
                                              SPRAVODAJ č.39      18.04.2018                                       
             Súť. Roč. 2017/2018 
 
Komisia ŠTK – predseda Mgr. Marek Valentýni: 
1.ŠTK súhlasí so zmenou UHČ MFS XIV. kola II. triedy dospelých medzi TJ Tatran VLM Pliešovce 
„B“ - TJ Sokolo FO Sielnica. Pôvodne 21. 04. 2018 o 16:00 hod, ZMENA: 21. 04. 2018 o 11:00 hod 
na ihrisku TJ Tatran VLM Pliešovce „B“.  Poplatok v zmysle RS čl. XV. bod 4 - Poplatok za 
prerokovanie v komisii 5€ zahrnutý v MZF pre TJ Sokol FO Sielnica. ZV-STK-2017/2018-0072 
 
2.ŠTK v zmysle SP čl. 35 bod 5 nariaďuje odohranie MFS XV. kola II. triedy dospelých medzi TJ 
Slovan Dudince „B“ – TJ Tatran VLM Pliešovce „B“. Pôvodne: 29. 04. 2018 o 13:30 hod. ZMENA: 
28. 04. 2018 o 16:30 hod na ihrisku TJ Slovan Dudince „B“. 
 
3.ŠTK v zmysle SP čl. 35 bod 5 nariaďuje odohranie MFS XVII. kola II. triedy dospelých medzi TJ 
Slovan Dudince „B“ – TJ Agro Ostrá Lúka. Pôvodne: 13. 05. 2018 o 14:00 hod. ZMENA: 12. 05. 
2018 o 16:30 hod na ihrisku TJ Slovan Dudince „B“. 
 
4.ŠTK v zmysle SP čl. 35 bod 5 nariaďuje odohranie MFS X. kola II. triedy dospelých medzi TJ 
Slovan Dudince „B“ – TJ Sokol FO Sielnica. Pôvodne: 27. 05. 2018 o 14:30 hod. ZMENA: 08. 05. 
2018 o 16:30 hod na ihrisku TJ Slovan Dudince „B“. 
 
5.ŠTK odstupuje na DK TJ Družstevník Látky za nedostatočnú usporiadateľskú službu zo 
stretnutia XVII. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Látky – MFK Vígľaš – Pstruša.  
 
6.ŠTK odstupuje hráča Michala Výboha (1252837) na DK za nesplnenie si povinnosti v zmysle SP 
čl. 43 bod 3b). 

 
 

Komisia mládeže (predseda  Vladimír Remeselník)  

1. KM nariaďuje odohrať MFS : 

  MO U13, XI. kolo OŠK Dobrá Niva – TJ Družstevník Podzámčok, 28.04.2018, SO, 10:00, 

  ihrisko  TJ Družstevník Podzámčok  v zmysle SP čl. 36, bod 3. 

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

 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) FK obdržia medaile v prvom jarnom kole MO U11 - prípravka  pre stretnutia jarnej časti 
súťažného ročníka 2017/08 v počte 8 ks na každé MFS ( 8 kôl ). Medaile obdržia na prvom jarnom 
MFS. 
d) pokyn  MO U11  v rámci motivácie mladých futbalistov: 
„Po každom stretnutí prípravky  U11 na hracej ploche nastúpia obe družstvá za prítomnosti 
rozhodcu.   Odovzdajú na tento účel pripravené medaily, najprv vedúci (tréner) a kapitán 
domáceho družstva, (podľa ich názoru) pre najlepšieho hráča družstva hostí v tomto stretnutí. 
Následne vedúci (tréner) a kapitán hostí odovzdá medailu (podľa ich názoru) pre najlepšieho hráča 
domácich. R následne zaznamená mená a priezviská vyhodnotených hráčov v ISSF - Zápis 
o stretnutí – poznámka“ 
 
DK – predseda Marek Zemiar 
DI-58 Dominik Slosiarik 1304187 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 16.04.2018  
(vylúčenie po 2. ŽK), 
DI-59 Tomáš Dávid 1230876 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 16.04.2018 (5xŽK), 
DI-60 Kristián Halama 1306112 Budča - výkon zvyšku d. opatrenia DI-51 (1 MFS) na základe 
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 23.04. 2018 na skúš. dobu 3 mesiace, 
 



DK žiada TJ Družstevník Látky o predloženie videozáznamu z MFS 17. kola I. triedy TJ Látky – 
MFK Vígľaš Pstruša do 24.04.2018 na ObFZ Zvolen. 
 
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 
s 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. Ospravedlnení R: Dado 18-19.5. 2018, M. Hanes 5.5; 12.5; 19.5; 26.5; 27.5.2018; Murín 22.4. 
2018; 8.5.2018. 
 
Sekretariát ObFZ Zvolen-sekretár - Jozef Hrdlička 
1.Žiadame rozhodcov, ktorí majú uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študenta  (Gonda 
Tomáš,Kuchár Denis ), aby v termíne do 27.04.2018 predložili p. Kubalákovej potvrdenie o 
návšteve školy. 
 
2. Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 25.04.2018 o 15,00 hod. v priestoroch 
sekretariátu obFZ Zvolen.  
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