
                                              SPRAVODAJ č.38      11.04.2018                                       
             Súť. Roč. 2017/2018 
 
 
Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník)  
1. KM schvaľuje: 
 a)   striedavé štarty:  

 Erik Pálka (1325314) – Krupina  -> Senohrad 

 Martin Kováč (1397951) – Krupina  -> Senohrad 

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

 MO U13   14.04.2018 

 MO U15   15.04.2018 

 MO U19   22.04.2018 

 MO U11   27.04.2018 
b)  do termínu 07.04.2018 FK nepredložili žiadne  žiadosti o výnimky hracích dní, ÚHČ a ihrísk 
 FK, ktoré majú schválenú výnimku na celý súťažný ročník a je uvedená táto výnimka hracieho 
času, ÚHČ a ihriska v RS 2017/2018 je platná. 
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) 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 
e) Na prvom medzioblastnom turnaji "O Stredoslovenský pohár prípraviek „ 2018  v Žiari nad 
Hronom nás výber ObFZ ZV  ročník 2007 vzorne reprezentoval. Chceme poďakovať chlapcom za 
perfektný prístup k tomuto turnaju. Dodržiavanie pokynov, šírky ihriska, po prihrávke okamžitý 
výber miesta, po strate lopty zabojovanie, neodkopávanie lopty, komunikácia a pri striedaní šprint 
dole z ihriska. Proste chalani boli „hladný“, dobre naladený a plný energie na tento turnaj, kde po 
pekných akciách padli pekné góly.  

 
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 
DI-53 Erik Gašpar 128924 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 09.04.2018  (vylúčenie po 
2. ŽK), 
DI-54 Jozef Rerich 1200000 Hont. Nemce - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 09.04.2018  
(vylúčenie po 2. ŽK), 
DI-55 Miroslav Chlebničan 1233228 Kriváň - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 09.04.2018 
(5xŽK), 
DI-56 Ján Lihocký 1248765 Budča - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 09.04.2018 (5xŽK), 
DI-57 Radoslav Frajt 1250038 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5b DP od 09.04.2018 (9xŽK), 
 
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 
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.  
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.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.  
7. Ospravedlnený DZ: Alakša – PN do odvolania 

 
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. 
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