
 
 
                                              SPRAVODAJ č.33      07.03.2018                                       
             Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni: 
1.Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018: 

- I. trieda  – 25. 03. 2018 
- II. trieda  – 08. 04. 2018 

 
Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník) 

1.  KM oznamuje: 
a) pozýva fanúšikov futbalu na halový turnaj dorastu U19 ,  10.03.2018  sobota – hala Krupina  
čas 8:30-15:00 
prihlásené družstvá : 1. TJ Družstevník Senohrad, 2. OTJ Hontianske Nemce, 3. TJ Družstevník 
Bzovík,    4. TJ Kriváň,  5. FK Sitno Banská Štiavnica 
rozhodcovia: Ľubomír Dado, Vladimír Ľupták 
Družstvo TJ Detvianska Huta sa neprihlásilo 
b) začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018: 

 MO U19   22.04.2018 

 MO U15   15.04.2018 

 MO U13   14.04.2018 

 MO U11   27.04.2018 
c) v tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich 
platnosti a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.   
Prosíme všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne 
fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Kolegovia 
matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že 
fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz 
rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.  
d) termín predkladania žiadostí o výnimky hracích dní, ÚHČ a ihrísk je do 07.04.2018. Schválené 
výnimky vyjdú následne súhrnne v Spravodaji  dňa 11.04.2018. Žiadosti predkladajú iba FK, 
ktorým platila výnimka len na jesennú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, žiadosti nemusia 
predkladať FK, ktoré majú schválenú výnimku na celý súťažný ročník a je uvedená táto výnimka 
hracieho času, ÚHČ a ihriska v RS 2017/2018. 
e) termín predkladania žiadostí o striedavý štart (SŠ) hráčov je do 03.04.2018, schválené SŠ budú 
zverejnené v Spravodaji 04.04.2018 a 11.04.2018. Pozor, ale tieto termíny platia ak prvé –
žiadajúce družstvo v žiadosti hrá súťaž riadenú KM ObFZ Zvolen. 
 
Hospodárska komisia-predseda Ján Šulek 
1.HK upozorňuje FK na termín  úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jarnej časti 
ročníka 2017/2018.  Termín  15.03.2018 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen            
Bankové spojenie : ČSOB Zvolen 
Číslo účtu : 4000844965/7500  IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965 
2.HK upozorňuje ŠK Litava  na urýchlené  vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti - 
mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol  12.02.2018. V prípade neuhradenia do 
28.02.2018  bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 28.02.2018. 

Súťaž Do 15.03.2018 

I.trieda dospelých 1000,00 € 

II.trieda dospelých 700,00 € 

Dorast U 19 240,00 € 

Žiaci U15 , U13 , U11 140,00 € 

  



 
Komisia RaD (predseda Tibor Kučera) 
1.Jarný seminár  rozhodcov  sa uskutoční 16.3.2018 o 16:00 hod v priestoroch hotela TENIS  vo 
Zvolene. Žiadame všetkých R, aby si svoje súkromné záležitosti zariadili tak, aby sa letného 
semináru mohli  zúčastniť. 
2.Jarný seminár  delegátov stretnutia a delegátov pozorovateľov sa uskutoční 23.3.2018 o 16:00 
hod v priestoroch hotela TENIS  vo Zvolene. Žiadame všetkých DZ, aby si svoje súkromné 
záležitosti zariadili tak, aby sa letného semináru mohli  zúčastniť. 
3.KR žiada všetkých R a DZ , ktorí majú akékoľvek zmeny - adresy, telefónu, e-mailu , OP , 
zdravotnú poisťovňu a pod., aby túto zmenu nahlásili do konca mesiaca február  na ObFZ Zvolen a 
predsedovi KR na adresu kucera.mktelektro@gmail.com. 
 

 


