2017. Pokuta za ČK 20€ (MZF). Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
4. Tomáš Gömöry 1155819, TJ Hronská Dúbrava, 1S “N” za ČK po 2xŽK podľa čl. 37/3                
DP od 17.08.2017. Pokuta za ČK 10€ (MZF). 
DK/3 DK zastavuje akúkoľvek činnosť hráčovi Juraj Beracko 1111751, TJ Hronská           
Dúbrava od 17.08.2017 do vyriešenia prípadu. Ďalej žiada hráča k písomnému vyjadreniu k             
incidentu v 90. minúte stretnutia 2. kola VII. ligy dospelých TJ Hronská Dúbrava - FK               
Vyhne. Vyjadrenie je potrebné zaslať do 21.08.2017 emailom na obfzzh@futbalnet.sk alebo           
poštou na: ObFZ Žiar nad Hronom - DK, Tajovského 4, 965 01 Žiar nad Hronom. 
DK/4 DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.08.2017 o 15:00 hod. R Jozefa Dvorského              
(1364279). 
DK/5 DK prijala podnet od ŠTK a na jeho základe UPOZORŇUJE kluby TJ PS Hliník nad                
Hronom, OŠK Brehy, FK Malá Lehota, TJ Hronská Dúbrava, TJ Kopernica, TJ            
Tatran Bzenica na neplnenie si povinností v súvislosti s registráciou športových odborníkov. 
DK/6 DK na základe oznámenia o nedostatkoch zo stretnutia upozorňuje TJ PS Hliník nad              
Hronom na zákaz predaja nápojov v sklenených fľašiach v areáli štadióna počas MFS. Pri              
opakovaní, DK pristúpi k peňažnému trestu. 
DK/7 DK prijala podnet od ŠTK (3/a) a na jeho základe trestá klub FK Malá Lehota pokutou                 
50€ (MZF) podľa čl. 60 DP. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF). 
DK/8 DK, vzhľadom na nepredloženie vzájomnej dohody o sume odstupného vo výške 0 €, v               
súvislosti s prestupom hráčov Ondrej Ianosteac 1244956 a Dušan Čarný 1207458, konštatuje,            
že TJ Sokol Trnavá Hora neuhradením odstupného klubu TJ Hronská Dúbrava porušil DP čl.              
64/2. V tejto súvislosti ukladá TJ Sokol Trnavá Hora predbežné opatrenie - pozastavenie             
súťažnej činnosti, v zmysle DP čl. 43/5 a to do uhradenia odstupného v nárokovateľnej výške               
na bankový účet TJ Hronská Dúbrava. DK zároveň zaväzuje klub TJ Hronská Dúbrava             
vystaviť klubu TJ Sokol Trnavá Hora faktúru (ak táto dosiaľ nebola vystavená) v nasledovnej              
výške: 
- odstupné za amatéra Ondrej Ianosteac vo výške 250 €, 
- odstupné za amatéra Dušan Čarný vo výške 150 €, 
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(v zmysle RaPP platného od 30.06.2015 do 03.02.2016). 
Faktúru, vystavenú v stanovenej výške, je klub TJ Hronská Dúbrava povinný zaslať poštou             
na adresu: TJ Sokol Trnavá Hora, Dolná 163/10, 966 11 Trnavá Hora a kópie faktúry               
emailom na obfzzh@futbalnet.sk a petosviho11@gmail.com do 21.08.2017. Kópiu        
vykonanej platby je klub TJ Sokol Trnavá Hora povinný zaslať emailom na            
obfzzh@futbalnet.sk. 
DK, v zmysle DP čl. 64/7, odoberie TJ Sokol Trnavá Hora 3 body za každé MFS, odohraté v                  
zastavenej činnosti. 
Upozorňujeme TJ Sokol Trnavá Hora, že počas pozastavenia súťažnej činnosti je ich            
družstvo dospelých povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. 
DK/9 DK uvoľnuje súťažnú činnosť hráčom Ondrej Ianosteac 1244956 (TJ Sokol Trnavá            
Hora) a Dušan Čarný 1207458 (TJ Sokol Trnavá Hora). 
 
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. Rozhodcovia, ktorí zatiaľ nezaplatili členské (Holinová, Škoda), pokiaľ sa rozhodnú           
pokračovať vo funkcii R a po splnení si svojich povinností (členské, dohody, pohovor), budú              
môcť pokračovať a budú doplnení na NL rozhodcov. 
 
IV. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec): 
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA             
Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín             
dňa 1. septembra 2017 (piatok) od 09.00 hod. v Kalinove. V prípade záujmu je potrebné               
zaslať vyplnenú prihlášku (nájdete TU) do 20. augusta 2017 mailom na adresu            
peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01            
Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo            
cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700,         
správa pre príjmatela: meno a priezvisko. 
 
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.).             
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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. 
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 nemá členské za klub                
vygenerované 13 klubov ObFZ Žiar nad Hronom. 
2. Oznamuje: 

a) Delegačné listy súťažného ročníka 2017/2018 sú na webe ObFZ www.obfzzh.sk →            
SPRÁVY → DELEGOVANÉ OSOBY → DELEGAČNÉ LISTY 2017/2018 

b) Úradné správy súťažného ročníka 2017/2018 sú na webe ObFZ www.obfzzh.sk →            
SPRÁVY → ÚRADNÉ SPRÁVY → ÚRADNÉ SPRÁVY 2017/2018 
 
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. 
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