
                                              SPRAVODAJ č.40      25.04.2018                                       
             Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda  Marek Valentýni: 

1. ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí so zmenou UHČ MFS XXIII. kola I. triedy dospelých 

medzi FK Slovan Kúpele Sliač - TJ Družstevník Podzámčok. Pôvodne 26. 05. 2018 o 17:00 hod, 

ZMENA: 27. 05. 2018 o 17:00 hod na ihrisku FK Slovan Kúpele Sliač.  Poplatok v zmysle RS čl. 

XV. bod 4 - Poplatok za prerokovanie v komisii 5€ zahrnutý v MZF pre FK Slovan Kúpele Sliač. 

ZV-STK-2017/2018-0076 

 
Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník)  
1.  KM schvaľuje  na základe žiadosti zmeny hracích dní ,miesta a časov MFS: 
MO U15, 15. kolo OZ OFK Sebechleby - TJ Družstevník Senohrad, , pôvodný termín 
06.05.2018, , 13:30, ihrisko OZ OFK Sebechleby, nový termín 08.05.2018, Ut, 16:30, ihrisko OZ 
OFK Sebechleby, Poplatok 10,00 € uhradí v MZF TJ Družstevník  Senohrad, / uznesenie ZV-KM-
2017/2018- 0047/ 

2.  KM oznamuje: 
a)   začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018: 

 MO U19   22.04.2018 

 MO U11   27.04.2018 
b) FK obdržia medaile v prvom jarnom kole MO U11 - prípravka  pre stretnutia jarnej časti 
súťažného ročníka 2017/08 v počte 8 ks na každé MFS ( 8 kôl ). Medaile obdržia na prvom jarnom 
MFS. 
c) pokyn  MO U11  v rámci motivácie mladých futbalistov: 
„Po každom stretnutí prípravky  U11 na hracej ploche nastúpia obe družstvá za prítomnosti 
rozhodcu.   Odovzdajú na tento účel pripravené medaily, najprv vedúci (tréner) a kapitán 
domáceho družstva, (podľa ich názoru) pre najlepšieho hráča družstva hostí v tomto stretnutí. 
Následne vedúci (tréner) a kapitán hostí odovzdá medailu (podľa ich názoru) pre najlepšieho hráča 
domácich. R následne zaznamená mená a priezviská vyhodnotených hráčov v ISSF - Zápis 
o stretnutí – poznámka“ 
3.  KM upozorňuje FK:  
a)   KM dôsledne požaduje zaslanie fotodokumentácie v prípade zrušenia stretnutia na  adresu 
mladez@obfzzv.sk. FK sú povinné uvedené doklady posielať okamžite a bez vyzvania aj žiadosť o 
zmenu výhradne v ISSF - Zápis- žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy 
b)  v prípade neodohrania stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia musia FK predložiť vzájomnú 
dohodu o novom termíne do stredy po pôvodnom termíne stretnutia tak, aby sa stretnutie odohralo 
do 14 dní. Ak FK nepredložia dohodu,  KM nariadi termín stretnutia na stredu v nasledujúcom 
týždni po zasadnutí KM t.j. v termíne do 14 dní po pôvodnom termíne.  
c)  žiadosti o zmenu termínu posielať výhradne v ISSF - Zápis- žiadosť o zmenu termínu/hracej 
plochy“ 
d) na ich povinnosť predložiť RP riadiacej komisii do 48 hodín v prípade, že RP hráča nebol 
predložený R pred stretnutím – okrem prípadu, keď namiesto RP predloží pred stretnutím žiadosť 
o vydanie RP potvrdenú matrikou . KM stačí doručiť skenovaný RP e-mailovou formou 
mladez@obfzzv.sk. 
e)v prípade striedavého štartu hráčov je možné sa preukázať kopírovaným RP pri štarte vo FK č.2. 
 
DK – predseda Marek Zemiar 
DI-61 Viktor Bernát 1249958 Budča - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 23.04.2018 (5xŽK), 
DI-62 Peter Tkáč 1238233 Vígľaš – Pstruša A - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 49/1b,2b DP od 
23.04.2018 (napadnutie protihráča v MFS. 17.kola Látky – V- Pstruša), 
DI-63  Ján  Fekiač 1140747 Stožok - výkon zvyšku d. opatrenia DI-50 (1 MFS) na základe žiadosti 
podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 30.04. 2018 na skúš. dobu 3 mesiace, 
DI-64 Dušan Chamula – divák MFK Vígľaš – Pstruša - na základe zápisu o stretnutí a správy 
delegáta zákaz vstupu na všetky štadióny počas konania MFS organizovaných ObFZ Zvolen na 3 
mesiace podľa čl. 20/1,3, 58/2a,4 DP. 
 



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). 
 
Komisia RaD (predseda Tibor Kučera) 
1.KR žiada R, aby dôkladne kontrolovali zdravotnú službu a  prítomnosť zdravotnej služby, či 

   lekára na stretnutí. V prípade zistenia , že nie je zdravotná služba na stretnutí, všetko uviesť 

   v zápise o stretnutí.  

2.KR žiada všetkých R a DZ, aby ospravedlnenia na stretnutia posielali výhradne na  

   e-mailovú adresu kucera.mktelektro@gmail.com a v kópii na e-mailovú adresu    

   rastislav.gonda1@gmail.com. Iné ospravedlnenia nebudú akceptované a budú riešené  

   v zmysle „Rozpisu súťaže pre ročník 2017/2018“. 

3.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ, aby si skontrolovali všetky náležitosti vyplývajúce 

   s prácou v systéme ISSF. Aby sa na stretnutia dôsledne pripravovali a pred stretnutím vždy 

   skontrolovali údaje uvedené v systéme ISSF týkajúce sa stretnutia, na ktoré sú delegovaní.  

4.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ, aby si dôkladne naštudovali rozpis súťaže , najmä 

   články XI. a XVI.  

5.KR žiada všetkých R a DZ , pri podávaní „podaní na komisiu zo stretnutí“, v systéme ISSF, aby 

   vždy  do poznámky uviedli stručný popis predmetu podania.  

6. Ospravedlnení R: Ľalík  12.5., 13.5., 20.5., 3.6., 9.6. 2018, Rybár – 29.4.2018 neskoro. 

 
 
Sekretariát ObFZ Zvolen-sekretár - Jozef Hrdlička 
1.Kluby v pôsobnosti ObFZ Zvolen si v Ankete  - Začiatok súťažného ročníka prostredníctvom 
ISSF zvolili rovnaký štart Súťažného ročníka 2018/2019, ako v regionálnej súťaži SsFZ BB, teda: 
05. 08. 2018. 
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