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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, 

 konaného dňa 1. 10. 2013 o 17.45h v reštaurácii Bothé Považská Bystrica 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM :  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Registrácia na www.malyfutbal.sk  

3. Hlasovanie za formu a systém hrania ligy 

4. Voľba členov odborných komisií 

5. Správa predsedu MLMF PB 

6. Záver  

 
 
K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Gardian, 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: 

Všetky mužstvá sú povinné zaregistrovať sa na www.malyfutbal.sk a udržiavať aktuálnu súpisku svojho 

mužstva. 

 

K bodu 3: 

Hrací systém ligy bude rozdelený na dve časti: 

- základná časť: každý s každým jednokolovo = 17. kôl a 16 zápasov 

- nadstavbová časť: mužstvá sa rozdelia na 3 skupiny: 1. – 6. miesto, 7. – 12. miesto, 13. – 17. miesto, 

kde sa bude hrať každý s každým jednokolovo, body sa prenášajú so základnej časti 

- v 1. lige zostáva 10 mužstiev, ostatné zostúpia do 2. ligy 

 

 

http://www.malyfutbal.sk/
http://www.malyfutbal.sk/
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asistent rozhodcu 

- na každom zápase musí byť zástupca mužstva vedeného ako domáci tím v rozpise zápasov z 

nasledujúceho zápasu (čiže musí prísť o 1 hodinu skôr) 

- povinnosti asistenta: ovládanie časomiery, zapisovanie gólov, kariet, faulov 

- v prípade neúčasti žiadneho zástupcu je stanovená pokuta vo výške 10€ a trest vo forme odpočítanie 

1 bodu v tabuľke 

- posledný zápas sa odohrá bez asistenta 

- zápisy a veci vždy po poslednom kole zoberie Zdeno Slamka (903/214258) 

prestupy  

počas sezóny nie sú možné 

nový hráč  

sa môže zapísať najneskôr do štvrtku pred kolom, v ktorom chce nastúpiť, zároveň je nutné do štvrtka 

zaplatiť 3€ Jožovi Letkovi (918/499843) 

tresty 

všetky tresty budú udeľované podľa sadzobníka uvedeného na našej stránke, do úvahy sa budú brať aj 

poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti, akákoľvek inzultácia rozhodcu znamená okamžité vylúčenie 

mužstva zo súťaže 

 

K bodu 4: 

Po prerokovaní prijalo a schválilo zasadnutie nasledovné uznesenie: 

 

Disciplinárna komisia MLMF PB a Kontrolný finančný výbor MLMF PB: 

- predseda:  Michal Ďuriš (908/451090) 

- členovia:  Zdeno Slamka (903/214258), Jozef Letko (918/499843), Štefan Galčík (918/219410) 

zároveň bolo odsúhlasené doloženie všetkých dokladov za minulú sezónu a časti novej sezóny 

predsedom ligy najneskôr do termínu:  streda 9. októbra 2013 do 18h !!! 

K bodu 5: 
Predseda na záver konštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, zasadnutie ukončil a prítomným 

poďakoval za účasť. 

 

 

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

     Ing. Martin Gardian           Ľubomír Čerňan 
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Prezenčná listina: 
 

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

1. Norky team    Miloš Vojtek    ................... 

2. Dragons    Martin Gardian   ................... 

3. Roda 1101 Bytča   Martin Bologa    ................... 

4. Pegonet    Jozef Letko    ................... 

5. Rovers     Michal Valachovič   ................... 

6. Eurotrans-sk    Martin Varhaník   ................... 

7. Dreváci    Štefan Galčík    ................... 

8. Dream team    Zdeno Slamka   ................... 

9. FC Medvede    Michal Johanides   ................... 

10. Moštenec    Tomáš Belák    ................... 

11. Švehlo - Bunker   Miroslav Zlatoš   ................... 

12. Heyday united    Tomáš Lovás    ................... 

13. Piráti     Ivan Milo    ................... 

14. Hotspurs    Ivan Ševček    ................... 

15. Mikšová united   Lukáš Blaško    ................... 

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


