
 
                                              SPRAVODAJ č. 8                               23.08.2017                                       
    Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni: 
1.V zmysle SP je klub povinný predložiť lekárske prehliadky hráčov. Toto urobia kluby v 1. alebo 2. 
kole predložením R k nahliadnutiu. Tento materiál sa nezasiela na ObFZ, klub ho archivuje 
a v prípade potreby predloží (SP čl. 50).  
2.ŠTK súhlasí so zmenou opačného poradia. MFS V. kola I. triedy dospelých sa bude hrať 03. 09. 
2017 o 15:30 hod. na ihrisku TJ Družstevník Podzámčok. Domáce družstvo bude TJ Slovan AX 
Budča. MFS XVIII. kola I. triedy dospelých sa bude hrať 22. 04. 2017 na ihrisku TJ Slovan AX 
Budča. Domáce družstvo bude TJ Družstevník Podzámčok. Poplatok pre TJ Slovan AX Budča 
zahrnutý v MZF. ZV-STK-2017/2018-0025. 
3.ŠTK súhlasí so zmenou UHČ MFS II. kola II. triedy dospelých medzi TJ Slovan Dudince - TJ 
Družstevník Senohrad. Hrať sa bude 16:00 hod. Poplatok pre TJ Slovan Dudince zahrnutý v MZF. 
ZV-STK-2017/2018-0026. 
4.ŠTK odstupuje R Miroslav Kučera (1023361) na KR. Nesplnenie si povinnosti R – neuzatvorený 
Zápis o stretnutí.  
 
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera 
1.KR žiada všetkých R a DZ, aby ospravedlnenia na stretnutia posielali výhradne na  

e-mailovú adresu kucera.mktelektro@gmail.com. Iné ospravedlnenia nebudú akceptované 

a budú 
riešené v zmysle „Rozpisu súťaže pre ročník 2017“. 
2.KR žiada všetkých R a DZ, aby v zmysle záverov letného aktívu a nariadenia ŠTK skontrolovali 
lekárske prehliadky obidvoch družstiev a výsledok kontroly napísali do zápisu zo stretnutia.  
3.Ospravedlnení R: Tomáš Bolf – ukončenie činnosti R, Adam Priadka – delegovať podľa 
nahlásených termínov, Michal Procházka- zranený do 8.9.2017, Ivan Majer do 31.8.2017 neskoro, 
Miroslav Murín od 1.9.2017 do odvolania.  
4.Za nesplnenie povinnosti v zmysle Rozpisu súťaže článok XI. bod 12 uhradiť poplatok za 
predelegovanie  10.-€ na účet ObFZ Zvolen.    
5.Ospravedlnenie DZ: Marián Sivák 15.9., 30.9. a 1.10. 2017. 
 
Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando 
1.  KM oznamuje, že v súťažnom ročníku 2017/2018 sa budú hrať súťaže mládeže riadené ObFZ 
Zvolen v termínoch: dorast MO U19    10.09.-05.11.2017  15.04.- 17.06.2018 
                                 žiaci      MO U15     10.09.-05.11.2017  15.04.- 17.06.2018 
                                 žiaci      MO U13     10.09.-22.10.2017  15.04.- 27.05.2018 
                                 prípravka MO U11      08.09.-20.10.2017  27.04.- 08.06.2018 

Rozpis zápasov je v ISSF (klubový manažeri) a verejne prístupné v Futbalnet.sk a na stránke 
ObFZ ZV , vľavo  Tabuľky, mládež. 

2.  KM upozorňuje FK,  

a)do začiatku súťaží musí mať klub uhradené členské príspevky za klub aj hráčov a športových 
odborníkov. Pripomíname, že členské príspevky hráčov  si uhrádzajú hráči , nie sú náklad klubu! 

b)v zmysle SP je klub povinný predložiť lekárske prehliadky hráčov. Toto urobia kluby v 1. alebo 2. 
kole predložením R k nahliadnutiu. Tento materiál sa nezasiela ObFZ, klub ho archivuje 
a v prípade potreby predloží.( SP čl. 50)  

c)pre súťažný ročník 2017/2018 platia nasledovné vekové kategórie: 
   -dorast U19 hráči narodení 01.01.1999 do 31.12.2002. 
    žiaci hráči narodení 01.01.2002 do 31.12.2010 :                                                                                                                                                                                                                               

 v skupine U15 hráči narodení  01.01.2003 do 31.12.2004 
 v skupine U13 hráči narodení 01.01.2005 do 31.12.2006 

 v skupine U11 hráči narodení 01.01.2006 do 31.12.2010 

 
DK – predseda Marek Zemiar
DI-4 Marek Melíšek 1207736 Sebechleby - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 20.08.2017 

mailto:kucera.mktelektro@gmail.com


(vylúčenie po 2. ŽK) 
DI-5 Radoslav Nosáľ 1292582 Látky - PVŠ na 1 SSN podľa ćl. 37/3 DP od 20.08.2017 (vylúčenie 
po 2.ŽĶ)  
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). 
 
 
Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička 

1.V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa  o proces registrácie športových odborníkov.Postup, 

ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. 
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