SPRAVODAJ č.8
Súť. Roč. 2015/2016

26.08.2015

Správa VV ObFZ Zvolen
1.V zmysle Rozpisu súťaží, čl.XV. bod 6 si nesplnili svoju povinnosť na zabezpečenie počtu rozhodcov a v
zmysle uvedeného bodu ŠTK udeľuje pokuty nasledovne:
 Družstevník Hontianske Moravce – 400,00 €
 Družstevník Bzovík - 600,00 €
 OŠK Sása – 600,00 €
 TJ Slovan AX Budča – 400,00 €
 TJ Družstevník Rykynčice – 400,00 €
 MFK Vígľaš Pstruša – 200,00 €
 TJ Družstevník Látky – 400,00 €
 TJ Družstevník Cerovo – 200,00 €
 TJ Družstevník Hontianske Tesáre – 200,00 €
Termín na úhradu uvedenej podlžnosti bol daný Spravodajom ObFZ Zvolen viackrát , uverejnený bol aj na
stránke ObFZ a to 12.08.2015.
Na návrh ŠTK stanovuje VV ObFZ Zvolen posledný termín na úhradu 31.08.2015.
Po nesplnení tohto termínu bude zoznam klubov ako neplatičov navrhnutý do MZF v zmysle Rozpisu súťaží,
článok XV. bod.6.
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni
1.ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Cerovo na nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže čl. XIV. bod
1o).
2.ŠTK upozorňuje OŠK Babiná na nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže čl. XIV. bod 1o).
3.ŠTK upozorňuje FK Zvolenská Slatina na nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže čl. XIV. bod 1o).
4.ŠTK pozýva na svoje zasadnutie konané dňa 02. 09. 2015 o 15:30 nasledovných:
- Martin Karaffa 1067099 – K mužstva TJ Slovan AX Budča
- Marek Havelka – vedúci TJ Slovan AX Budča
- Vladimír Melicherčík 1246831 – K mužstva OŠK Stožok
- Ľubomír Výbošťok – vedúci OŠK Stožok
- Ján Kyseľ 1234881 – hráč OŠK Stožok
- Patrik Klimo 1258701 – hráč OŠK Stožok
- Miroslav Kuchárka 1006599 – R MFS
Účasť menovaných je nutná a pod disciplinárnymi dôsledkami.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando
a) Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :
·žiaci MO U13 29.08. - 30.08.2015
·žiaci MO U15 –
05.09. – 06.09.2015
·dorast MO U19 –
01.09.2015 - utorok
.prípravka MO U11 – 31.08. – 04.09.2015
b) FK kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v ISSF ( klubový ISSF manažéri ) a
na stránke ObFZ. Vyžrebovanie jednotlivých kôl už nájdete aj na www.futbalnet.sk
2. KM žiada:
a)FK prihlásené do MO U11 , aby sa vzájomne dohodli na termínoch MFS v príslušnom v týždni podľa
rozlosovania. V rozlosovaní je termín a deň PA , ktorý je posledný možný termín pre odohranie MFS
v príslušnom kole. Kolo sa musí predohrať. Zoznam trénerov resp. kontaktné osoby nájdete na
internetovej stránke ObFZ ZV.
b) FK je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho
spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie
riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1.HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej
časti ročníka 2015/2016 / upozornenia spr.č. 4,5/.

Dorast U19 - OTJ Terany – 240,00 €
Žiaci U11 - MFK Detva – 140,00 €
MFK Lokomotíva Zvolen – 140,00 €
DK
–
predseda
Marek
Zemiar
DI-3 Jozef Škopík 1124534 Látky - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 45/1,2a DP od 24.08.2015 (zakázaný spôsob
hry),
DI-4 Martin Šufliarsky 1258627 ŠKP Detva - PVSČ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 24.08.2015 (HNŠ
voči R),
DII-4 Roman Ratkovský 1021330 Pliešovce B - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 24.08.2015
(vylúčenie po 2. ŽK),
DII-5 Marek Kamas 1187318 Č. D. Badín - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 24.08.2015 (vylúčenie
po 2. ŽK),
DIII-3 Marek Vician 1275151 Litava - výkon zvyšku d. opatrenia DIII-26 (2 MFS) na základe žiadosti podm.
odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 24.08. 2015 na skúšobnú dobu 3 mesiace,
DIII-4 TJ Cerovo - na návrh ŠTK pokuta 10 € podľa čl. 12, 64/1a,3 DP splatná v MZF (nezabezpečenie
ISSF v MFS 2. kola Cerovo - Litava)
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7
dní od uverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80 - 85 DP a
s úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti rozhodnutiam podľa
čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie
požiada do 5 dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods.
2 písm. f/ DP).
Komisia R – predseda Tibor Kučera
1.KR berie na vedomie vyjadrenie R Dominika Moravčíka. Uvedeným vyjadrením sa bude zaoberať na
zasadnutí komisie dňa 2.9.2015.
2.Ospravedlnenie: R – Miroslav Ivanič – 5.9.,12.9., 13.9., 15.9., 19.9., 27.9., DZ Ján Alakša - nedelegovať
v ObFZ- KR akceptuje jeho rozhodnutie aj keď sa s ním nestotožňuje.
3.KR oznamuje , že do nominačnej listiny ObFZ ZV boli zaradení noví rozhodcovia – Kurčík Vladislav –
0905 298 480, Schmidt Martin – 0908 417 567, Hulina Andrej – 0918 756 149, Macurák Milan - 0911
871 645, Slovák Samuel – 0944 154 433.
4.KR žiada všetkých R a DZ , aby svoje ospravedlnenia na MFS zasielali v predstihu 14 dní na e-mailovú
adresu Rastislav.gonda1@gmail.com a kucera.mktelektro@gmail.com. Neskoršie ospravedlnenia bude
KR akceptovať iba vo výnimočných prípadoch. V iných prípadoch bude KR postupovať v zmysle zásad pre
činnosť R a DZ.
5.KR žiada všetkých krajských R a DZ , ktorí si doteraz neboli podpísať dohody , ako aj rozhodcov ObFZ
ZV – (Doval, Dupej, Grenčík, Gúži, Hanesová, Hromádka, Kučera St., Ozan ml., Slovák Samuel, Urda,
Zemko, Žiak ) aby si prišli na ObFZ ZV v čase od 9°° hod do 14°° hod podpísať „Dohody o pracovnej
činnosti“. Bez podpísania dohody a prípadnej delegácie na stretnutie nebudú R a DZ vyplatení.
6.KR žiada, aby R a DZ, ktorí sa nezúčastnili letného aktívu, aby dodatočne vypísali a zaslali na ObFZ ZV ,
alebo na e-mailovú adresu kucera.mktelektro@gmail.com, evidenčný list R a DZ. Aktívu sa nezúčastnili
– Dräxler, Dupej, Gajdoš, Maga, Moravčík, Kupča.
7.Zloženie komisie rozhodcov ObFZ pracuje v uvedenom zložení a zaradení.
Tibor Kučera – predseda a zodpovedný za úsek delegátov zväzu a obsadzovanie DS a DP.
Rastislav Gonda – podpredseda a zodpovedný za obsadzovanie R
Vladimír Ľupták – člen a zodpovedný za evidenciu a vyhodnocovanie hodnotenia R
Branislav Hrdlička – člen a zodpovedný za školiaci úsek
Peter Zemko – člen a zodpovedný za technický úsek a vyhodnocovanie videozáznamov.
Sekretariát ObFZ Zvolen
1. Na základe úloh z porady sekretárov FZ a pracovníkov SFZ bola vykonaná kontrola uvádzaných
identifikačných čísel (IČO) futbalových klubov, ktoré sú príslušné k SsFZ. Úlohou bolo zistiť FK,
ktoré pre zabezpečovanie ekonomickej agendy v styku so SFZ uvádzajú IČO, prípadne fakturačné
údaje inej organizácie (obce, mestské príspevkové organizácie, prípadne iné) v matrike futbalových

klubov v ISSF. Takýto vzťah futbalového klubu s „partnerom“ SFZ je nevyhnutné zmluvne
upraviť.Vzor potrebnej dohody nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE - Sekretariát a iné Materiály .
2. Žiadame všetky dotknuté FK , ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce z MZF hradí iný subjekt,
aby v ihneď, najneskôr v termíne do 05.09.2015 doručili na ObFZ dohody, uzatvorené so svojim
partnerom a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody čl.III bod.3.

