
 
                                              SPRAVODAJ č. 14              04.10.2017                                       
    Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni: 
 
1.ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí so zmenou termínu MFS XI. kola I. triedy dospelých 
medzi MFK Vígľaš - Pstruša - TJ Detvianska Huta. Pôvodne: 14. 10. 2017 o 14:30hod. Nové: 15. 
10. 2017 o 14:30 hod. na ihrisku MFK Vígľaš Pstruša. Poplatok za prerokovanie v komisiách 5€ 
zahrnutý v MZF pre MFK Vígľaš - Pstruša. ZV-STK-2017/2018-0042. 
2.ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 82 bod b) kontumuje MFS IX. kola I. triedy dospelých 
medzi OTJ Hontianske Nemce - TJ Kriváň v prospech OTJ Hontianske Nemce so skóre 3:0. 
3.ŠTK odstupe FK TJ Kriváň na DK.  
4.ŠTK odstupuje FK TJ Družstevník Látky na DK za nesplnenie si povinnosti podľa Rozpisu 
súťaže čl. 6 bod 5 – opakovane.  
 
Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando 
1 . KM schvaľuje : 
a) na základe žiadosti zmeny hracích dní ,miesta a časov MFS: 
MO U15, 6. kolo TJ Družstevník Bzovík - TJ Družstevník Senohrad, , pôvodný termín 
07.10.2017, So, 16:30, ihrisko TJ Družstevník Bzovík, nový termín  05.10.2017, Št,16:00, ihrisko 
TJ Družstevník Bzovík. Po dohode oboch FK. Poplatok 20,00 € uhradí v MZF TJ Družstevník  
Senohrad/ uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0032/ 
2. KM  nariaďuje odohrať MFS  po dohode oboch FK: 
MO U15, 5. kolo TJ Družstevník Bzovík - TJ Družstevník Látky,  , pôvodný termín 01.10.2017, 
Ne, 12:00, ihrisko TJ Družstevník Látky, nový termín, termín 13.10.2017, Pa, 15:00, ihrisko TJ 
Družstevník Látky . Po dohode oboch FK. Bez poplatku . / uznesenie ZV-KM-2017/2018- 0033 / 
3. KM žiada: 
a)  vyjadrenie TJ Družstevník Podzámčok a Miroslava Haríka (R -1017935) k MFS MO U13, 4. 
kolo , TJ Družstevník Podzámčok – OŠK Dobrá Niva, odohratého  28.09.2017, Št 16:30 . Písomné 
vyjadrenie žiadame zaslať do termínu 10.10.2017 na ObFZ Zvolen (  v mailovej podobe 
obfzzv@obfzzv.sk) 
b) R - Mareka Marku (1150222) o doručenie zápisu z MFS MO U19, OTJ Hontianske Nemce - TJ 
Družstevník  Senohrad. odohratého 24.09.2017,  12:30, do termínu 10.10.2017 na ObFZ Zvolen. 
4. KM prijala ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí KM  ( pracovná cesta)  Romana Jeloka 
,trénera U11 TJ Slovan Dudince . Účasť menovaného na zasadnutí KM bude vzájomne 
konzultovaná, tak, aby termín stretnutia vyhovoval aj menovanému. 
5 . KM oznamuje: 
a) záväzný rozpis  zápasov pre FK  je v ISSF (klubový manažeri).  
Verejne prístupné rozpisy zápasov  v Futbalnet.sk a na stránke ObFZ ZV , vľavo  Tabuľky, mládež 
sú len informačné. 
6.  KM upozorňuje FK:  
a)   KM dôsledne požaduje zaslanie fotodokumentácie v prípade zrušenia stretnutia. 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. V opačnom prípade KM nariadi termín odohratia stretnutia na nasledujúcu stredu. 
c)  žiadosti o zmenu termínu posielať výhradne v ISSF - Zápis- žiadosť o zmenu termínu/hracej 
plochy“ 
e) 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. 
d)  v prípade striedavého štartu hráčov je možné sa preukázať kopírovaným RP pri štarte vo FK 
č.2 . 
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DK – predseda Marek Zemiar 
DI-27 Vincent Čiak 1260923 Bzovík - PVŠ na 6 SSN podľa čl. 50/1b,2a DP od 02.10.2017  
(napadnutie protihráča v areáli štadióna), 
DI-28 Ján Marcinek 1231635 V.–Pstruša – upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP na porušenie 
povinnosti podľa čl. 43/3b SP, pričom DK upozorňuje na povinnosť predložiť registračný preukaz 
do 48h v prípade štartu na preukaz totožnosti, 
DI-29 TJ Družstevník Podzámčok – na základe podnetu ŠTK upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP 
na porušenie povinnosti podľa čl. VI bod 5 RS (povinnosť zdravotnú službu na MFS), pričom DK 
v prípade opakovania pristúpi k ukladaniu prísnejších d. sankcií, 
DI-30 TJ Družstevník Látky – na základe podnetu ŠTK upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP na 
porušenie povinnosti podľa čl. VI bod 5 RS (povinnosť zdravotnú službu na MFS), pričom DK 
v prípade opakovania pristúpi k ukladaniu prísnejších d. sankcií, 
 
DK žiada TJ Dudince o predloženie videozáznamu z MFS 9k. Dudince – Bzovík na ObFZ Zvolen 
do 11.10.2017 
 
DII-5 Iancu Suba 1272074 Dudince B - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 02.10.2017  (vylúčenie 
po 2. ŽK), 
DII-6 Milan Horňák 1243717 – DK podľa čl. 71/1,2a DP začína disc. konanie na základe zápisu 
o stretnutí a s účinnosťou od 02.10.2017 podľa čl. 71/6, 43/2a DP ukladá predbežné opatrenie - 
pozastavenie výkonu športovej činnosti od 02.10.2017 do skončenia disc. konania, 
DII-7 OŠK Dobrá Niva B – na základe podnetu ŠTK upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP na 
porušenie povinnosti podľa čl. XIII písm. a/ RS (potrebný počet usporiadateľov), pričom DK 
v prípade opakovania pristúpi k ukladaniu prísnejších d. sankcií, 
 
DU19-2 TJ Detv. Huta - pokuta 25 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu súťaží 
(nedohratie MFS U19 2. kola Bzovík – Detv. Huta), 
DU15-1 TJ Družstevník Bzovík - pokuta 25 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu 
súťaží (nenastúpenie na MFS U15 4.kola Zv. Slatina - Bzovík). 
 
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). 
  
Komisia R a D -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 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. Množia sa prípady , kedy R a DZ nepostupujú správne v stretnutiach , kde boli 
problémy.  
4.KR žiada všetkých R a DZ , aby pri podávaní podaní na komisiu zo stretnutí, v systéme ISSF, 
aby vždy  do poznámky uviedli stručný popis predmetu podania.  
5.Nedostatky v stretnutí: 9.kolo -   Pavčo – neskorý začiatok a chýba podnet v ISSF, Milan Kučera 
– neprístojnosti po stretnutí – chýba podnet v ISSF.  
6.Kluby, ktoré neplnia podmienky počtu R v ročníku 2017-2018: 
ObFZ – RS čl-XIII, bod b:Budča – chýbajú 3 R, Bzovík – chýbajú 2R(Žiak nie je aktívny R), Kriváň 
– chýba 1R (ObFZ) , Látky – chýbajú 3R, H. Nemce – chýbajú 3R, Podzámčok – chýba 1R, Sliač – 
chýba 1R, Stožok – chýba 1R(Hanuska skončil aktívnu činnosť), V. Pstruša – chýba 1R(ObFZ), 
Sielnica – chýbajú 2R, Terany – chýba 1R. 
SsFZ – RS čl-V, bod 6: Detva – chýbajú 2R, Hriňová – chýbajú 2R, Krupina – chýbajú 2R.   
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V prípade, že uvedené kluby nepredložia dohody s R ( ObFZ do 12.10.2017) bude v prípade 
klubov nahratá pokuta v zmysle rozpisu súťaže v októbrovom termíne. 
7.Ospravedlnení R: Martin Hanes 4.10.-10.10. 2017 PN. 
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 .    
 
Sekretariát ObFZ  – sekretár Jozef Hrdlička 
Správa z VV ObFZ Zvolen: 
1. Vedenie ObFZ Zvolen upozorňuje kluby ObFZ, že v októbri 2017 bude zverejnená výzva SFZ na 
možnosť získania finančnej podpory pre modernizáciu a zlepšenie infraštruktúry futbalových 
štadiónov v oblastiach. 
Je preto potrebné pripraviť svoje projekty, sledovať stránku SFZ a podmienky tejto akcie. 
Pre informáciu uvádzame, že v 1.polroku 2017 získali financie na tento účel z nášho ObFZ kluby: 
Detva,Kováčová,Krupina,Senohrad. 
 

 

  


