SPRAVODAJ č.16
Súť. Roč. 2016/2017

26.10.2016

Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
1.KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
- MO U 13, 9.kolo, FK Zvolenská Slatina - TJ Slovan Dudince , pôvodný termín 30.10.2016
,12:00, ihrisko FK Zvolenská Slatina, nový termín 29.10.2016 ,13:00, ihrisko FK Zvolenská
Slatina. FK Zvolenská Slatina súhlasí zo zmenou MFS. Poplatok 20,00 € uhradí TJ Slovan
Dudince v MZF. /uznesenie ZV-KM-2016/2017- 0043)
2. KM ruší uznesenie - ZV-KM-2016/2017- 0039, ktorým nariadila odohrať MFS MO U11, 9.kolo,
TJ Družstevník Podzámčok - TJ Slovan Dudince , 26.10.2016 ( streda ), 16:00 , ihrisku TJ
Družstevník Podzámčok. Dôvodom zrušenia je nemožnosť odohrať MFS pre nespôsobilý terén
vplyvom zlého počasia, ( ZV-KM-2016/2017- 0041 )
3. KM nariaďuje odohrať MFS:
- MO U11, 9.kolo, OŠK Sása - MFK Lokomotíva Zvolen , 30.10.2016 ( NE ), 12:00 , ihrisko OŠK
Sása . S termínom súhlasili OŠK Sása aj MFK Lokomotíva Zvolen, ( uznesenie ZV-KM-2016
/2017- 0040
- MO U11, 9.kolo, TJ Družstevník Podzámčok - TJ Slovan Dudince , 05.11.2016 ( sobota ), 10:00 ,
ihrisku TJ Družstevník Podzámčok. S termínom súhlasili TJ Družstevník Podzámčok aj TJ Slovan
Dudince. (uznesenie ZV-KM-2016/2017- 0042)
4. KM berie na vedomie:
- písomné vyjadrenie Dušana Chamulu, vedúceho družstva Stožok k MFS MO U19, 4 . kolo ,
Stožok – Lieskovec
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1. HK upozorňuje FK na termíny a systém úhrad pri mesačných zberných faktúrach
- zberné faktúry sú vystavované automaticky na začiatku mesiaca spätne za predchádzajúci
kalendárny mesiac
- splatnosť zbernej faktúry je 10 dní
- dňom uhradenia sa rozumie deň pripísania sumy faktúry na účet podľa faktúry / pozor na
správny variabilný symbol /
- reklamácia - ak je už položka na vygenerovanej faktúre, nedá sa stornovať, ale iba
reklamovať! Je to štandardná reklamácia a pokiaľ Vám bude táto reklamácia uznaná, bude
Vám položka vrátená v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Opravná položka sa nahráva v
rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená
chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá správne údaje. Tieto opravené položky sa však
premietnu až v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Reklamácie položiek faktúr reklamujte
na zväze a komisii, ktorá položku nahrala do ISSF.
Položky si priebežne može sledovať každý Klubový ISSF manažér, nakoľko akonáhle je na
klub nahratá položka na fakturáciu, vidí ju aj Klubový ISSF manažér a pokiaľ sa položka ešte
nespracuje (nevygeneruje) na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť človekom (komisiou
na zväze), ktorý predmetnú položku vygeneroval , ešte pred vystavením mesačnej zbernej
faktúry.
- v prípade neuhradenia zbernej faktúry v lehote splatnosti systém automaticky stopne
vykonávanie matričných úkonov a to až do dňa uhradenia.
- VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 27.08.2014 schválil , že v prípade neuhradenia zbernej
faktúry v termíne najneskôr do posledného dňa v mesiaci v ktorom bola vystavená /cca 20 dní
po lehote splatnosti/ budú FK v zastavenej činnosti a to až do dňa preukázania úhrady.
Komisia rozhodcov - predseda Tibor Kučera
1.KR prijala vyjadrenie k videozáznamu na ObFZ ZV zo stretnutia 11.kola , I. triedy -OŠK Stožok –
TJ Družst. Bzovík. KR žiada zaslať aj nepoškodenú časť videozáznamu najneskoršie do
2.11.2016 na ObFZ Zvolen.
2.KR prijala podnet a bol jej doručený videozáznam zo stretnutia 11.kola,I.triedy – TJ Družstevník
Očová – TJ Družstevník Podzámčok. KR príjme opatrenia v zmysle nariadení DK.

3.KR vzhľadom na nezrovnalosti o dohodách rozhodcov s OŠK Sása, žiada OŠK Sása, aby na
ObFZ Zvolen, doručil do 2.11.2016 originály dohôd s rozhodcami, ktoré budú mať všetky
náležitosti , včetne dátumov, kedy boli dohody podpísané. Na ObFZ Zvolen boli doručené iba
kópie dohôd bez dátumov .
4.KR oznamuje, že v prípade žiadosti o zmenu delegovaného R bude túto akceptovať , len keď
bude požiadavka odsúhlasená obidvomi oddielmi. V ostatných prípadoch nebude KR žiadosť
o zmenu akceptovať.
5.KR žiada všetkých R a DZ o dodržiavanie pokynov „Rozpisu súťaže“ článok XI. ; XVI. a žiada,
aby v prípade akýchkoľvek nedostatkov v stretnutí postupovali presne v znení týchto článkov.
6.Kontakt na nových R ročníka 2016/2017: Marek Antolík 0907 325986, Miroslav Harík 0903
564595, Roman Kováč 0944 270239, Ivan Majer 0907 544364, 0918 627 644, Ladislav Banár
0908 870 600.
Ospravedlnený R: Bolf - 30.10.2016
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-41 Pavel Šovčík 1165124 Očová - PVŠ na 6 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.10.2016 (HNŠ
voči R),
DI-42 Matej Filip 1255034 Očová - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.10.2016 (HNŠ voči
R),
DI-43 Martin Svintek 1067714 Očová - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.10.2016 (HNŠ
voči R),
DI-44 Radek Zifčák 1033081 O- Lúka - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/1a,2 DP od 24.10.2016
(zmarenie gól. šance),
DI-45 Peter Tkáč 1238233 Sása - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 24.10.2016 (vylúčenie po
2.ŽK),
DI-46 František Stupár 1255594 D. Huta - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 24.10.2016
(vylúčenie po 2.ŽK),
DI-47 Martin Šufliarský 1258627 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 24.10.2016 (5xŽK),
DII-13 Ján Ďurajka 1154627 D. Badín - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 24.10.2016 (HNŠ
voči R),
DR-1 Lukáš Domby - R – 1147450 – PVF rozhodcu na 4 týždne podľa čl. 63/1a,5 DP od
26.10.2016 (nesprávne posúdenie situácie v MFS, ovplyvnenie výsledku stretnutia),
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 oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).

