SPRAVODAJ č. 04
sú ťažný ročník 2021/2022

23.07.2021

ŠTK – predseda Marek Valentýni
- OŠK Lieskovec v súťažnom ročníku 2021/2022 zaradený do II.triedy - nesplnená
podmienka mládežníckeho družstva pre I. triedu
- OZ OFK Sebechleby zmena NE UHČ.
- začiatok súťaží dospelí – 31.7. - 1.8.2021

KM – predseda Vladimír Remeselník
Informuje FK:
a) KM už neakceptujú nové trvalé zmeny. KM bude riešiť len podania v ISSF - žiadosti o
zmenu termínu stretnutí len v zmysle SP a RS
c ) začiatok súťaží súťaže mládeže ( dorastu aj žiakov) 28.08.2021.
Termínovú listiny nájdete na stránke www.obfzzv.sk. v časti KOMISIE – Komisia mládeže –
Materiály.
Vylosované stretnutia v ISSF a na na stránke www.obfzzv.sk. v časti SÚŤAŽE
d) Dohodu o striedavom štarte hráča (SS) sú FK povinné predložiť v zmysle SP čl. 28,ods. 8.
– 10. na schválenie KM prostredníctvom ISSF najneskôr 3 dni pred začiatkom jesennej časti
súťaže, ktorá začína skôr. Tento termín predloženia dohody pre súťaže ObFZ je najneskôr do
28.07.2021,24:00. . FK môže v jednom súťažnom ročníku uzavrieť najviac 5 dohôd o SS pre
jedno svoje družstvo - SP čl.28, ods. 10.
e) termín predkladania Dohôd o spoločnom družstve v znení čl. 28, ods. 4. – 7. SP
najneskoršie do 20.07.2021 na KM ! (1x sken e-mailom obfzzv @obfzzv.sk, ).

DK – predseda Marek Zemiar
DI-45 Róbert Sopko 1201688 Kriváň - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 14.06.2021
(5xŽK),
DI-46 Milan Výbošťok 1069751 Zv. Slatina - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od
14.06.2021 (5xŽK),
DII-16 Rastislav Draxler 1308489 Pliešovce B - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od
14.06.2021 (vylúčenie po 2.ŽK),
DII-17 Martin Tuhársky 1217424 Terany – DK podľa čl. 78/5/a DP zastavuje d. konanie bez
uloženia d. sankcie.
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu
do 7 dní od uverejnenia v Spravodaji 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).

KR – predseda Tibor Kučera
1. KR oznamuje , že predsezónny seminár sa uskutoční dňa 30.7.2021 od 16:00 hod ,
hotel TENIS Zvolen. Tešíme sa na Vašu účasť. V prípade, že sa nemôžete seminára
zúčastniť, ospravedlnenie treba poslať osobne predsedovi KR.
2. KR žiada všetkých R a DZ , aby si skontrolovali platnosť svojich preukazov a licencií.
3. KR žiada všetkých R a DZ , aby si najneskôr do 26.7. 2021 uhradili členské poplatky
pre súťažný ročník 2021 – 2022.
4. Žiadame všetkých rozhodcov aby vyplnili a poslali zmluvy so SsFZ. Zmluvy je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a poslať najneskôr do stredy 29.07.2021. SsFZ eviduje
dva druhy zmluvného vzťahu a to "Dohoda o pracovnej činnosti" a "Dohoda o brigádnickej práci študenta". V prípade že nie ste študent je potrebné zaslať "Dohoda

o pracovnej činnosti" a čestné prehlásenie. Čestné prehlásenie sa delí na dva druhy,
do 18 rokov a štandardné čestné prehlásenie. V prípade že budete posielať "Dohoda
o brigádnickej práci študenta", je potrebné k nemu doložiť čestné prehlásenie a potvrdenie o návšteve školy. Tým ktorý študujú a nemajú momentálne možnosť získať
potvrdenie o návšteve školy odporúčame vyplniť dohodu o pracovnej činnosti. Všetky
potrebné dokumenty nájdete na stránke www.ssfz.sk, v sekcii komisie -> sekretariát
a iné -> materiály. V sekcii sa nachádza aj dokument sprievodný list, v ktorom sú
pokyny k vypĺňaniu a zasielaniu zmlúv.
HK – predseda Ján Šulek
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti
ročníka 2021/2022. Termín 31.07.2021 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž

Do 31.07.2021

I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Dorast U19

240,00 €

Žiaci U15 , U13 , U11

140,00 €

Po ukončení jesennej a jarnej časti súťažného ročníka ObFZ vykoná vyúčtovanie
Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen

Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
Číslo účtu : 4000844965/7500
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

Sekretariát
upozorňujeme na zmenu sídla ObFZ Zvolen!
Nová adresa: Oblastný futbalový zväz Zvolen,
Nám. SNP 35/48, 1. poschodie vľavo
( bývalá budova OU Zvolen )

