
                                              SPRAVODAJ č.37      04.04.2018                                       
             Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni: 
1.ŠTK súhlasí s odohraním MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Slovan Dudince - OZ OFK 
Sebechleby v termíne 01. 05. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku TJ Slovan Dudince. 
 
2.ŠTK nariaďuje odohranie MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi OTJ Hontianske Nemce – FK 
Zvolenská Slatina v termíne 08. 05. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku OTJ Hontianske Nemce. 
 
3.ŠTK nariaďuje odohranie MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Látky – FK 
Slovan Kúpele Sliač v termíne 08. 05. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku TJ Družstevník Látky. 
 
4.ŠTK súhlasí s odohraním MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Slovan AX Budča – OŠK 
Stožok v termíne 08. 05. 2018 o 16:00 hod. na ihrisku TJ Slovan AX Budča. 
 
5.ŠTK súhlasí s odohraním MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Očová – MFK 
Vígľaš - Pstruša v termíne 08. 05. 2018 o 17:00 hod. na ihrisku TJ Družstevník Očová. 
 
6.ŠTK súhlasí s odohraním MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Kriváň - TJ Detvianska Huta 
v termíne 08. 05. 2018 o 15:30 hod. na ihrisku TJ Kriváň. 
 
7.ŠTK súhlasí s odohraním MFS XV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Bzovík – TJ 
Družstevník Podzámčok v termíne 08. 05. 2018 o 16:30 hod. na ihrisku TJ Družstevník 
Podzámčok. 
 
8.ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 12 bod 2) vyraďuje družstvo OTJ Terany z II. triedy 
dospelých. Všetky dosiahnuté výsledky budú anulované. Na základe Rozpisu súťaže čl. XIII. 
písmeno c) a čl. XV. bod 6d) je družstvo postihnuté pokutou 500 €, zahrnutá do Mesačnej zbernej 
faktúry. ZV-STK-2017/2018-0071. 
 
9.ŠTK ŽIADA nasledovné Futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Zvolen, aby ODPOVEDALI  
prostredníctvom ISSF na UZNESENIE č. ZV-STK-2017/2018-0057 Anketa – začiatok súťaže 
OBRATOM:  
      OŠK Dobrá Niva, OŠK Stožok, OTJ Hontianske Nemce, OTJ Terany, TJ Družstevník 

Podzámčok, TJ Slovan AX Budča, TJ Slovan Dudince.  
 
Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník)  
1. KM schvaľuje: 
 a)  na základe žiadosti zmenu hracích dní ,miesta a časov MFS: 
a) MO U15, 13. kolo, TJ Družstevník Senohrad– FK Zvolenská Slatina, pôvodný termín 
22.04.2017, Ne, 13:00 ihrisko TJ Družstevník Senohrad, nový termín 08.04.2018, Ne, 10:00, 
ihrisko TJ Družstevník Senohrad, po dohode oboch FK,  bez poplatku - RS II., 10/b, / uznesenie 
ZV-KM-2017/2018- 0046/ 
b)   striedavé štarty:  

 Erik Pálka (1325314) – Krupina  -> Senohrad 

 Martin Kováč (1397951) – Krupina  -> Senohrad 

2.  KM oznamuje: 
a)  nomináciu- výber ObFZ Zvolen- U11, ročník narodenia 2007, na medzioblastný turnaj                        
„ O Stredoslovenský  pohár prípraviek“-2018 v Žiari nad Hronom dňa   7. apríla 2018 (sobota). 
Schválená nominácia, realizačný tím a pokyny sú prílohou Spravodaja č.36 a na 

webe: www.obfzzv.sk, spravodajstvom. Zraz nominovaných hráčov podľa pokynov zodpovedného 

trénera oblastného výberu Jozefa Dolinského. Pokyny budú zverejnené na webe: 

https://www.obfzzv.sk a telefonicky rodičom a trénerom mládeže nominovaných FK. 

b) začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018: 

 MO U13   14.04.2018 

 MO U15   15.04.2018 

http://www.obfzzv.sk/
https://www.obfzzv.sk/


 MO U19   22.04.2018 

 MO U11   27.04.2018 
c)   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. 
d)  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.  
e) striedavé štarty schválené KM SsFZ BB hráčom mládežníckych  FK  ObFZ ZV: 

 Alex Oláh (1335165) – Senohrad -> Krupina 

 Matúš Valach (1281335) – Senohrad -> Krupina 

 Jakub Kubolek (1397443) – Senohrad -> Krupina 

 
Hospodárska komisia-predseda Ján Šulek 
1. HK opätovne žiada OŚK Sása na vydokladovanie  úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov 
v jarnej časti ročníka 2017/2018 Žiaci U11.  Termín  bol 15.03.2018. 

 
DK – predseda Marek Zemiar 
DII-15  Milan Horňák 1243717 Slielnica – výkon zvyšku d.opatrenia DII-8 (1 MFS) podmienečne 
odkladá na základe žiadosti opodľa čl. 41/1,2 DP od 04.04.2018 na skúšobnú dobu 3 mesiace. 
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 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“. 
 
2.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ, aby si skontrolovali všetky náležitosti vyplývajúce 
z 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.  
 
3.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ, aby si dôkladne naštudovali rozpis súťaže , najmä 
články XI. a XVI.  
 
4.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.  
 
5.KR žiada všetkých R a DZ, ktorí sa nezúčastnili letného seminára ,  včetne tých čo pôsobia 
v súťažiach SFZ a SsFZ, aby si prišli na ObFZ Zvolen podpísať dohody pre súťažný ročník 
2017/2018 jarnú časť u p.Kubalákovej  v pracovnom čase od 7:00 hod do 14:00 hod.  
 
6. Ospravedlnení R: Lalík 14.4.2018 a 12.5.2018, Prochádzka 14.4.2018 , 10.00 do cca. 13.00: 
7.4., 14.4., 5.5., 19.5., 26.5., 9.6., Priadka  14.4.2018, 22.4.2018, 29.4.2018, 5.5.2018, 13.5.2018, 
9.5.2018, 27.5.2018, 3.6.2018, 10.6.2018,  16.6.2018, Jozef Paučo – pracovné dni. 

mailto:kucera.mktelektro@gmail.com


 
7.Ospravedlnený DZ: Fazekaš – 21-22.4.2018. 
8.Ukončenie činnosti R: Vladimír Kurčík – KR ďakuje za doterajšiu činnosť  
 
Sekretariát ObFZ Zvolen-sekretár - Jozef Hrdlička 
1.Žiadame rozhodcov, ktorí majú uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študenta  (Gonda 
Tomáš,Hanes Martin,Kuchár Denis a Adam Priadka), aby v termíne do 20.04.2018 predložili p. 
Kubalákovej potvrdenie o návšteve školy. 


