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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia výkonného výboru, členov odborných komisií a zástupcov jednotlivých 

oddielov MLMF Považská Bystrica, 

 konané dňa 20. 08. 2014 o 18.00h v zasadačke MLMF Považská Bystrica v ŠH MŠK PB 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Správa predsedu MLMF PB 

3. Uzatvorenie prihlášok účastníkov pre ročník 2014/2015 

4. Vytvorenie štruktúry pre súťažný ročník 2014/2015 

5. Určenie povinností mužstiev potrebných pre štart v ročníku 2014/2015  

6. Záver  

 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda  združenia Ľubomír Čerňan, ktorý skonštatoval 

uznášania schopnosť zasadnutia a zároveň informoval, že všetci zástupcovia oddielov sú oprávnení 

vykonávať svoje hlasovacie práva. Predseda združenia zároveň skonštatoval, že zasadnutie bolo 

zvolané v súlade s pravidlami stanovenými združením a všetci zástupcovia potvrdili riadne doručenie 

pozvánky. Zástupcovia oddielov zvolili pána Ľubomíra Čerňana za predsedu valného zhromaždenia a 

Ing. Martina Gardiana za zapisovateľa.  

K bodu 2: 
Predseda združenia informoval o činnosti združenia a predložil finančnú správu za uplynulý ročník, a 

zároveň predložil návrh rozpočtu na nasledujúci ročník. 

 

K bodu 3: 
Pre aktuálny ročník 2014/2015 bolo doručených písomnou alebo ústnou formou 16 prihlášok. 

K bodu 4: 
Na základe hlasovanie v pomere 7 hlasov „ZA“, 2 hlasy „PROTI“ a 1 hlas „ZDRŽAL SA“ bola 

odsúhlasená nasledujúca štruktúra súťažného ročníka 204/2015: 

- rozdelenie mužstiev na základe umiestnenia z minulého ročníka do 1. resp. 2. ligy v pomere 8 a 8 

- súťažné zápasy sa odohrajú systémom každý s každým trojkolovo v obidvoch ligách rovnako 

- na konci súťaže z I. ligy zostúpia mužstvá na 7. a 8. mieste, resp. z II. ligy postúpia prvé 2 mužstvá 
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K bodu 5: 
Pre štart mužstva v ročníku 2014/2015 boli ustanovené nasledujúce povinnosti, ktoré je nutné splniť 

najneskôr do 3. septembra 2014 o 18h na zasadnutí VV MLMF PB v ŠH MŠK PB. 

- zaplatenie štartovného 100 EUR na mužstvo na celý ročník 2014/2015 

- vyrovnanie podlžností z uplynulého ročníka 

- odovzdanie 3 kópii úplne vyplnených súpisiek pre sezónu 2014/2015 + odoslanie 1 kópie 

v elektronickej podobe na email mlmfpb@gmail.com . 

- aktualizovanie resp. registrácia profilu na http://malyfutbal.sk/Home/Index/18 . 

- odovzdanie prestupových lístkov 

- zároveň je mužstvo počas ročníka povinné nominovať jedného zástupcu ako zapisovateľa, a to vždy 

na predchádzajúci zápas, keď je v zápise uvedené ako domáce mužstvo, okrem toho na  posledný 

zápas daného kola, je povinný zostať zástupca z mužstva, ktoré bolo vedené v zápise ako hosťujúce 

z predposledného zápasu. V prípade nesplnenie tejto povinnosti bude pokutované sumou 10€, 

v prípade neskorého príchodu (max. 5 minút) sumou 5€. 

K bodu 6: 
Predseda na záver konštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, zasadnutie ukončil a prítomným 

poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal :  ......................................   Predseda združenia: ................................. 

     Ing. Martin Gardian           Ľubomír Čerňan 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 20.8.2014  

mailto:mlmfpb@gmail.com
http://malyfutbal.sk/Home/Index/18
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Prezenčná listina: 
 

P. č.  Zastupovaný oddiel (mužstvo) Meno a Priezvisko (čitateľne) Podpis         . 

1. DREAM TEAM    ................................................ ................... 

2. DEPORTIVO    ................................................ ................... 

3. DRAGONS    ................................................ ................... 

4. NORKY TEAM   ................................................ ................... 

5. PIRÁTI    ................................................ ................... 

6. ROVERS    ................................................ ................... 

7. EUROTRANS-SK   ................................................ ................... 

8. BUNKER – ŠVEHLO TEAM  ................................................ ................... 

9. AC YOUNGBOYS   ................................................ ................... 

10. HANGOVER    ................................................ ................... 

11. ................................................ ................................................ ................... 

12. ................................................ ................................................ ................... 

13. ................................................ ................................................ ................... 

14. ................................................ ................................................ ................... 

15. ................................................ ................................................ ................... 

16. ................................................ ................................................ ................... 


