
                    
                                                    SPRAVODAJ č. 9                  30.08.2017         
                                                súťažný ročník  2017/2018 
 
 
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni: 
1.ŠTK upozorňuje všetky FK na dodržiavanie počtu usporiadateľov v MFS podľa platného Rozpisu 
súťaže čl. XIII a). Opakované pochybenia budú postúpené na DK. 
2.ŠTK upozorňuje všetky FK na povinnosť zabezpečiť Hlavného usporiadateľa na MFS podľa 
Súťažného poriadku čl. 58. Opakované pochybenia budú postúpené na DK.  
3.ŠTK upozorňuje všetky FK na povinnosť zabezpečiť na MFS lekára – zdravotnú službu podľa 
platného Rozpisu súťaže čl. VI. bod 5). Opakované pochybenia budú postúpené na DK.  
4.ŠTK na základe SP čl. 82 bod d) kontumuje MFS II. kola II. triedy dospelých medzi OŠK Dobrá 
Niva "B" - OTJ Terany v prospech OŠK Dobrá Niva "B". Skóre dosiahnuté na HP sa ponecháva v 
platnosti. 
5.ŠTK odstupuje FK OTJ Terany na DK. 

 
Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando 
1.KM schvaľuje v zmysle SP,  článok 28, bod 4 na základe  predložených dohôd o vytvorení   
spoločného družstva mládeže pre   súťažný ročník 2017 / 2018 : 
 a) TJ Družstevník Senohrad - TJ Tatran VLM Pliešovce , spoločné družstvo názov TJ 
Družstevník  Senohrad , za spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať TJ 
Družstevník Senohrad   ,súťaž MO U15 – Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0002 / 
b) TJ Družstevník Senohrad – Obecný futbalový klub Dačov Lom, spoločné družstvo názov TJ    
Družstevník  Senohrad,  súťaž MO   U19 –   Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0003 / 
c) OZ OFK Sebechleby – OTJ Hontianske Nemce, spoločné družstvo názov HONTSEB, za 
spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať OZ OFK Sebechleby,  súťaž MO   U13 –   
Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0004 / 
d) OZ OFK Sebechleby – OTJ Hontianske Nemce, spoločné družstvo názov HONTSEB, za 
spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať OZ OFK Sebechleby,  súťaž MO   U15 –   
Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0005 / 
e) OTJ Hontianske Nemce - OZ OFK Sebechleby, spoločné družstvo názov HONTSEB, za 
spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať OTJ Hontianske Nemce,  súťaž MO   
U19 –   Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0006 / 
f) OTJ Hontianske Nemce - OZ OFK Sebechleby, spoločné družstvo názov HONTSEB, za 
spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať OTJ Hontianske Nemce,  súťaž MO   
U11 –   Zvolen, 
 / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0007/ 
g) OŠK Sása - TJ Tatran VLM Pliešovce, spoločné družstvo názov OŠK Sása, za spoločné 
družstvo voči tretím osobám bude vystupovať OŠK Sása, súťaž MO U11 – Zvolen, 
 /uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0008/ 
h) TJ Tatran VLM Pliešovce - OŠK Sása , spoločné družstvo názov TJ Tatran VLM Pliešovce za 
spoločné družstvo voči tretím osobám bude vystupovať TJ Tatran VLM Pliešovce ,súťaž MO U13 
– Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0009/ 
ch) TJ Slovan Dudince - OTJ Terany, spoločné družstvo názov TJ Slovan Dudince za spoločné 
družstvo voči tretím osobám bude vystupovať TJ  Slovan Dudince, súťaž MO U11 – Zvolen, 
 / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0010/ 
2 . 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. 

3.  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 01.01.2007 do 31.12.2010 

Upozorňujeme FK , že došlo k pochybeniu  v predchádzajúcich Spravodajoch, kde sa nesprávne 
uviedol rok narodených hráčov v skupine U11 ( v texte je už správne udaný rok a je podčiarknutý). 

 

Hospodárska komisia-predseda Ján Šulek 
1. HK schvaľuje žiadosť OŠK Dobrá Niva zo dňa 17.07.2017 o odklad platby úhrad zálohových 
platieb za mzdy rozhodcov . Schválený termín úhrad v zmysle žiadosti do 31.08.2017. 
2. HK upozorňuje ŠK Litava o nahlásenie povinného fakturačného údaja a to IBAN, na ObFZ 
Zvolen pre nahranie do ISSF systému nakoĺko sa im nevedia generovať platby. 
3. HK žiada dole uvedené FK na urýchlené vydokladovanie  úhrad zálohových platieb za mzdy 
rozhodcov v jesennej časti ročníka 2017/2018.  Termín  bol 31.07.2017. 
 
I.trieda 
TJ Družstevník Látky     
Žiaci U 15 
TJ Družstevník Látky  
Žiaci U 13 
TJ Družstevník Očová 
Žiaci U11 
MFK Strojár Krupina 
OŚK Sása  
MFK Lokomotíva Zvolen  „D“ 
MFK Lokomotíva Zvolen „C“ 
 
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 

4. HK žiada TJ Družstevník Hontianske Moravce o vydokladovanie platby medziodielovej 
pohľadávky voči TJ Sokol FO Sielnica , v prípade neuhradenia žiada o okamžité uhradenie. 

 

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.  

Súťaž Do 31.07.2017 

I.trieda dospelých 1000,00 € 

II.trieda dospelých 700,00 € 

Dorast U 19 240,00 € 

Žiaci U15 , U13 , U11 140,00 € 

  

mailto:kucera.mktelektro@gmail.com


Nariadenie nesplnili: Jakub Kyseľ (Kriváň- Podzámčok), Ján Urda (Terany –Vígľaš-
Pstruša), Miroslav Kučera (H.Nemce –Sliač). 

3. KR žiada všetkých R a DZ , aby si dôsledne preštudovali „Rozpis súťaže“ – najmä článok V. 
odsek 5 o počte striedajúcich hráčov a všetky náležitosti vyplývajúce z povinností R a DZ. 
Rozpis súťaže je zavesený na stránke ObFZ Zvolen.   
Uvedené naradenia nerešpektovali: Jozef  Paučo (Budča-Vígľaš Pstruša). 

4. 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. 
Nebudú sa tak opakovať nedostatky z prvého kola jesene (3 kolo podľa RS)  H. Nemce – 
Sliač  ( R – Miroslav Kučera) 

5. Ospravedlnený R: Milan Kučera – nedostavenie sa na stretnutie (Kriváň – Podzámčok) – 
neskoré ospravedlnenie a nerešpektovanie nariadení – zaplatiť 10.-€, neskoré 
ospravedlnenie na 4.kolo – zaplatiť 10,-€, delegovať podľa rozpisu služieb. 
Za nesplnenie povinnosti v zmysle Rozpisu súťaže článok XI. bod 12 uhradiť poplatok za 
predelegovanie  10.-€ na účet ObFZ Zvolen je povinný každý R a DZ, ktorý sa ospravedlní 
neskoro, alebo sa na stretnutie nedostaví .    
Ospravedlnenie DZ: Branislav Hrdlička PN do odvolania, Marián Sivák 15.9., 30.9. a 1.10. 
2017 

 
  
 
DK–predsedaMarekZemiar

 DI-6 Dušan Böhm 1176699 Podzámčok - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 28.08.2017 
 (HNŠ voči R),  
 DI-7 Roman Bartoš 1230604 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 28.08.2017  (vylúčenie 
 po 2. ŽK), 
 DII-1 OTJ Terany - pokuta 50 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu súťaží 
 (nedohratie MFS 2. kola D. Niva B – Terany), 
 DK žiada TJ Detv. Huta o predloženie videozáznamu z MFS 4.k D. Huta –Budča na ObFZ Zvolen 
 do 06.09.2017, resp. o zdôvodnenie, prečo videozáznam nebol vyhotovený. 
 
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu 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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