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Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM oznamuje:
a) V RS je v rámci Majstrovstvo oblasti žiaci MO U13 - Zvolen, súťažný ročník 2018/2019
termínovaný
Letný vyhodnocovací turnaj, víťaz MO 13, 15.06.2019, KM určila miesto konania TJ Kriváň.
b) V RS je v rámci Majstrovstvo oblasti žiaci MO U11 - Zvolen, súťažný ročník 2018/2019
termínovaný
Letný vyhodnocovací turnaj, víťaz MO 11, 08.06.2019, KM určila miesto konania MFK
Zvolen.
Účasť všetkých FK je v oboch záverečných turnajoch nutná!
c) pokyn MO U11 MO U13 v rámci motivácie mladých futbalistov:
„Po každom stretnutí MO U11 a MO U13 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“
2. KM žiada:
a) FK a R v súťažiach mládeže(U13 a U11) o dôsledné dodržiavanie rozmerov a smerovanie
ihriska. Nákres je súčasť RS 2018/2019, kap. IX- pokyny pre súťaže mladších žiakov
a prípraviek . V prípade zistenia nedodržania tohto predpisu, KM bude vyvodzovať herné
a disciplinárne dôsledky. A upozorňuje FK, že R nesmie začať stretnutie , kým nie je ihrisko
správne vymedzené!
Hospodárska komisia -predseda Ján Šulek
HK upozorňuje TJ Družstevník Podzámčok na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote
splatnosti - mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 10.04.2019.
TMK – predseda Ernest Peterke
1. VV SsFZ schválil nastavenie kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF.
Upozorňujeme funkcionárov FK a prostredníctvom nich aj trénerov , aby si prekontrolovali platnosť
trénerskej licencie. Platnosť trénerskej licencie je 3 roky a na jej predĺženie je tréner povinný
absolvovať doškoľovací seminár / UEFA Grassroots C licencia v rozsahu 5 hod. a UEFA B licencia
v rozsahu 15 hod. /
2.TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen so súhlasom TÚ SFZ bude organizovať dňa 27.05.2019
(pondelok) vo Zvolene seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu
vzdelávaniu tréneropv v rozsahu 5 hodín. Účťastnécky pplatok bude 10 €. Prihlášku na
doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 40 trénerov) posielajte do 15.mája 2019 na
priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz/aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com.
Komisia R a D _predseda Tibor Kučera
1.KR žiada všetkých R, aby svoje ospravedlnenia z dôvodu pracovných povinností, alebo
súkromných záležitosti posielali minimálne 10 dní vopred. V prípade ospravedlnenia po zverejnení
delegačného listu, KR bude akceptovať iba ospravedlnenia s fotokópiou potvrdenia neschopnosti
od lekára, alebo vážneho dôvodu ako napr. pohreb. Žiadne iné ospravedlnenia nebude KR
akceptovať a budú sankcionované poplatkom podľa rozpisu súťaži, článok XVI. Hospodárske
náležitosti, odsek 4. Poplatky - poplatok za prerokovanie v komisiách (konkrétne KR) 5€.
2.KR posúdila videozáznam zo stretnutia 16. Kola Slovan Kúpele Sliač – TJ Slovan Dudince
a rozhodla, že obidve ŽK boli udelené správne – sťažnosť zamietame ako neoprávnenú.
3.KR oznamuje všetkým klubom , že video zo stretnutia bude akceptovať iba na nosiči CD,

respektíve DVD vo formáte , ktorý sa dá otvoriť formátom Media – Pleyer. V inom prípade bude
video vrátené a klub posunutý na DK.
DK – predseda Marek
DI-58 Stanislav Nociar 1243720 D. Huta - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019
(5xŽK),
DI-59 Arben Izairi 1218176 Látky - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019 (5xŽK),
DI-60 Pavol Kurčík 1229616 Látky - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019 (5xŽK),
DI-61 Radoslav Frajt 1250038 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019 (5xŽK),
DI-62 Miroslav Hanuska 1239585 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019
(5xŽK),
DI-63 Štefan Sudimák 1077157 H. Nemce - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.05.2019
(5xŽK),
DI-64 TJ Detvianska Huta - podľa čl. 59 DP, čl. XVI/5 RS pokuta 50 € splatná v MZF (nenastúpenie
na MFS 19. kola OŠK Stožok – D. Huta),
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).

