
Úradná správa č. 38 z 18.06.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru  
  

VV na zasadnutí dňa 15.06.2018 prijal nasledovné uznesenia: 

  
A, Zobral na vedomie  
  

60/17-18 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,  
  

61/17-18 – hodnotiace správy predsedov odborných komisií ŠTK, DK a KR,  
  

62/17-18 – informáciu predsedu ObFZ z priebehu Konferencie VsFZ zo dňa 24.5.2018,  
  

63/17-18 – informáciu predsedu TMK o pripravovanom turnaji prípraviek na UT Slavoja Trebišov dňa 23.6.2018, 

  

B, Schválil  
  

64/17-18 – vyhodnotenie súťaže Fair-play v VI. ligách dospelých za ročník 2017/18,  
Celkové poradie:  

1. OFK Vojčice – 8,2176,  
2. TJ Družstevník Plechotice - 8,2171,  

3. FC Tokaj Tŕňa - 8,1682,  
  

65/17-18 – najlepších strelcov v VI. ligách skupiny SEVER a JUH za ročník 2017/18:  

1. Peter MAČURA (FK Zemplínska Teplica) - 25 gólov,  
2. Marek SOKOL (TJ Družstevník Plechotice) - 20 gólov  

3. Ľubomír ŠIMAI (OFK Vojčice) 19 gólov,  
3. Dušan STAŠ (OFK Nový Ruskov) 19 gólov, 
  

66/17-18 – platnosť dohodou vytvorených spoločných družstiev mládeže ako splnenie podmienky pre štart obidvoch 
družstiev v súťažiach dospelých ObFZ na ročník 2018/19, 
  

67/17-18 – návrh zoznamu dlhoročných funkcionárov FK na ocenenie pri príležitosti ich životného jubilea, 

  
C, Uložil 
  

68/17-18 – sekretárovi zistiť cenové ponuky na upgrade webovej stránky www.obfztv.sk. 

  

2. Správy sekretariátu  
  

Sekretariát ObFZ upozorňuje kluby, že termín zaslania elektronických prihlášok v ISSF na nový súťažný ročník 2018/19 je do 
27.6.2018 (za každé družstvo samostatná prihláška). Žiadame kluby, ktoré doposiaľ nenahlásili svojho delegáta na 

Konferenciu ObFZ dňa 4.7.2018, aby tak urobili obratom na sekretariát ObFZ. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Úradná správa č. 37 z 07.06.2018 

  

1.Správy TMK 

  

TMK ObFZ Trebišov oznamuje klubom patriacim pod ObFZ Trebišov, že organizuje dňa  
  

23.06.2018 (SO) na UT Slavoja Trebišov  "T U R N A J   P R Í P R A V I E K".  
  

Zúčastniť sa ho môžu chlapci aj dievčatá v 2 kategóriách: 

1. nar. po 01.01.2007 do 31.12.2009               
2. nar. po 01.01.2010.  
  

Registrácia hráčov v ISSF nie je podmienkou.  

Prihlásené družstvá nehradia žiadne štartovné. Občerstvenie bude zabezpečené. Súčasťou turnaja budú súťaže pre 

účastníkov. Zvažovaný hrací model je 4+1 alebo 5+1 podľa počtu prihlásených detí. Bližšie informácie v najbližších ÚS.  
  

V prípade otázok kontaktujte pp.:  

Koloman Pusztai (0907 973 020), koloman.pusztai@gmail.com, 

Zoltán Tarbaj (0905 427 063), ztarbaj@gmail.com, 
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sekretár ObFZ (0905 709 137), obfztv@obfztv.sk.  
  

Prihlasovať svoje družstvá môžete do 12.06.2018 na uvedených mailoch. 
  

2. Správy ŠTK 

  

2017/18-113 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 22. kola VI. ligy sk. Sever FK v Nižnom Žipove - OŠK Slivník 3:0 K (H sa 
na stretnutie nedostavili), do pozornosti DK. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

3. Správy DK 

  

2017/18-109 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kazimír E. (1268613 - Kysta) od 3.6.2018 + poplatok 5 € (DP čl. DP čl.46/2),  
  

2017/18-110 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Hlivják M. (1143908 - Sl. N. Mesto) od 4.6.2018 + poplatok 10 € (DP čl.46/2),  
  

2017/18-111 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Hilla M. (1053484 - Z. Hradište) od 4.6.2018 + poplatok 10 € (DP čl.49/2a),  
  

2017/18-112 DK trestá FK Slivník finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6b (N.Žipov - Slivník). 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úradná správa č. 36 z 31.05.2018 

  

1. Správy matriky 

  

2017/18-002 Matrika pozastavuje všetky matričné úkony pre FK Slavoj Sečovce za neuhradenie mesačnej zbernej FA za 

mesiac 04/2018. Doklad o úhrade faktúry je potrebné predložiť na sekretariát ObFZ. 
  

2. Správy TMK 

  

TMK ObFZ Trebišov oznamuje klubom patriacim pod ObFZ Trebišov, že organizuje dňa  
  

23.06.2018 (SO) na UT Slavoja Trebišov  "T U R N A J   P R Í P R A V I E K".  
  

Zúčastniť sa ho môžu chlapci aj dievčatá v 2 kategóriách: 

1. nar. po 01.01.2007 do 31.12.2009               
2. nar. po 01.01.2010.  
  

Registrácia hráčov v ISSF nie je podmienkou.  

Prihlásené družstvá nehradia žiadne štartovné. Občerstvenie bude zabezpečené. Súčasťou turnaja budú súťaže pre 

účastníkov. Zvažovaný hrací model je 4+1 alebo 5+1 podľa počtu prihlásených detí. Bližšie informácie v najbližších ÚS.  
  

V prípade otázok kontaktujte pp.:  

Koloman Pusztai (0907 973 020), koloman.pusztai@gmail.com, 

Zoltán Tarbaj (0905 427 063), ztarbaj@gmail.com, 

sekretár ObFZ (0905 709 137), obfztv@obfztv.sk.  
  

Prihlasovať svoje družstvá môžete do 12.06.2018 na uvedených mailoch. 
  

3. Správy ŠTK 

  

2017/18-110 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 21. kola VI. ligy sk. Juh OFK Biel - ŠK Z. Jastrabie 3:0 K (H sa na stretnutie 
nedostavili), do pozornosti DK, 
  

2017/18-111 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia U19 14. kola IV. ligy TJ Družstevník Cejkov - FK Slavoj Sečovce 3:0 K (H 

sa na stretnutie nedostavili), do pozornosti DK, 
  

2017/18-112 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu IV. ligy U19 FK Slavoj Sečovce 6 bodov za odohranie stretnutí 

(13. kolo Sečovce - Kysta dňa 19.5.2018 - 1. stretnutie, 14. kolo Cejkov - Sečovce dňa 26.5.2018 - 2. stretnutie), počas 
neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 04/2018. 
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Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

4. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 2.6. a 3.6.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - J. Kovalčin na 2.6. a 3.6.2018, R - T. Miklóš st. na 2.6. a 3.6.2018 a DZ - J. Šimko na 3.6.2018. 
  

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Leles - Veľký Kamenec. R postupoval pri udelení OT ČK v zmysle PF.  
  

KR zároveň trestá pokarhaním R - J. Pongó na základe vlastného šetrenia stretnutie Leles - Veľký Kamenec.  
  

5. Správy DK 

  

2017/18-103 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Širotník S. (1274222 - Veľaty) od 28.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.37/5a, 
  

2017/18-105 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Gábor R. (1269299 - Z. Jastrabie) od 27.5.2018 + poplatok 5 € (DP čl.37/4),  
  

2017/18-106 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Molnár D. (1192344 - Svätuše) od 28.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.46/2),  
  

2017/18-107 DK trestá na podnet ŠTK  FK Z. Jastrabie finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6b, C, 
3 (Biel - Z. Jastrabie),  
  

2017/18-108 DK trestá na podnet ŠTK  FK Sečovce finančnou pokutou 80 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV A6b, C, 3 

(Cejkov - Sečovce , U19). 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Úradná správa č. 35 z 24.05.2018 

  

1. Správy VV 

  

VV na svojom zasadnutí dňa 21.5.2018 prijal nasledovné uznesenia: 
  

A, Zobral na vedomie 

48/17-18 – informácie predsedu ŠTK o priebežnej činnosti komisie v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18, 
  

49/17-18 – informáciu sekretára o príprave Turnaja prípraviek v dvoch kategóriách (hráči nar. po 1.1.2007, resp. po 

1.1.2010) na UT Slavoja Trebišov dňa 23.6.2018, 
  

B, Schválil 
50/17-18 – termín konania Riadnej konferencie a Aktívu ŠTK dňa 4.7.2018 o 16:30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove, 
  

51/17-18 –  termín spoločného zasadnutia VV a odborných komisii dňa 15.6.2018 (PI) o 15,00 hod. v Trebišove, 
  

52/17-18 – termín a miesto kvalifikačného stretnutia o majstra okresu v kategórii U15. Stretnutie sa uskutoční dňa 2.6.2018 
(SO) o 10:00 hod. na ihrisku TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, 
  

53/17-18 – termín a miesto kvalifikačného stretnutia víťazov VI. Ligy: skupiny SEVER a skupiny JUH, ktoré sa uskutoční 

dňa 10.6.2018 (NE) o 17,00 hod. na štadióne Slavoja Trebišov, 
  

54/17-18  --  zrušenie zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. (mobilný internet) ku dňu 22.7.2018, 
  

55/17-18 --  nahlásenie rozhodcov Székely J. a Belej P. za ObFZ Trebišov na letné, nominačné FP VsFZ, ktoré sa uskutočnia 
dňa 13.6.2018 na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach, 
  

C, Uložil 

56/17-18 – sekretárovi zabezpečiť zdravotnú službu a vstupenky pre zúčastnené družstvá a funkcionárov ObFZ Trebišov 

na kvalifikačné stretnutie o postup do V. ligy, 
  



57/17-18  – sekretárovi vyzvať predsedov odborných komisií na doplnenie zmien do Rozpisu súťaží na súťažný ročník 
2018/2019, 
  

58/17-18  -- sekretárovi zabezpečiť priestory na Konferenciu a Aktív ŠTK dňa 4.7.2018, 
  

59/17-18 – sekretárovi zrušiť zmluvu so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. (mobilný internet) ku dňu 22.7.2018. 
  

  

2. Správy TMK 

  

TMK ObFZ Trebišov oznamuje klubom patriacim pod ObFZ Trebišov, že organizuje dňa  
  

23.06.2018 (SO) na UT Slavoja Trebišov  "T U R N A J   P R Í P R A V I E K".  
  

Zúčastniť sa ho môžu chlapci aj dievčatá v 2 kategóriách: 

1. nar. po 01.01.2007 do 31.12.2009               
2. nar. po 01.01.2010.  

  

Registrácia hráčov v ISSF nie je podmienkou.  

Prihlásené družstvá nehradia žiadne štartovné. Občerstvenie bude zabezpečené. Súčasťou turnaja budú súťaže pre 

účastníkov. Zvažovaný hrací model je 4+1 alebo 5+1 podľa počtu prihlásených detí. Bližšie informácie v najbližších ÚS.  
  

V prípade otázok kontaktujte pp.:  

Koloman Pusztai (0907 973 020), koloman.pusztai@gmail.com, 

Zoltán Tarbaj (0905 427 063), ztarbaj@gmail.com, 

sekretár ObFZ (0905 709 137), obfztv@obfztv.sk.  
  

Prihlasovať svoje družstvá môžete do 12.06.2018 na uvedených mailoch. 
 

3. Správy ŠTK 

  

2017/18-109 ŠTK na základe zisteného skutkového stavu v športovom areáli OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím zvyšných 

stretnutí jarnej časti na ich domácom ihrisku. Pred súťažným ročníkom 2018/2019 OZ TJ Milhostov musí zistené nedostatky 

bezpodmienečne odstrániť, v opačnom prípade im hracia plocha nebude schválená. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

4. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 26.5. a 27.5.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.05.2018 o 15:30 hod. R - J. Pongó. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 
R - P. Belej na 27.5.2018, R - J. Kovalčin na 26.5.2018 a 27.5.2018, R - P. Kozák na 27.5.2018 a R - F. Takáč na 26.5.2018 

a 27.5.2018, R - T. Miklóš st. na 26.5.2018, DZ - J. Illeš na 27.5.2018. 
  

KR dáva do pozornosti R a DZ, aby svoje ospravedlnenia podávali výhradne cez ISSF, podanie na komisiu KR. 
  

5. Správy DK 

  

2017/18-97 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Prašil Z. (1256940 - Milhostov) od 21.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.37/5a, 
  

2017/18-98 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Járosi M. (1357641 - Leles) od 20.5.2018 + poplatok 5 € (DP čl.45/2a),  
  

2017/18-99 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Jakab Š. (1061897 - Leles) od 21.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.46/2), 
  

2017/18-100 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Kulcsár T. (1322916 - V. Kamenec) od 21.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.48/2a), 
  

2017/18-101 DK trestá FK Sečovce pokarhaním (Sečovce-Kysta), v prípade ďalších nedopatrení US DK prijme opatrenia 
v zmysle DP + poplatok 5 € (DP čl.11),  
  

2017/18-102 DK berie na vedomie podanie na komisiu (ISSF 86009) FK V. Kamenec  a presúva daný podnet na komisiu 

KR ObFZ TV. 
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Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 34 z 17.05.2018 

  

1. Správy ŠTK 

  

2017/18-106 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 10. kola IV. ligy U19 FK Slavoj Sečovce - FC Tokaj Tŕňa na 2.6.2018 

o 10,00 hod. (dohoda FK), 
  

2017/18-107 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 22. kola VI. ligy sk. Sever OFK Nový Ruskov - ŠK Kuzmice na 

2.6.2018 o 17,00 hod. (dohoda FK), 
  

2017/18-108 ŠTK vykonala kontrolu v Milhostove a predlžuje lehotu pre OZ TJ Milhostov na odstránenie nedostatkov na 
sociálnych zariadeniach a stave HP do 23.5.2018, pod hrozbou disciplinárnych opatrení. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

2. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 19.5. a 20.5.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 

záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR dáva do pozornosti R a DZ, aby svoje ospravedlnenia podávali výhradne cez ISSF, podanie na komisiu KR. 
  

3. Správy DK 

  

2017/18-96 DK berie na vedomie podanie (odvolanie) (ISSF 85 595) FK v Nižnom Žipove.  Podanie (odvolanie) nespĺňa 
podmienky DP čl. 83 a nariaďuje FK v Nižnom Žipove doplniť podanie (odvolanie) na komisiu DK do 23.5.2018, 12,00 hod. 

v zmysle ustanovenia DP. 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

  

Úradná správa č. 32 z 10.05.2018 

  

1. Správy ŠTK 

  

2017/18-102 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U19 12. kola IV. ligy FK Kysta - FK Leles na 12.5.2018 o 12,00 

hod. (dohoda FK), 
  

2017/18-103 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia U19 11. kola IV. ligy FK Tatran Úpor - FK Slavoj Sečovce 3:0 K (H sa na 

stretnutie nedostavili), do pozornosti DK, 
  

2017/18-104 ŠTK žiada futbalové kluby FK Slavoj Sečovce a FC Tokaj Tŕňa o predloženie dohody o termíne odloženého 
stretnutia 10. kola IV. ligy U19 Sečovce - Tŕňa v termíne do 15.5.2018, v opačnom prípade určí termín ŠTK, 
  

2017/18-105 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 16. kola III. ligy sk. B TJ ŠM Streda nad Bodrogom - OŠK Boľ 

na 16.5.2018 o 17,00 hod. (dohoda FK). 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 12.5. a 13.5.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 



R - P. Belej na 13.5.2018, R - R. Filko do prihlásenia, DZ - P. Cibák na 13.5.2018 a DZ - M. Eštok na 27.5.2018. 
  

3. Správy DK 

  

2017/18-87 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kočiš J. (1262145) N. Ruskov od 7.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.45/2a),  
  

2017/18-88 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Oláh Š. (1315416) N. Žipov od 7.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.45/2a),  
  

2017/18-89 DK na podnet ŠTK trestá FK Slavoj Sečovce finančnou pokutou 80 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV – A6b 

(Úpor–Sečovce, U19),  
  

2017/18-90 DK trestá Oláh Š. (1315416) N. Žipov pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie 
akýchkoľvek činností na 2 mesiace od 9.5.2018 s prerušením počas letnej prestávky (DP 48/2b) + poplatok 10 €,  
  

2017/18-91 DK trestá Tipan E. (1358991) N. Žipov pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie 

akýchkoľvek činností na 2 mesiace od 9.5.2018 s prerušením počas letnej prestávky (DP 48/2b) + poplatok 10 €,  
  

2017/18-92 DK trestá FK v Nižnom Žipove finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV – A6s (Z.Teplica – 

N.Žipov),  
  

2017/18-93 DK trestá FK v Nižnom Žipove finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 €, HNS – (DP 48/4) (Z.Teplica – N.Žipov), 
  

2017/18-94 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Mráz T. (1195876) Milhostov od 9.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.37/5), 
  

2017/18-95 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIENEČNE na dobu 3 mesiacov: Kozák P. (1354618) 
Tŕňa od 10.5.2018 + poplatok 5 €. 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 32 z 03.05.2018 

  

1. Správy ŠTK 

2017/18-097 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 15. kola III. ligy sk. B OŠK Somotor - TJ Družstevník Malý 
Horeš na 3.5.2018 o 17,00 hod. (dohoda FK), 
  

2017/18-098 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 12. kola VI. ligy sk. Juh TJ Malý Kamenec - ŠK Zemplínske Jastrabie 0:3 

K (D na stretnutie nenastúpili), do pozornosti DK, 
  

2017/18-099 ŠTK vylučuje zo súťaže VI. liga sk. Juh družstvo TJ Malý Kamenec v zmysle SP za 3 kontumácie, výsledky sa 

anulujú, súperi vo vyžrebovaní majú voľno, do pozornosti DK, 
  

2017/18-100 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia U19 10. kola IV. ligy TJ Družstevník Cejkov - FK Leles 3:0 K (H sa 
nedostavili), do pozornosti DK, 
  

2017/18-101 ŠTK nariaďuje OZ TJ Milhostov na základe správy delegáta stretnutia a sťažností viacerých klubov odstrániť 

nedostatky na sociálnych zariadeniach a na stave HP v termíne do 16.05.2018 pod hrozbou disciplinárnych opatrení, 
  

  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 5.5. a 6.5.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzné 
pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - F. Takáč na 5.5.2018 a R - J. Kovalčin na 5.5.2018 a 6.5.2018. 
  

KR berie na vedomie podanie v ISSF od OFK Biel a od R - P. Kozák. 
  

KR previedla pohovor s R - J. Tokárom st. a DZ - P. Váradym, M. Bindasom a J. Illésom. 
  



KR pristupuje k OOD pre R - Miklóš T. ml. (stretnutie Zemplínska Teplica - Vojčice) na základe správy PR. 
  

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia TJ vo Veľkom Kamenci - OFK Biel a pristupuje k OOD pre R - P. Kozák a DZ - J. 
Illés na základe vlastného šetrenia.   
  

  

3. Správy DK 

2017/18-80 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kolesár P.  (1244349) Biel od 2.5.2018 + poplatok 10 € (DP čl.45/2a )  

2017/18-81 DK na podnet ŠTK trestá FK Leles finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV – A6b  

2017/18-82 DK trestá OFK Vojčice finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV – A6s (Zemplínska Teplica - 

Vojčice)  

2017/18-83 DK trestá Vaško M. (1029441) Vojčice  pozastavením výkonu funkcie akýchkoľvek činnosti na 3 mesiace od 

2.5.2018 s prerušením počas letnej prestávky ( DP 48/2b ) (Zemplínska Teplica - Vojčice) + poplatok 10 €  

2017/18-84 DK trestá  na podnet KR Bodnár A. (1136088) Veľký Kamenec  pozastavením výkonu športu a pozastavením 

výkonu funkcie akýchkoľvek činnosti na  3 mesiace od 2.5.2018 s prerušením počas letnej prestávky ( DP 48/2b) + poplatok 

10 € (V. Kamenec – Biel)  

2017/18-85 DK trestá TJ Malý Kamenec  finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6b 

2017/18-86 DK trestá TJ  Malý Kamenec  finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6l 
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
Úradná správa č. 31 z 30.04.2018 

  

Správy DK 

2017/18-79 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Danč D.  (1206414) Milhostov od 29.4.2018 + poplatok 10€ (DP čl.37/5)   

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 30 z 26.04.2018 

  

1. Správy VV 

VV na zasadnutí dňa 23.4.2018 prijal nasledovné uznesenie 

A, Zobral na vedomie 

43/17-18 - informáciu zástupcu úseku delegátov o vyhodnotení zimného seminára R a DZ 10.3.2018 a náhradných 
seminároch 14.3., 22.3., 29.3.2018. Aktuálny počet delegovaných osôb na jarnú časť ročníka 2017/18 je: R - 11, DS - 10, 
  

44/17-18 - výsledok ankety o vytvorenie súťaže prípraviek od roč. 2018/19 je nasledovný:  

a, Dušan Maďoran (ŠK Kuzmice) - máme záujem o vytvorenie prípravky U9-U10, formou turnajov, 

b, Koloman Pustai (TJ Slov. Nové Mesto) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriách sa nemôžeme prihlásiť, 
c, Ján Arvai (OFK Vojčice) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriách sa nemôžeme prihlásiť, 

d, Vladimír Kráľovský (OŠK Slivník) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriách sa nemôžeme prihlásiť,  
e,  Ján Illeš (FK Brehov)  - pre malý počet hráčov v oboch kategóriách sa nemôžeme prihlásiť,  
  

Ostatné FK sa do stanoveného termínu 31.3.2018 nevyjadrili. Z tohto dôvodu bol termín ankety predlžený do 30.4.2018. 
  



45/17-18 - informáciu predsedu DK o činnosti komisie a o porade predsedov DK ObFZ, RFZ, SFZ vo Zvolene 16.3.2018  
  

B, Schválil 
46/17-18 - rozdelenie patronátu členom VV na jednotlivé komisie: ŠTK - V. Švec, DK - P. Prokopovič, KR - J. Košľab,  

TMK - J. Šandor 

  

47/17-18 - odsúhlasil za sekretára ObFZ J. Dušeka od 1.5.2018, 
  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-092 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy JUH Svätuše - M. Kamenec 3:0 K (H sa nedostavili), do pozornosti DK,  
  

2017/18-093 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U19 11. kolo Leles - Slov. N. Mesto na 4.5.2018 o 17,30 hod. 

(dohoda FK) 

  

2017/18-094 ŠTK berie na vedomie podanie na komisiu od TJ Tokaj Tŕňa o nevycestovaní na stretnutie 10. kola U19 Sl. 

Sečovce - Tŕňa z dôvodu nedostatku hráčov (školský výlet), 
 

2017/18-095 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia VI. ligy SEVER 13. kolo Plechotice - Milhostov dňa 8.5.2018 o 10,30 
hod. (dohoda FK) 
 

2017/18-096 ŠTK kontumuje stretnutie U15 sk. A, 13. kolo Slavoj Sečovce - Cejkov 3:0 K (H sa nedostavili), do pozornosti 

DK, 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 28. a 29.4. a 1.5.2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 

záväzne pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia:  
R - F. Takáč a J. Levkiv na 28.4.2018, R - R. Filko na 1.5.2018 a DS J. Šimko na 29.4.2018. 
  

KR pristupuje k OOD pre R - Fortuňaka na základe správy PR. 
  

KR berie na vedomie pochvalu na výkon R J. Székelyho od FK Veľaty (Veľaty - Milhostov). 
  

KR previedla pohovor s DZ J. Gulášom a J. Šimkom. 
  

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 3.5.2018 o 16,00 hod. R - A. Koscelníka, opätovne R - J. Tokára st. (pod hrozbou 
vyradenia z nominačnej listiny) a DZ P. Váradyho, J. Lučanského a J. Illeša. 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-73 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Harmadi M.  (1235510) N. Ruskov od 23.4.2018 + poplatok 10 € (DP čl.45/2a), 
  

2017/18-74 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Naď Š.  (1256453) Kysta od 23.4.2018 + poplatok 10 €  (DP čl.37/3), 
  

2017/18-75 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Kozák P.  (1354618) Tŕňa od 22.4.2018 + poplatok 5 €  (DP čl.49/2a), 
  

2017/18-76 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Barna D.  (1269237) Z. Jastrabie od 22.4.2018 + poplatok 5 €  (DP čl.49/2a) , 
  

2017/18-77 DK trestá FK  M. Kamenec finančnou pokutou 100 € rozpis ObFZ TV A6b + poplatok 10 € (Svätuše - M.  

Kamenec) 
 

2017/18-78 DK trestá TJ Cejkov finančnou pokutou 50 € rozpis ObFZ TV A6b + poplatok 5 € (U15 Sečovce - Cejkov) 

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 

komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 29 z 19.04.2018 

  



1. Správy sekretariátu 

Sekretariát ObFZ týmto upovedomuje všetky podriadené zložky v kompetencii ObFZ Trebišov o tejto zmene 

!!!, pozorne si to prečítajte, aby Vám matrika SFZ  nezablokovala prístup do ISSF:  
 

Preto Vám oznamujem že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v 

ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy 
sú: 

- AKTÍVNY 
- NEAKTÍVNY 

- ZRUŠENÁ  REGISTRÁCIA 

- VYLÚČENÝ 
- V ZAHRANIČÍ 

 
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktivny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ 

bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepusti ani do Zápisov o stretnutí, 
Správ delegátov a podobne … 

 

Typy profilov:  "- musia mať splnené uvedené náležitosti !!!" 

 

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + člensky poplatok = Aktívny 

  

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + člensky poplatok = Aktívny 

 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + člensky poplatok = Aktívny 

 
Tréner - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + člensky poplatok = Aktívny 

 
Agent - člensky poplatok = Aktívny 

 

Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný, uvedený vyššie (toto bude výhradne riešiť len matrika SFZ) tak sa 
rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Z tohto dôvodu Vás vyzývame a žiadame:  
  

KM, R, DS, tréneri, hráči, že je akútne nutné dať do poriadku platnosť licencie R a D v ISSF + uhradený  

 
členský poplatok a každý musí mať tiež platný registračný preukaz člena SFZ, ináč ho bude systém ISSF  

 
evidovať ako neaktívneho a nebude ho možné nominovať v súťažiach a delegovať na stretnutia! 

 

Ján Letko, vedúci Oddelenia IT SFZ  

  

 
2. Správy ŠTK 

2017/18-091 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia VI. ligy JUH 16. kolo dňa 22.4.2018 o 14,00 hod. (dohoda FK), 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 21. a 22.4. 2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzne pre delegované osoby a FK. 
  

KR žiada R, DS a FK aby si v nedeľu t. j. 22.04.2018, pred každým majstrovským stretnutím dospelých uctili minutou ticha 

pamiatku dlhoročného rozhodcu a delegáta RFZ a ObFZ Michala Hreška.  

  
KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.04.2018 R Koscelník, Tokár st. a DS Bindas, Šimko a Guláš, o 16,00 hod.  

  
KR berie na vedomie ospravedlnenie R Takáč a Miklóš st., na 21.04.2018.  
  



KR opätovne vyzýva R a DS, ktorí k dnešnému dňu nevyrovnali poplatky za seminár a pravidlá futbalu, aby 
tak urobili okamžite obratom na účet ObFZ TV, IBAN: SK54 0200 0000 0011 7646 7258, VS - 20042018, pod 

hrozbou pozastavenia delegácie na ďalšie stretnutia.  
  

  

4. Správy DK 

2017/18-71 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Varga D.  (1274896) TJ Milhostov od 16.4.2018 + poplatok 10 €, 

2017/18-72 DK trestá OŠK Slivník finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 € (HNS DP čl.58,3 (Slivník – Z. Teplica), 
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Úradná správa č. 28 z 18.04.2018 

  

1. Správy TMK 

TMK oznamuje termíny zrazov výberov ObFZ Trebišov  U12 - U14: 

  

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách: 
  

 v Michaľanoch, termíny tréningových zrazov sú  30.4., 7.5., 28.5. a 11.6.2018 o 16,00 hod. 

- kontakt na trénera Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063  
  

a v Slovenskom Novom Meste, termíny tréningových zrazov sú  30.4., 7.5., 28.5. a 11.6.2018 o 16,00 hod. 

- kontakt na trénera Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.com, mobil : 0907973020  

  
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla jednotlivých trénerov. 
  

Týka sa to týchto vekových kategórii: 

U12 - ročník narodenia 2006 
U13 - ročník narodenia 2005 

U14 - ročník narodenia 2004 
  

Predseda TMK ObFZ Koloman Pusztai a hlavný tréner výberov Mgr. Zoltán Tarbaj týmto žiada predsedov klubov, 

klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev, aby využili túto možnosť a tento „Program 
podpory talentovaných hráčov SFZ "U12 – U14“ a prihlásili aspoň týždeň pred zrazom a zabezpečili účasť 

svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.    
  

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný 

stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné 

úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia."  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Úradná správa č. 27 z 12.04.2018 

  

1. Správy ŠTK 

2017/18-082 ŠTK podľa SP čl. 43 kontumuje stretnutie U15 Brehov - Borša 3:0 K, neoprávnený štart hráča TJ Borša  
D. Cap (1327032), do pozornosti DK, 
  

2017/18-083 ŠTK podľa SP čl. 46, bod 1,2 kontumuje stretnutie VI. ligy SEVER Kuzmice - Plechotice 3:0 K, neoprávnený 

štart hráča TJ Plechotice T. Mihalčík (1271687), do pozornosti DK,  
  

2017/18-084 ŠTK súhlasí so zmenou miesta stretnutia U15 "B" skupina 12. kolo Borša - Boľ 14.4.2018 o 10,00 hod. na 

HP v Somotore (zraz účastníkov stretnutia na ihrisku OŠK Somotor), dohoda FK, 
  

2017/18-085 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina 12. kolo Boťany - Brehov na 8.5.2018 o 10,00 
hod., dohoda FK, 
  

2017/18-086 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "A" skupina 11. kolo Zempl. Teplica - Kuzmice na 1.5.2018 o 

10,00 hod., dohoda FK, 
  

2017/18-087 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia VI. ligy SEVER 17. kolo Slivník - Kuzmice na 29.4.2018 (NE)  

mailto:ztarbaj@gmail.com
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o 16,30 hod., dohoda FK, 
  

2017/18-088 ŠTK upozorňuje delegované osoby a FK, aby zodpovedne pred stretnutím kontrolovali platnosť RP hráčov, 
prípadne predložený vytlačený papierový "Detail hráča s foto" na ktorý môžu štartovať a dôležitý dátum vyžiadania RP, ktorý 

musí byť schválený príslušnou matrikou zväzu.  
  

2017/18-089 ŠTK upozorňuje delegované osoby a FK, že predložené povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 

musí spĺňať náležitosti podľa SP čl. 46, bod 1,2 v opačnom prípade bude ŠTK brať takýto štart hráča za neoprávnený.   
 

2017/18-090 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "A" skupina 10. kolo Plechotice - Zempl. Teplica na 18.4.2018 
o 17,00 hod., dohoda FK, 
  

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 14. a 15.4. 2018 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzne pre delegované osoby a FK. 
  

KR dáva do pozorností R a DS, že v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dospelých, U19 a U15 v súťažiach riadených 

ObFZ môže družstvo striedať najviac 5 hráčov. 
  

KR previedla náhradný seminár dňa 12.04.2018, úspešne ho absolvoval R: J. Segedy a tým bol zaradení na nominačnú 
listinu R na jarnú časť 2017/18. 
  

KR udeľuje pokarhanie R J. Tokárovi st. a dôrazne ho upozorňuje, na dodržiavanie ustanovení Zmluvy o výkone rozhodcu s 
ObFZ Trebišov Článok 3, bod 3.2. písm. a, že pri prípadnom ďalšom opakovaní sa bude vyradení z nominačnej listiny R 

ObFZ TV. 
  

  

3. Správy DK 

2017/18-66 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Rác Jozef  (1271669) Kuzmice od 9.4.2018 + poplatok 10 € (DP 49/2a), 
  

2017/18-67 DK trestá na podnet ŠTK TJ  Borša finančnou pokutou 20 €+ poplatok 5 €, rozpis ObFZTV A6m (Brehov-

Borša),  
  

2017/18-68 DK trestá na podnet ŠTK TJ Plechotice finančnou pokutou 40 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZTV A6m (Kuzmice-
Plechotice),  
  

2017/18-69 DK trestá  Tibor Nagy (1045782) TJ Borša pozastavením výkonu funkcie trénera kategórie U15 na 2 týždne 

od 12.4.2018 + poplatok 5 €,  
  

2017/18-70 DK trestá Jaroslav Leško (1027673) TJ Plechotice pozastavením výkonu VM na 2 týždne od 12.4.2018 + 

poplatok 10 €, 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 26 z 05.04.2018 

  

1. Správy sekretariátu  
Sekretariát ObFZ oznamuje FK výsledok reakcie na zaslaný dotazník dňa 1.3.2018 o záujme FK vytvoriť súťaže prípraviek 

U9-U10 (4+1) a  U11-U12 (6+1) 

  

Výsledok záujmu FK o vytvorenie súťaže prípraviek v stanovenom termíne: 

a, Dušan Maďoran (ŠK Kuzmice) - máme záujem o vytvorenie prípravky U9-U10, formou turnajov, 

b, Koloman Pustai (TJ Slov. Nové Mesto) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriach sa nemôžeme prihlásiť, 
c, Ján Arvai (OFK Vojčice) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriach sa nemôžeme prihlásiť, 

d, Vladimír Kráľovský (OŠK Slivník) - pre malý počet hráčov v oboch kategóriach sa nemôžeme prihlásiť,  
  

Ostatné FK sa do stanoveného termínu 31.3.2018 vôbec nevyjadrili.  

Z tohto dôvodu posúvam pre ostatné FK termín možnosti vyjadrenia sa (máme záujem, resp. nemáme záujem) do 31.5.2018, 
  



  

2. Správy ŠTK 

2017/18-074 ŠTK berie na vedomie odhlásenie sa družstva dospelých VI. ligy FK Slavoj Sečovce zo súťaže, všetky 
stretnutia FK Slavoj Sečovce sú anulované, súperi vo vyžrebovaní budú mať voľno, prípad odstupuje na riešenie DK,  
  

2017/18-075 ŠTK určuje termín neodohraného 13. kola VI. ligy SEVER a JUH na 8.5.2018 (UT) o 16,30 hod.  
  

2017/18-076ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina 10. kolo Boťany - Slov. N. Mesto na 1.5.2018  o 

10,00 hod. 
  

2017/18-077 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina 10. kolo Kráľ. Chlmec - Malý Horeš na 1.5.2018  o 
10,00 hod. 
  

2017/18-078 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina 10. kolo Borša -Streda n/Bodrogom na 

18.4.2018  o 13,00 hod. 
  

2017/18-079 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina 9. kolo Borša -Slov. N. Mesto na 8.5.2018  o 

10,00 hod. 
  

2017/18-080 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U19 10. kolo Kysta - Slov. N. Mesto na 2.6.2018  o 14,00 hod. 
  

2017/18-081 ŠTK súhlasí so zmenou miesta stretnutia VI. ligy SEVER 14. kolo Milhostov - Zempl. Hradište na HP Slavoja 
Trebišov (umelá tráva) v ÚHČ. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
 

  

3. Správy KR 

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - J. Kovalčin na 7. a 8.4.2018  
  

KR previedla náhradný seminár dňa 06.04.2018, úspešne ho absolvoval DZ: M. Hreško a tým bol zaradení na nominačnú 
listinu DZ na jarnú časť 2017/18.  

  
KR opätovne vyzýva a dáva do pozornosti R a DS, ktorí k dnešnému dňu nevyrovnali poplatky za seminár a pravidlá futbalu, 

aby tak urobili v termíne do 12.04.2018 ! 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-66 DK trestá  FK Slavoj Sečovce finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6l 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 25 z 29.03.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru 

43/17-18 VV svojím hlasovaním Per rollam, schvaľuje nominačné listiny R a DZ na jarnú časť ročníka 2017/18.  
  

Rozhodcovia: M. Hepka, T. Miklóš st., T. Miklóš ml., A. Koscelník, P. Kozák, M. Fortuňak, J. Székely, P. Belej, F. Takáč, R. 
Filko, V. Rugolská, J. Tokár st., J. Tokár ml., J. Begala, J. Kovalčin, J. Pongó, J. Levkiv, L. Zrebňak  

  

Delegáti: M. Bindas, P. Cibák, M. Fedor, J. Guláš, J. Illeš, M. Hreško, M. Eštok, J. Kovalčin, J. Kudrec, J. Lučanský, T. Miklóš 
st., J. Šimko, P. Várady 

  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18 - 066 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "A" skupina Nižný Žipov - Vojčice na 8.5.2018 o 10,00 hod., 

dohoda FK, 
  

2017/18 - 067 ŠTK súhlasí s odložením stretnutia U15 "A" skupina Plechotice - Zempl. Teplica, dohodu o termíne stretnutia 

predložiť do najbližšieho zasadnutia ŠTK, 
  



2017/18 - 068 ŠTK súhlasí s odložením stretnutia U15 "B" skupina Boťany - Slov. N. Mesto, dohodu o termíne stretnutia 
predložiť do najbližšieho zasadnutia ŠTK, 
  

2017/18 - 069 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina Borša - Streda n/Bodrogom na 18.4.2018 o 

13,00 hod. (nespôsobila HP), dohoda FK, 
  

2017/18 - 070 ŠTK berie na vedomie odhlásenie sa družstva dospelých VI. ligy JUH zo súťaže, všetky stretnutia TJ Boťany 

budú anulované, súperi vo vyžrebovaní budú mať voľno, prípad posúva na riešenie DK,  
  

2017/18 - 071 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia U15 "B" skupina Kráľ. Chlmec - Malý Horeš na 1.5.2018 o 10,00 
hod., (nespôsobila HP) dohoda FK, 
  

2017/18 - 072 ŠTK určuje termín odloženého stretnutia VI. ligy JUH Tŕňa - Slov. N. Mesto (nespôsobila HP) na 8.5.2018 

o 16,30 Hod.  
  

2017/18 - 073 ŠTK určuje termín odloženého stretnutia VI. ligy SEVER Dargov - Sl. Sečovce (nespôsobila HP) na 8.5.2018 

o 16,30 Hod.  
 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - M. Fortuňak na 31.03. a 01.04.2018 a T. Miklóš ml., na 08.04., 14.04., 21.04., 
29.04., 05.05., 20.05. a 26.05.2018. 

 

KR previedla náhradný seminár dňa 29.3.2018, úspešne ho absolvovali R: J. Levkiv a L. Zrebňak a tým boli zaradení na 
nominačnú listinu R na jarnú časť 2017/18. 

  
KR upozorňuje R, ktorí sú delegovaní na stretnutia U15 - 31.3.2018, aby uzatvorili svoje zápisy o stretnutí najneskôr do 

15,00 hod.. V opačnom prípade nebudú mať vygenerované cestovné náhrady v apríli, ale až v máji 2018. 
 

KR dáva do pozornosti R a DS, ktorí k dnešnému dňu nevyrovnali poplatky za seminár a pravidlá futbalu, aby tak urobili v 

termíne do 06.04.2018 ! 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-65 DK trestá  FK Boťany finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6l 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

  

5. Správy TMK 

TMK ObFZ Trebišov Vám ponúka "Program podpory talentovaných hráčov SFZ "U12 - U14". 
  

Kontaktné údaje na tréneroch výberov ObFZ Trebišov na rok 2018: 
  

Hlavný tréner : Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063 (tréner U12) 

  

Tréneri :   Andrej Dandáš, e-mail: dandasandrej@gmail.com, mobil : 0908286382 (tréner U13) 

              

               Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.com, mobil : 0907973020 (tréner U14) 

  

Miesta organizovania výberových akcií : ihriská - FK Michaľany, FK Tokaj Slovenské Nové Mesto 

  

Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách: 
  

 v Michaľanoch, termín tréningových zrazov bude včas oznámený.  

- kontakt na trénera Zoltán Tarbaj, e-mail: ztarbaj@gmail.com , mobil : 0905427063  
  

a v Slovenskom Novom Meste, termín tréningových zrazov bude včas oznámený.  

- kontakt na trénera Koloman Pusztai, e-mail: koloman.pusztai@gmail.com, mobil : 0907973020  
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Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla jednotlivých trénerov. 
  

Týka sa to týchto vekových kategórii: 
U12 - ročník narodenia 2006 

U13 - ročník narodenia 2005 
U14 - ročník narodenia 2004 
  

Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie tréningu. 
Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov, predsedov FK a klubových manažérov.  

  
Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov 

ekonomicky nenáročné.  
  
Predseda TMK ObFZ Koloman Pusztai týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich 

mládežníckych družstiev, aby využili túto možnosť a tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ "U12 – U14“ 
a prihlásili a zabezpečili účasť svojich talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 24 z 22.03.2018 

  

1. Správy ŠTK 
2017/18 - 064  ŠTK určuje termín neodohraného 12. kola VI. ligy SEVER a JUH na 1.5.2018 (UT) o 16,30 hod.  
  

2017/18 - 065  ŠTK z dôvodu dohrávky 12. kola 1.5.2018, prekladá 17. kolo VI. ligy SEVER a JUH na sobotu 28.4.2018  

                         o 16,30 hod., mládežnícke súťaže ostávajú podľa vyžrebovania. 
 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

2. Správy DK 

2017/18-63 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Balogh I. (1284816) Biel od 

                     22.3.2018 + poplatok 10 €,  
 

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

2017/18-64 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na  3 mesiace PODMIEN.: na dobu 9 mesiacov Rostás Cs. (1342980) 

                    Slovenské N/Mesto od 22.3.2018 + poplatok 10 €, 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 23 z 20.03.2018 

  

Mimoriadna správa ŠTK:  
2017/18 – 063  ŠTK z dôvodu nepriaznivého počasia a zlého stavu HP, ruší stretnutia 12. kola VI. ligy SEVER 

a JUH vyžrebované na 25.3.2018. Termín dohrávky 12. kola ŠTK určí na najbližšom svojom zasadnutí.  
 
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 

 

 
Úradná správa č. 22 z 05.03.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru 

VV na zasadnutí dňa 05.03.2018 prijal nasledovné uznesenie. 
  

  A, Zobral na vedomie: 

39/17-18 – žiadosť sekretára ObFZ p. G. Gojdiča o zrušení DoPČ k 1.1.2018,  

  

40/17-18 – žiadosť sekretára ObFZ p. G. Gojdiča o ukončení pracovného pomeru dohodou, 
  

41/17-18 – vysvetlenie k tvorbe rozpočtu na rok 2018,  
  

   



B, Schválil: 

 42/17-18 – pracovnú cestu predsedovi DK J. Sakáčovi na pracovné stretnutie predsedov DK ObFZ, RFZ a SFZ na 

                    zjednotenie normy DP dňa 16.03.2018 (piatok) o 10,00 hod vo Zvolene,   
 

 

2. Správy sekretariátu 

  

  

Program záverečného seminára odbornej prípravy nového uchádzača o  

licenciu „A“ delegáta 

  

Poprad NTC Termín 16.3.2018   

Piatok 16.03.2018 

Predmet zodpovedný Poznámka   

Prezentácia Eperješi     

Otvorenie seminára  Švarc      

Všeobecné záväzné právne predpisy v org. 
Šport. Podujatí 

Košičár   
  

Prestávka       

Zásady poskytovania prvej pomoci Sekereš     

Prestávka       

Športové normy vo futbale Švarc     

Obedňajšia prestávka        

Organizácia športových podujatí – Zákon 

1/2014 

Eperješi   
  

Prestávka       

Psychologická príprava delegáta Trošoková     

Prestávka       

Používanie komunikačných a informačných 
technológii a ISSF v práci delegáta, správy DZ 

Eperješi, Švarc   
  

Písomná skúška Švarc     

Ústna skúška Komisia, PZ     

Záverečné vyhodnotenie Komisia     

        

  

  

Opakovaný seminár na licenciu „A“ delegáta: 

  

Dňa  24 3. 2018 /sobota/ o 09,00 hod.  organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ v 

  

budove VsFZ v Košiciach  opakovaný licenčný seminár pre delegátov,  držiteľov licencie „A“ z oblastných  
  

zväzov na východe Slovenska. 
  

Poplatok za seminár je 10 € uhradený bude pri prezentácii v deň seminára.  
 

Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu „A“ delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.                

 
Z tohto dôvodu žiadam sekretárov a predsedov KR o zaslanie potvrdenia o absolvovaní semináru PR ObFZ z výsledkami 

testovania jednotlivých frekventantov: 



  

1. písomný test pravidiel futbalu 

  

2. videotest 

  

3. ústna skúška  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 21 z 20.02.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru 

VV na zasadnutí dňa 19.02.2018 prijal nasledovné uznesenie. 

  
  A, Zobral na vedomie: 

 30/17-18 – informáciu predsedu ObFZ o priebehu konferencie SFZ zo dňa 02.02.2018 v Senci, 
  

 31/17-18 – informáciu predsedu ObFZ zo zasadnutia predsedov ObFZ a VV VsFZ zo dňa 15.02.2018, 

  
 32/17-18 – vysvetlenie k tvorbe rozpočtu na rok 2018, 

  
  

B, Schválil: 

  33/17-18 – členov do komisii ŠTK – J. Faťara, KR  - M. Voroňák, Š. Kavčák, D. Puškáš, OK – M. Kudrík, R. Fižiar, 
                     DK – M. Balog, J. Oláh, J. Kovaľ, J. Bandoľa, RK – M. Iľko, A. Marcin, TMK – Z. Tarbaj,  

                    - na funkčné obdobie 2018 – 2021,  
  

  34/17-18 – zimný doškoľovací seminár R a DZ na jarnú časť ročníka 2017/18 dňa 10.3.2018 (SO) v priestoroch 

                      DSA Trebišov (bývala potravinárska škola).     

                      Poplatok pre R a DZ za absolvovanie riadneho seminára vo výške 3 €  

                      a poplatok za dodatočne určený náhradný seminár vo výške 5 €. Prezentácia od 9,00 hod.,  
  

   35/17-18 – člena VV p. Vladimíra Šveca zodpovedného za vedenie a vyhodnotenie agendy Fair – Play v ročníku  
                       2017/18, 

  

   36/17-18 – zrušenie uzn. 07/15-16, ÚS č. 2 z 5.8.2015 (poplatok za prenos údajov z papierového zápisu  
                        o MS, kde nebol delegovaný R do ISSF vo výške 5 €, 

  
  

C, Uložil:   
    37/17-18 – sekretárovi zistiť formou dotazníka záujem FK vytvoriť súťaž prípraviek U9, U10 (4+1)  

                         U11, U12 (6+1), 

  

    38 /17-18 – sekretárovi prehodnotiť využívanie a viazanosť Orange mobilného internetu, 
 

 

2. Správy KR 

Dňa 10.03.2018 (SO) sa v priestoroch DSA Trebišov (bývalá potravinárska) uskutoční zimný doškoľovací seminár rozhodcov 
a delegátov ObFZ Trebišov na ktorý Vás pozývame. Účasť na seminári je povinná pre všetkých frekventantov zaradenia na 

nominačné listiny pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/18. 
  

Po schválení vo Výkonnom výbore účastnícky poplatok za absolvovanie riadneho seminára je 3 € a za absolvovanie 
náhradného seminára 5 €. Poplatok zašlite na účet ObFZ – IBAN: SK540200 0000 0011 7646 7258, VS-100318 

  

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 9,00 hod. Program seminára Vám bude včas zaslaný. 

Žiadame Vás o potvrdenie svojej účasti, resp. neúčasti na email ObFZ TV  obfztv@obfztv.sk  
  

 
Úradná správa č. 20 z 30.01.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru 

VV na zasadnutí dňa 29.01.2018 prijal nasledovné uznesenie. 

  
  A, Zobral na vedomie: 



25/17-18 – informáciu predsedu ObFZ z konferencie VsFZ zo dňa 09.12.2017 v Košiciach, 
  

26/17-18 – informáciu p. A. Košča o turnaji výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ 16.12.2017 v Humennom, 
  

27/17-18 – nových frekventantov na získanie licencie A delegáta ObFZ (pp. M. Bindas, M. Fedor, J. Šimko, T. Miklóš, V. 

                   Špendlík, J. Tokár, J. Kudrec, A. Koscelník, J. Stečák), ktoré organizuje VsFZ KE (marec 2018)  
  

  

B, Schválil: 

 28/17-18 – obsahový plán práce Výkonného výboru na I. polrok 2018 

  

 29/17-18 – schválil predsedov odborných komisii: ŠTK -  Andrej Koščo, KR – Simeon Vass, TMK – Koloman Pusztai, 
  

                    Ďalší predsedovia boli zvolení konferenciou ObFZ dňa 02.12.2017: RK – Ján Hvozdík, OK – Ján Zedníček,  

                        DK – Jaroslav Sakáč, podľa Stanov  ObFZ po Volebnej konferencii na 4-ročné funkčné obdobie 2018–2021,  
  

      

2. Správy matriky  
2017/18-001 Matrika a DK ObFZ vyzýva a dôrazne upozorňuje FK Slavoj Sečovce, že do doby vysporiadania odstupného 

za hráčov Ľuboslav Ihnát (1288045), Dávid Varga (1288016) a Matúš Tokár (1288023) v letnom prestupovom termíne 
07/2017 z FK Zempl. Teplica do Slavoj Sečovce ma pozastavené všetky matričné úkony. Doklad o vysporiadaní predložiť na 

matriku ObFZ. 
 

Matrika ObFZ oznamuje, že prestup bez obmedzenia (klasický prestup) končí 31.01.2018 o 24 hod. 
  

Podľa RaPP čl.19 bod c, d, ktorý hovorí: 
  

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: 

c, od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) 

  

d, od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 

  

Pri prestupe bez obmedzenia (klasický prestup) to znamená, že nový klub musí vyžiadať hráča cez ISSF a tento hráč to musí 
schváliť najneskôr 31.1. 2018 do 24,00 hod. 
  

Termín hráča zo zahraničia je totožný taktiež do 31.1.2018. Takýto prestup je možný len v papierovej forme a musí byť 

zaslaný na matriku SFZ doporučenou listovou zásielkou najneskôr 31.1.2018. 
  

Prestup s obmedzením t.j. so súhlasom materského klubu (hosťovanie) je možný až do 31. marca, s tým, že je potrebný 

súhlas hráča a súhlas materského klubu najneskôr do 31.3. 2018 do 24,00 hod. a je možné takého hráča zapožičať len do 
30.6.2018.  

  

Vážení kluboví manažéri, prosím Vás aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene 
emailu alebo vygenerovaní nového hesla (môžu si to urobiť na svojej stránke)   

 

Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné: 
 

1.prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo hráčove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, 
prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti „môj účet“, alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový 

manažér požiada o zmenu cez ISSF – pomoc.  
 

2.prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť „zabudli ste heslo?“ – 

pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. 
Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čitateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné 

že text neprečítate hneď na prvýkrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čitateľný, vygeneruje sa iný). V tomto 
momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele 

emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým !!!  
 

Súhrn: heslo si skopírujte (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu 

tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na „na úvodnú stránku“, zadať 
email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to 

dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Vtedy ste úspešne zmenili heslo a môžete pracovať v systéme. 
    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
Úradná správa č. 19 z 22.12.2017 

Správy DK  
2017/18-62 DK trestá FK Slavoj Sečovce nesplnenie peňažnej povinnosti voči FK Zempl. Teplica (RaPP článku 37, odst. 1, 
odst. 2 „ prvá a druhá veta „) finančnou pokutou 50 + 10 €, pozastavanie všetkých matričných úkonov, DP čl.63-7 

    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 18 z 04.12.2017 

  

Správy sekretariátu ObFZ 

Dňa 02.12.2017 sa uskutočnila konferencia ObFZ Trebišov, ktorá zhodnotila činnosť orgánov ObFZ za predchádzajúce 

volebné obdobie a zvolila nové orgány ObFZ na ďalšie 4 - ročné volebné obdobie. 
  

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV ObFZ TREBIŠOV NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2021 
  

Predseda ObFZ Trebišov: Ing. Peter Koščo  
  

Členovia Výkonného výboru ObFZ Trebišov: Ing. Július Dušek, Ing. Juraj Košľab, Ing. Patrik Prokopovič, Mgr. Ján 
Šandor, RNDr. Vladimír Švec, Ing. Róbert Vass 
  

Predseda Revíznej komisie: Ing. Ján Hvozdík 
  

Predseda Disciplinárnej komisie: Ing. Jaroslav Sakáč  
  

Predseda Odvolacej komisie: Ján Zedníček 
  

Člen riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Trebišov: Ing. Peter Koščo (predseda ObFZ), Ing. Zoltán Illeš (zástupca V. 

ligy TJ Malý Horeš), Marcel Tomáš (zástupca V. ligy FK Lokom. Michaľany) 

    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 17 z 01.12.2017 

  

1. Správy DK 

  

 2017/18-61 DK ukladá FK Slavoj Sečovce  splnenie peňažnej povinnosti voči FK Z. Teplica do 7.12.2017 ( Doklad o splnení 

povinnosti doručiť na ObFZ TV do 8.12.2017) 

   

 Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 16 z 24.11.2017 

  

1. Správy sekretariátu 

Sekretariát ObFZ žiada futbalové kluby, ktoré doposiaľ nezaslali návratku s menom svojho delegáta, prípadne náhradníka na 
konferenciu ObFZ, ktorá sa uskutoční dňa 2.12.2017 (SO) o 10,00 hod. v Trebišove (Hotel Zemplín), aby tak urobili obratom 

na e-mail ObFZ.  
Taktiež žiadame FK, ktoré doposiaľ neuhradili mesačnú zbernú faktúru za 10/2017, aby tak urobili do 29.11.2017. 
  

  

2. Správy DK 

2017/18-60 DK na základe nedodržania uznesenia 2017/18-55 zo strany FK Slavoj Sečovce (podnet FK Zempl. Teplica) 
písomne doporučenou poštou  žiada a nariaďuje FK Slavoj Sečovce predložiť dohody o odstupnom podľa RaPP článku 37, 

odst. 1, odst. 2 (prvá a druhá veta), za transfer hráčov Matúš Tokár (1288023), Ľuboslav Ihnát (1288045) a Dávid Varga 
(1288016) z FK Zempl. Teplica do FK Slavoj Sečovce v letnom prestupovom období (07/2017) na ObFZ Trebišov do 

28.11.2017. V prípade nedodržania uloženej povinnosti zo strany FK Slavoj Sečovce DK príjme ďalšie opatrenia v rámci DP 
v zmysle čl. 64.  
  

 Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 



    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 15 z 09.11.2017 

  

1. Správy sekretariátu  
VEĽMI DOLEŽITÁ INFORMÁCIA ohľadom ČERPANIA DOTÁCIE KLUBOM !!! 

Listom prezidenta SFZ z 31.10.2017 sme boli informovaní, že mnohé kluby nezaregistrovali to, že môžu čerpať dotáciu 
formou kreditného príspevku na e-shope Slovenského futbalového zväzu. Mnohé z vás tak doteraz neurobili, aj napriek 

upozorneniam v emailoch zasielaných klubovým ISSF manažérom od SFZ. 
  

Sekretariát ObFZ, túto informáciu taktiež zaslal emailom všetkým KM ObFZ TV dňa 2.11.2017.  
 

Ide o nemalé finančné prostriedky, (najnižšia suma je 402,76 €), ktoré je potrebné vyčerpať najneskôr do 31.12.2017 

(doporučený termín je do 1.12.2017) - inak ich SFZ bude musieť vrátiť štátu, čo by bola veľká škoda. 
  

Na webe SFZ máte podrobné vysvetlenie o vyčerpaní tohto príspevku. Pozrite a prečítajte si informácie na tomto odkaze: 

  

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte  

  

Taktiež Vám zasielam odkaz na web e-shop SFZ: https://eshop.futbalsfz.sk/kategoria/75  
  

Žiadame Vás o dodržanie uvedeného termínu na vyčerpanie svojich príspevkov v e-shope SFZ. 

  
  
2. Správy DK 

2017/18-55 DK na základe podnetu FK Zempl. Teplica, žiada a nariaďuje FK Slavoj Sečovce predložiť dohody o odstupnom 

podľa RaPP článku 37, odst. 1, odst. 2 (prvá a druhá veta), za transfer hráčov Matúš Tokár (1288023), Ľuboslav Ihnát 

(1288045) a Dávid Varga (1288016) z FK Zempl. Teplica do FK Slavoj Sečovce v letnom prestupovom období (07/2017) na 
ObFZ Trebišov do 14.11.2017. V prípade nedodržania uloženej povinnosti zo strany FK Slavoj Sečovce DK príjme ďalšie 

opatrenia v rámci DP.  
  

2017/18-56 DK vyzýva kluby o okamžitú úhradu mesačnej zbernej faktúry voči SFZ za september 2017: FK Slavoj Sečovce, 

VS - 1701013696 vo výške 602 € a OŠK Somotor, VS - 1701014149 vo výške 74 € do 16.11.2017. V opačnom prípade DK 
príjme ďalšie disciplinárne opatrenia. 
  

2017/18-57 DK na základe správy R, AR1, DS ohľadom nedostatkov v stretnutí Z. Hradište – Z. Teplica a pohovore na 

zasadnutí DK aj so zástupcom FK Zempl. Teplica upozornila zúčastnených na dodržiavanie platných smerníc SFZ, rozpisu 
ObFZ TV . V prípade nedodržania v budúcnosti príjme opatrenia v rámci DP.  
  

2017/18-58 DK trestá R – Filko R. finančnou pokutou 10 €, rozpis ObFZ TV A6.1.e. 
  

2017/18-59 DK trestá 2 mesiace NEPO s prerušením počas  zimnej prestávky : Ján Pongó (1115770)  Veľký Horeš od 
9.11.2017 + poplatok 10 € (DP 48/2b). 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 14 z 02.11.2017 

  

1. Správy sekretariátu - doplnené 7.11.2011 

VEĽMI DOLEŽITÁ INFORMÁCIA ohľadom ČERPANIA DOTÁCIE KLUBOM !!! 

Dostali sme informáciu zo SFZ, že mnohé kluby nezaregistrovali to, že môžu čerpať dotáciu formou kreditného príspevku na 
e-shope Slovenského futbalového zväzu. Mnohé z vás tak doteraz neurobili, aj napriek upozorneniam v emailoch zasielaných 

ISSF manažerom od SFZ. 
  

Sekretariát ObFZ, túto informáciu taktiež zaslal emailom všetkým KM ObFZ TV dňa 2.11.2017.  

 
Ide o nemalé finančné prostriedky, (najnižšia suma je 402,76 €), ktoré je potrebné vyčerpať najneskôr do 31.12.2017 

(doporučený termín je do 1.12.2017) - inak ich SFZ bude musieť vrátiť štátu, čo by bola veľká škoda. 

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
https://eshop.futbalsfz.sk/kategoria/75


  
Na webe SFZ máte podrobné vysvetlenie o vyčerpaní tohto príspevku. Pozrite a prečítajte si informácie na tomto odkaze: 

  

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte  

  

Taktiež Vám zasielam odkaz na web eshop SFZ: https://eshop.futbalsfz.sk/kategoria/75  

Dodržte prosím uvedené termíny a vyčerpajte svoje príspevky v eshope SFZ. 

 
2.  Správy ŠTK 
2017/18-059 ŠTK súhlasí s odohraním odloženého stretnutia U15 skupina B 9. kolo zo dňa 28.10.2017 Borša - Slov. 

Nové Mesto (podmočená HP) po vzájomnej dohode klubov dňa 11.4.2018 o 14,00 hod.  
  

2017/18-060 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupiny SEVER FK Slavoj Sečovce 3 body za odohranie 
stretnutia (11. kolo Sl. Sečovce - Vojčice dňa 29.10.2017 - 5. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom 

za 09/2017. 
  

2017/18-061 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Somotor 3 body za odohranie stretnutia (9. 

kolo Somotor - Brehov dňa 28.10.2017 - 3. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.  
  

2017/18-062 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Boľ 3 body za odohranie stretnutia (9. kolo 
Boľ - Kráľ. Chlmec dňa 28.10.2017 - 3. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.  

  
 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy DK 

2017/18-54 DK predvoláva na zasadnutie DK ObFZ  TV  dňa 9.11.2017 o 16,30 hod. R - Filko R., AR - Belej  P., DS - Eštok 
M., FK  Zempl. Teplica - Malčický M. st., (Z. Hradište - Z. Teplica) 

  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 13 z 26.10.2017 

  

1.  Správy ŠTK 
2017/18-052 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí VI. ligy skupina SEVER FK Slavoj Sečovce - OFK Vojčice 11. kolo 
dňa 29.10.2017 o 12,00 hod. (vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-053 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupiny SEVER FK Slavoj Sečovce 3 body za odohranie 

stretnutia (10. kolo Zempl. Teplica - Sečovce dňa 22.10.2017 - 4. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry 

klubom za 09/2017. 
  

2017/18-054 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Somotor 3 body za odohranie stretnutia (8. 
kolo Streda n/B. - Somotor dňa 21.10.2017 - 2. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.  

  
2017/18-055 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Boľ 3 body za odohranie stretnutia (8. kolo 

Brehov - Boľ dňa 21.10.2017 - 2. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.  

  
2017/18-056 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy JUH 10. kolo Leles - Malý Kamenec 3:0 K (neúčasť H na stretnutí, do 

pozornosti DK) 
  

2017/18-057 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy JUH 10. kolo Slov. Nové Mesto - Boťany 3:0 K (neúčasť H na stretnutí, 

do pozornosti DK) 
  

2017/18-058 ŠTK súhlasí s odložením stretnutia U15 skupina B 9. kolo zo dňa 28.10.2017 Borša - Slov. Nové Mesto 
(podmočená HP). Dohodu o odohraní stretnutia predložiť do 2.11.2017 (ŠT). 

 

http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
https://eshop.futbalsfz.sk/kategoria/75


ŠTK berie na vedomie podnet p. F. Haranga (FK Nižný Žpov). Zadávanie osôb príslušnosti na jednotlivé funkcie do Zápisu o 
stretnutí je plne v kompetencii klubu. ŠTK doporučuje FK Nižný Žipov, ale aj ostatným klubom, aby túto skutočnosť 

nepodceňovali a do Zápisu o stretnutí zadávali len osoby na jednotlivé funkcie, ktoré sú skutočne prítomné na stretnutí. 
 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 28. a 29.10. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - M. Pagačár na 29.10.17 a DS - M. Hreško na 29.10.17, 
  

  

3. Správy DK 

2017/18-52 DK trestá na podnet ŠTK Boťany finančnou pokutou 100 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6b (Slov. Nové 

Mesto - Boťany),  
  

2017/18-53 DK trestá na podnet ŠTK Malý Kamenec finančnou pokutou 100 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6b (Leles 
– Malý Kamenec), 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 12 z 19.10.2017 

  

1.  Správy ŠTK 
2017/18-046 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí IV. ligy U19  Úpor/Kuzmice - Leles 7. kolo dňa 21.10.2017  

o 11,30 hod. (vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-047 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupiny SEVER – FK Slavoj Sečovce 3 body za 

odohranie stretnutia (9. kolo Kuzmice - Sečovce dňa 15.10.2017 - 3. stret.), počas neuhradenia mesačnej  
zbernej faktúry klubom za 09/2017. 
  

2017/18-048 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Somotor 3 body za odohranie stretnutia (7. 

kolo Somotor - Slov. Nové Mesto dňa 14.10.2017 - 1. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 
09/2017.  

  

2017/18-049 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Boľ 3 body za odohranie stretnutia (7.   
kolo Boľ - Streda n/Bodrogom dňa 14.10.2017 - 1. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.  

  
2017/18-050 ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia III. ligy U15  FK Brehov - OŠK Boľ 8. kolo dňa 22.10.2017 (NE) 

o 10,00 hod. (vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-051 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy skupina JUH Boťany - Kysta 3:0 K (do pozornosti DK) 

  
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 21. a 22.10. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Stečák do prihlásenia, R Roman na 22.10.2017, R Begala na 21.10.2017, 
  

KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Veľký Horeš na výkon R Beleja P., Kvočku M. a DS Fedora M. (stretnutie Biel - Veľký 
Horeš). 
  

KR dáva do pozornosti DK R - Stečáka J. 
  



  

3. Správy DK 

2017/18-43 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Novák Patrik  (1253301) N. Žipov od 16.10.2017 + poplatok 10 € (DP 37/3),  
  

2017/18-44 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Homza Milan  (1185833) Milhostov od 16.10.2017 + poplatok 10 € (DP 37/3),  
  

2017/18-45 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Tipan Emil (1358991) Milhostov od 16.10.2017 + poplatok 10 € (DP 37/5),  
  

2017/18-46 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Jurovský Csaba (1358991) Boťany od 16.10.2017 + poplatok 10 € (DP 37/5),  
  

2017/18-47 DK trestá 2 stretnutia NEPO (po uplynutí trestu za 5 ŽK, (uzn. 2017/18-46): Jurovský Csaba (1358991) Boťany 

od 16.10.2017 + poplatok 10 € (DP 45/2a),  
  

2017/18-48 DK trestá R – Stečák J. pozastavením výkonu funkcie na 4 týždne od 19.10.2017 (DP čl.63) - (Boťany - Kysta),  
  

2017/18-49 DK trestá DS – Sedlák M. finačnou pokutou 10 €, rozpis ObFZTV A6.1e,  
  

2017/18-50 DK trestá FK Kysta finančnou pokutou 40 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZTV A6h,  
  

2017/18-51 DK trestá FK Boťany finančnou pokutou 70 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZTV A6p, 
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 11 z 12.10.2017 

  

1. Správy Výkonného výboru 
VV na zasadnutí dňa 11.10.2017 prijal nasledovné uznesenie. 

  

  A, Zobral na vedomie 

18/17-18 – informáciu predsedu ObFZ z riadnej konferencie VsFZ zo dňa 22.9.2017 v Košiciach, 

  
19/17-18 – informáciu sekretára z pracovnej porady sekretárov ObFZ dňa 9.10.2017 vo Vyhniach, 

  

20/17-18 – priebežnú informáciu predsedu ŠTK o činnosti komisie v jesennej časti 2017/18,    
      

  
B, Schválil 

 21/17-18 – termín, miesto a program uskutočnenia Volebnej konferencie ObFZ dňa 02.12.2017 (SO) o 10,00 hod.  
                    Hotel Zemplín (vedľa Tesca) v Trebišove, 

  

 22/17-18 – sekretárom uzatvorené zápisy o stretnutí, kde nebol delegovaný rozhodca za 09/2017 v počte 4,  
                     viď príloha, 

  
 23/17-18 – doplnenie  poplatku za neopodstatnenú sťažnosť, námietku vo výške 30 € do Rozpisu súťaží 2017/18,  

  

 24/17-18 – osobný formulár zaradenie na kandidátku do orgánov ObFZ na Volebnú konferenciu, 
 

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-043 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí III. ligy U15  skupina "B" Brehov - Kráľ. Chlmec - 7. kolo  

                       dňa 14.10.2017 o 11,00 hod. (vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-044 ŠTK súhlasí so zmenou HP v stretnutí VI. ligy skupina SEVER - 9. kolo dňa 15.10.2017 o 14,30 hod.  
                       Milhostov - Vojčice (v opačnom poradí t. j. Vojčice - Milhostov, vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-045 ŠTK na podnet DK kontumuje stretnutie VI. ligy skupina JUH 8. kolo Tŕňa - Veľký Kamenec 3:0 K, 

  

  
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 



  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 14. a 15.10. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - M. Fortuňak na 14. a 15.10.17, Stečák na 14.10.17, Takáč na 14. a 15.10.17, 
  

KR po úspešnom absolvovaní náhradného seminára dňa 12.10.2017 dodatočne zaraďuje na nominačnú listinu  

R –  Jozefa Kovalčina.  
  

KR berie na vedomie sťažnosť FK Zempl. Teplica. KR dáva do pozornosti DK R - T. Miklóša st. a DS -  M. Sedláka (stretnutie 
Zempl. Teplica - Kuzmice). KR dáva do pozornosti DK R - M. Pagačára a DS - T. Pásztora (stretnutie Tŕňa - Veľký Kamenec). 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-30 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Lasek Patrik  (1346973) Brehov od 8.10.2017 + poplatok 5 €  

                     (DP 49/2a), 
  

2017/18-31 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Frajkor Ján  (1397817) Dargov od 9.10.2017 + poplatok 10 €  

                     (DP 37/3), 
  

2017/18-32 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Uhrin Ladislav  (1268597) Zempl. Hradište od 9.10.2017 + poplatok 10 €  
                     (DP 37/5), 
  

2017/18-33 DK ruší účinky vylúčenia hráča Mento Gábor  (1192526) Veľký Kamenec (DP 37/11), 
  

2017/18-34 DK trestá 6 mesiacov NEPO: Sopko Ladislav  (1321479) Veľký Kamenec od 9.10.2017 + poplatok 10 €  
                     (DP čl.49)  
  

2017/18-35 DK trestá TJ Veľký Kamenec finančnou pokutou 150 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6u (Tŕňa –  

                     Veľký Kamenec) (do pozornosti ŠTK )  
  

2017/18-36 DK dáva do pozornosti ŠTK návrh kontumovať stretnutie VI. ligy sk. JUH FC Tŕňa - TJ Veľký Kamenec v 

                     prospech FC Tŕňa, (DP čl.49)  
  

2017/18-37 DK trestá TJ Veľký Kamenec finančnou pokutou 5 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6,   
  

2017/18-38 DK trestá na základe správy DS FK Zempl. Teplica finančnou pokutou 40 € + poplatok 10 €, Rozpis  
                    ObFZ TV A6n,  
  

2017/18-39 DK trestá na základe správy DS a vzhliadnutí videozáznamu ŠK Kuzmice finančnou pokutou 70 € +  

                    poplatok 10 €, Rozpis ObFZ TV A6p,  
  

2017/18-40 DK trestá R - Pagačár M., DS - Pásztor T. pozastavením výkonu funkcie na 2 týždne od 12.10.2017 (DP  

                    čl.63) (Tŕňa – Veľký Kamenec),  
  

2017/18-41  DK  berie na vedomie podnet FK Zempl. Teplica na komisiu DK  ohľadom stretnutia Zempl. Teplica –  
                     Kuzmice a presúva daný podnet do kompetencie KR, 
  

2017/18-42 DK trestá R – Miklóš T. st., DS – Sedlák M. pozastavením výkonu funkcie na 2 týždne od 12.10.2017  

                    (DP čl.63) (Zempl. Teplica - Kuzmice) 

  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 10 z 05.10.2017 

  

1. Správy ŠTK 

2017/18-042 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí III. ligy U15  skupina "B" Streda nad Bodrogom - Brehov - 6. 

kolo dňa 7.10.2017 o 15,30 hod. (vzájomná dohoda FK) 



  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 07. a 08.10. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - D. Roman na 07.10. a 08.10.2017 a DS - J. Baník do prihlásenia, 

KR berie na vedomie pochvalu na výkon R J. Székelyho a DS J. Lučanského od Slavoj Sečovce v stretnutí VI. ligy sk. SEVER 
Slivník - Sečovce. 

KR predvoláva na zasadnutie dňa 12.10.2017 o 15,30 hod. DS P. Várady, M. Sedlák, J. Illéš a P. Cibák. 
  

  

3. Správy DK 

2017/18-22 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Martin Oláh  (1194071) N.Ruskov od 2.10.2017 + poplatok 10 € (DP 49/2b), 
  

2017/18-23 DK trestá 5 stretnutia NEPO: Ladislav Jartáš  (1086056) Z. Jastrabie od 2.10.2017 + poplatok 10 € (DP 49/2b), 
  

2017/18-24 DK trestá 5 stretnutia NEPO: Igor Balogh  (1284816) Leles od 2.10.2017 + poplatok 10 € (DP 49/2b), 
  

2017/18-25 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Marián Balogh  (1254838) Leles od 2.10.2017 + poplatok 10 € (DP 46/1c),  
  

2017/18-26 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Ladislav Krajlik  (1224026) Boťany od 2.10.2017 + poplatok 10 € (DP 37/3),  
  

2017/18-27 DK trestá FK Boťany finančnou pokutou 5 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6y,  
  

2017/18-28 DK trestá FK Zempl. Jastrabie finančnou pokutou 70 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6p,  
  

2017/18-29 DK ObFZ žiada ŠK Kuzmice o doručenie videozáznamu zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER 7. kolo Kuzmice - 
                     Milhostov do 11.10.2017 (ŠT) do 12,00 hod., 
  

 Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Úradná správa č. 09 z 27.09.2017 

  

1. Správy ŠTK 

2017/18-038 ŠTK súhlasí so zmenou HP v stretnutí VI. ligy skupina SEVER - 7. kolo dňa 1.10.2017 o 14,30 hod.  

                      Milhostov - Kuzmice (v opačnom poradí t. j. Kuzmice - Milhostov, vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-039 ŠTK súhlasí so zmenou HP v stretnutí VI. ligy skupina SEVER - 11. kolo dňa 29.10.2017 o 14,00 hod. 
                       Milhostov - Dargov (v opačnom poradí t. j. Dargov - Milhostov,  vzájomná dohoda FK) 

  

2017/18-040 ŠTK na základe uznesenia DK 2017/18-15 považuje štart hráča Ladislav Uhrin - 1268597 (Zempl.  

                      Hradište) v stretnutí VI. ligy skupiny SEVER, 6. kolo Vojčice - Zempl. Hradište za oprávnený, 
  

2017/18-041 ŠTK kontumuje stretnutie Kráľovský Chlmec - OFK Biel - U15 skupina B 3:0 K, (H sa na stretnutie  

                      nedostavili), do pozornosti DK, 
  

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

2. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 30. a 01.10. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia VI. ligy SEVER Dargov - Zempl. Teplica, inkriminovaná situácia sa z videozáznamu 
nedá posúdiť. KR vykonala pohovor s pozvanými zástupcami klubov a DO R M. Hepka, DS J. Šimko zo stretnutia Dargov - 

Zempl. Teplica bez prijatia ďalších opatrení. 
  



KR berie na vedomie ospravedlnenia R: M. Fortuňak na 30.9. a 01.10.2017, J. Stečák na 30.9.2017, T. Miklóš ml. od 5. - 
21.10.2017, T. Miklóš st na 30.9. a 07.10.2017, R A. Koscelník (do prihlásenia). 
  

  

3. Správy DK 

2017/18-16 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Peter Šimai  (1151994) Vojčice od 25.9.2017 + poplatok 10 € (DP 37/3), 
  

2017/18-17 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Štefan Naď  (1256453) Kysta od 25.9.2017 + poplatok 10 € (DP 45/2), 
  

2017/18-18 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Tomáš Bacskai  (1197057) V. Kamenec od 25.9.2017 + poplatok 10 € (DP 45/2),  
  

2017/18-19 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Ján Sitár (1211851)  
                    Dargov + poplatok 10 €,  
  

2017/18-20 DK berie na vedomie  podanie na komisiu DK – uznesenie 2017/18-11 ostáva v platnosti + poplatok 10 €,  
  

2017/18-21 DK trestá OFK Biel finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, Rozpis A6b, 
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Úradná správa č. 08 z 24.09.2017 

  
Správy DK  
2017/15-15 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Ladislav Uhrin  (1268597) Kysta/Zempl. Hradište U19 od 24.9.2017 + 

                    poplatok 5 € (DP 37/3), 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 07 z 21.09.2017 

  

1. Správy Výkonného výboru  
VV na zasadnutí dňa 19.9.2017 prijal nasledovné uznesenie. 

 A, Zobral na vedomie 

14/17-18 – priebežnú informáciu predsedu KR o činnosti komisie v jesennej časti 2017/18, 

  
15/17-18 – priebežnú informáciu predsedu DK o činnosti komisie v jesennej časti 2017/18,  

  

16/17-18 – informáciu sekretára o úhrade členských poplatkov klubov, KM, R, DS a ind. členov za ObFZ TV, 
    

B, Schválil 
 17/17-18 – návrh prihlásených frekventantov na absolvovanie školenia licencie "A" delegáta v počte 7,  

                     ktoré sa uskutoční v mesiaci 10/2017, 

  
  

2. Správy sekretariátu  
Upozorňujeme FK, že od 15. septembra je povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie 

funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ, vedúci družstva atď.....).  
Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku.  

  

V ISSF je cca 20 nevyriešených žiadosti, ktoré KM zadali, ale osoby sa k žiadosti doposiaľ nevyjadrili a neschválili ju.  
Zasielam Vám preto ešte raz návod na registráciu osoby/príslušnosti. 

------------------------------- 

Po odoslaní žiadosti KM dostane predmetná osoba notifikáciu (správu) na mailovú adresu uvedenú v žiadosti.  

Priamo v mailovej správe je odkaz, ktorý presmeruje na detail žiadosti. 
  

V tomto kroku sa proces odlišuje podľa toho, či daná osoba už má vytvorené osobné ISSF konto, alebo nie. 



  

1. ak má vytvorené ISSF konto, tak systém žiada užívateľa, aby sa najskôr prihlásil pomocou svojho prihlasovacieho 

mena a hesla na svoju stránku v ISSF a až následne sa mu zobrazí detail žiadosti, kde má možnosť vyjadriť svoj 
súhlas/nesúhlas s registráciou odbornosti. 
  

2. ak registrovaná osoba ešte nemá vytvorené osobné ISSF konto, link v maily ho presmeruje priamo na detail 

žiadosti. Po schválení žiadosti mu systém automatický vytvorí osobne ISSF konto a pošle aktivačný mail s prihlasovacím 

menom a heslom (ktoré si následne je potrebné zmeniť) 

  

Dôležité: ak už máte vytvorené ISSF konto a neviete svoje prihlasovacie údaje, stačí ak na  úvodnej stránke 

https://issf.futbalnet.sk/ do systému ISSF kliknete na možnosť Zabudli ste heslo?, kde si môžete požiadať 

o vygenerovanie a zaslanie nových prístupových údajov. 
  

  

3. Správy ŠTK 

2017/18-035 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí IV. ligy U19, Leles - Cejkov - 3. kolo dňa 23.9.2017 o 13,00  

                      hod. (vzájomná dohoda FK)  
  

2017/18-036 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí IV. ligy U19, Úpor/Kuzmice - Zempl. Jastrabie/Hraň - 3. kolo  

                      dňa 23.9.2017 o 15,00 hod. (vzájomná dohoda FK)  
  

2017/18-037 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí III. ligy U15 skupina B, Malý Horeš/V. Horeš - Brehov - 4. kolo  
                      dňa 23.9.2017 o 16,00 hod. (vzájomná dohoda FK)  
  

ŠTK upozorňuje, že zasadnutie odborných komisii sa uskutoční dňa 27.09.2017 (ST) od 15,30 hod. 
 

 

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

4. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 23. a 24.09. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 

pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia R: J. Levkiv a P. Kozák na 23.9.2017, P. Belej na 23. a 24.9.2017. DS: M. Sedlák na 
24.9. a 15.10.2017. 

KR pristupuje k OOD pre R - Tokár st. 

KR berie na vedomie podnet od FK Zempl. Teplica. 
  

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.9.2017 (ST) o 16,15 hod.: 

Delegované osoby - R M. Hepka, DS J. Šimko, vedúcich družstiev - J. Vaško (Dargov) a D. Sabo (Z. Teplica) a kapitánov Š. 

Sabol (Dargov) a T. Pichnarčík (Z. Teplica) zo stretnutia VI. ligy sk. SEVER, 5. kolo Dargov - Zempl. Teplica.  
  

KR upozorňuje kluby na dodržiavanie rozhodnutia VV ObFZ o schválení nominačných listín R a DS na jesennú časť ročníka 

2017/18, podľa uznesenia VV z 16.8.2017 - 1B,13/17-18 čo sa týka obsadenia jednotlivých delegovaných osôb KR ObFZ, 
ktoré je zverejnené na web stránke ObFZ na jednotlivé majstrovské stretnutia je pre DO a kluby záväzne. 
  

  

5. Správy DK 

2017/18-11 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Pavol Fedor (1192196) Zempl. Teplica od 18.9.2017 + poplatok 10 € (DP 47/2a),  
  

2017/18-12 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Ján Sitár (1211851) Dargov od 18.9.2017 + poplatok 10 € (DP 48/2a), 
  

2017/18-13 DK berie na vedomie podanie cez ISSF FK Zempl. Teplica (ID 78581) - nespĺňa náležitosti SP a žiada  
                    o doplnenie do 26.9.2017,  
  

2017/18-14 DK trestá TJ Dargov finančnou pokutou 70 € +10€ , Rozpis A6p,  
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

    –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 06 z 14.09.2017 

https://issf.futbalnet.sk/


  

1. Správy sekretariátu  
Upozorňuje FK, že od 15. septembra bude povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre 
vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ, vedúci družstva atď.....).  

Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku.  
  

Spôsob postupu registrácie osoby príslušnosti si pozorne prečítajte na stránke SFZ (viacerí nemáte žiadosti schválené):  

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici 
  
Podmienka registrácie: Osoba, ktorej bola zaslaná žiadosť klubovým ISSF manažérom na e-mailovú adresu, musí túto 

žiadosť schváliť.  
  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-032 ŠTK na základe dohody klubov súhlasí so zmenou HP domácich stretnutí SD U19 spoločného družstva Zempl. 

Jastrabie/Hraň, stretnutia sa budú hrať na ihrisku TJ Internacionál Hraň v ÚHČ (dohoda klubov) 

  

2017/18-033 ŠTK oznamuje účastníkom VI. ligy skupina JUH, že TJ Internacionál Hraň odhlásila svoje družstvo 
dospelých zo súťaže k 15.9.2017. Súperi vo vyžrebovaní budú mať voľno a doterajšie výsledky budú anulované. Do 

pozornosti DK. 
  

2017/18-034 ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia VI. ligy skupina SEVER Plechotice - Vojčice - 5. kolo, 17.9.2017 o 
13,00 hod. 
  

ŠTK opätovne oznamuje klubom, R a DS:  
a, - v majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí majstrovskej súťaže, 

alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je 
občianstvo Slovenskej republiky (SP, čl.47 bod 5.) 
  

b, Striedania hráčov:  

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dospelých, U19 a U15 v súťažiach riadených ObFZ môže družstvo striedať najviac 

5 hráčov. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 16. a 17.09. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 
pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: R M. Bálint do prihlásenia a R Miklóš ml. na 24.9.2017. 
  

KR upozorňuje kluby na dodržiavanie rozhodnutia VV ObFZ o schválení nominačných listín R a DS na jesennú časť ročníka 
2017/18, podľa uznesenia VV z 16.8.2017 1B,13/17-18 čo sa týka obsadenia jednotlivých delegovaných osôb KR ObFZ, ktoré 

je zverejnené na web stránke ObFZ na jednotlivé majstrovské stretnutia je pre kluby a DO záväzne. 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-08 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Zoltán Géreši (1326358) OŠK Veľký Horeš od 11.9.2017 + poplatok 10 €, 
  

2017/18-09 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Zdenko Prašil (1256940) TJ Milhostov od 11.9.2017 + poplatok 10 €, 
  

2017/18-10 DK trestá TJ Internacionál Hraň finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, Rozpis 6/l, 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 05 z 07.09.2017 

  

1. Správy sekretariátu  

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


Upozorňuje FK, že od 15. septembra bude povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre 
vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ, vedúci družstva atď.....).  

Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku.  
  

Spôsob registrácie (postup) nájdete: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici 
Podmienka registrácie: Osoba, ktorej bola zaslaná žiadosť klubovým ISSF manažérom na e-mailovú adresu, musí túto 
žiadosť schváliť.  

  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-029 ŠTK súhlasí so zmenou HČ stretnutia SD U19 Tŕňa - Úpor dňa 9.9.2017 o 15,30 hod. 
  

2017/18-030 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy skupina JUH Tŕňa - Hraň 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili), do 
pozornosti DK. 
  

2017/18-031 ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy skupina JUH Leles - Slov. Nové Mesto 3:0 K (hostia sa na stretnutie 

nedostavili), do pozornosti DK. 
  

  

ŠTK opätovne oznamuje klubom, R a DS:  
a, - v majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí majstrovskej súťaže, 

alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je 
občianstvo Slovenskej republiky (SP, čl.47 bod 5.) 
  

b, Striedania hráčov:  

V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii dospelých, U19 a U15 v súťažiach riadených ObFZ môže družstvo striedať najviac 

5 hráčov. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 9. a 10.09. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 
pre delegované osoby a FK. 
  

 KR upozorňuje kluby na dodržiavanie rozhodnutia VV ObFZ o schválení nominačných listín R a DS na jesennú časť ročníka 

2017/18, podľa uznesenia VV z 16.8.2017 1B,13/17-18 čo sa týka obsadenia jednotlivých delegovaných osôb KR ObFZ, ktoré 

je zverejnené na web stránke ObFZ na jednotlivé majstrovské stretnutia je pre kluby a DO záväzne. 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-06 DK trestá TJ Slovenské Nové Mesto finančnou pokutou 100 €  + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A 6b, 
  

2017/18-07 DK trestá TJ Hraň finančnou pokutou 100 €  + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A 6b, 

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 04 z 31.08.2017 

  

1. Správy sekretariátu  
Sekretariát ObFZ opätovne žiada R a DS o nahlásenie sa na sekretariát ObFZ (len písomne e-mailom), ktorí chcú pôsobiť vo 

funkcii DS v amatérskych súťažiach.  
  

Plánovaný seminár „Licencia A“ (amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017. Bližšie informácie o licenčnom seminári budú 

DS zaslané na ich e-mailové adresy. Termín prihlásenia na sekretariát ObFZ je do 6.9.2017. 
  

Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, videotechnik, hlásateľ, lekár, vedúci atď,...) 
nepodlieha platbe členského poplatku.  

Spôsob registrácie nájdete: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici 

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


Podmienka registrácie: Osoba, ktorej bola zaslaná žiadosť klubovým manažérom na e-mailovú adresu, musí túto žiadosť 
schváliť.  
  

Sekretariát ObFZ upozorňuje kluby, že OŠK Somotor (aj keď ISSF hlási, že je neplatič, je to chyba nesparovania platieb vo 

faktúre), môže odohrať svoje stretnutie U15 bez ďalších opatrení.  
  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-027 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupiny SEVER – FK Slavoj Sečovce 3 body za odohranie 

stretnutia (2. kolo Sečovce - Dargov dňa 27.8.2017), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 07/2017.  
  

2017/18-028 ŠTK súhlasí so zmenou HČ stretnutia U19 Cejkov - Kysta 9.9.2017 o 12,00 hod. 
  

ŠTK opätovne oznamuje klubom, R a DS:  
a, - v majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí majstrovskej súťaže, 

alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je 

občianstvo Slovenskej republiky (SP, čl.47 bod 5.) 
  

b, Striedania hráčov:  
V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov, U19 a U15 v súťažiach riadených ObFZ môže družstvo striedať najviac 

5 hráčov. 
  

c, ŠTK žiada DS, aby vo svojej správe „Delegáta stretnutia“ aj v 3. a 4. kole konkrétne  uvádzali v bode: 
D/ Kontrolné zistenia pred stretnutím, čo sa týka pasportizácie - vybavenia ihrísk, šatní a sociálnych zariadení, 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 2. a 3.09. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne 
pre delegované osoby a FK. 
  

KR dáva do pozornosti R: Babken, Tokár st., Tokár ml., Koscelník a DS: Cibák, Šimko, Várady, Bindas, aby uhradili svoje 

členské poplatky najneskôr v termíne do 6.9.2017. 
  

V dňoch od 3.9. - do 9.9.2017 v prípade nevynútených zmien v obsadení kontaktovať: R - J. Dušek - 0905 709 137,  

DS - M. Voroňák - 0907 133 693 z dôvodu odcestovania predsedu KR mimo SR. 
  

KR opätovne upozorňuje R a DS, na včasné ospravedlnenia (v termíne max. do nedele do 24,00 hod.), prípadné zmeny, 
dotazy atď., zasielali výhradne cez ISSF – podanie na komisiu. 
  

KR upozorňuje kluby na dodržiavanie rozhodnutia VV ObFZ o schválení nominačných listín R a DS na jesennú časť ročníka 

2017/18, podľa uznesenia VV z 16.8.2017 1B,13/17-18 čo sa týka obsadenia jednotlivých delegovaných osôb KR ObFZ, ktoré 

je zverejnené na web stránke ObFZ na jednotlivé majstrovské stretnutia je pre kluby a DO záväzne. 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-04 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Jakub Hrubovský (1264379) Z. Hradište od 28.8.2017 + poplatok 10 €, 
  

2017/18-05 DK trestá FK Sečovce finančnou pokutou 140 € + 10 €, rozpis ObFZ TV 6/o, 
  

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na DK ObFZ, v 
lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 03 z 24.08.2017 

  

1. Správy sekretariátu – doplnenie ÚS 
Sekretariát ObFZ žiada R a DS o nahlásenie sa na sekretariát ObFZ (písomne e-mailom), ktorí chcú pôsobiť vo funkcii DS v 

amatérskych súťažiach. Plánovaný seminár licencia A (amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017. Bližšie informácie o 
licenčnom seminári budú DS zaslané na ich e-mailové adresy. Termín prihlásenia na ObFZ je 31.8.2017. 
  



Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, videotechnik, hlásateľ, lekár, vedúci atď,...) 
nepodlieha platbe členského poplatku.  

Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici 
Podmienka registrácie: Osoba, ktorej bola zaslaná žiadosť klubovým manažérom na e-mailovú adresu, musí túto žiadosť 

schváliť.  
  

  

2. Správy ŠTK 

2017/18-026 ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupiny SEVER – FK Slavoj Sečovce 3 body za odohranie 

stretnutia (1. kolo N. Ruskov - Sl. Sečovce dňa 20.8.2017), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 07/2017.  
  

ŠTK oznamuje klubom, R a DS:  
a, - v majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí majstrovskej súťaže, 

alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je 

občianstvo Slovenskej republiky (SP, čl.47 bod 5.) 
  

b, Striedania hráčov:  
V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov, U19 a U15 v súťažiach riadených ObFZ môže družstvo striedať najviac 

5 hráčov. 
  

c, ŠTK žiada DS, aby vo svojej správe „Delegáta stretnutia“ v 2., 3. a 4. kole konkrétne  uvádzali v bode: 
D/ Kontrolné zistenia pred stretnutím, čo sa týka pasportizácie - vybavenia ihrísk, šatní a sociálnych zariadení, 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

  

3. Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 27. 08. 2017 sú na web stránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre 
delegované osoby a FK. 
  

Ospravedlnenia: R - D. Roman na 27.8.17, M. Fortuňak na 27.8.17, DS - M. Sedlák na 27.8.17, M. Eštok na 27.8.17, J. Šimko 

na 27.8.17, 
  

KR upozorňuje kluby na dodržiavanie rozhodnutia VV ObFZ o schválení nominačných listín R a DS na jesennú časť ročníka 

2017/18, podľa uznesenia VV z 16.8.2017 1B,13/17-18 čo sa týka obsadenia jednotlivých delegovaných osôb KR ObFZ, ktoré 
je zverejnené na web stránke ObFZ na jednotlivé majstrovské stretnutia je pre kluby a DO záväzne. 
  

  

4. Správy DK 

2017/18-01 DK trestá 1 stretnutie NEPO: František Hricko (1329349) Slov. Nové Mesto od 21.8.2017 + poplatok 10 €, 
  

2017/18-02 DK trestá 3 stretnutia Tomáš Grufík (1204063) Veľaty od 21.8.2017 + poplatok 10 €,  
  

2017/18-03 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Vaško L. (1205062) Slivník  
                    od 25.8.2017 + poplatok 10 €, 
   

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na DK ObFZ, v 
lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP) 

  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 02 z 17.08.2017 

  

1. Správy Výkonného výboru 

VV na zasadnutí dňa 16.8.2017 prijal nasledovné uznesenie. 
  

 A, Zobral na vedomie 

08/17-18 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru 6.7.2017, 

  
09/17-18 – informáciu predsedu ŠTK o príprave a začiatku súťažného roč. 2017/18, stave ihrísk, vybavení 

                  šatní a soc. zariadení,  

  
10/17-18 – správu predsedu KR o vyhodnotení letného seminára R a PR zo dňa 5.8.2017 v Slov. N. Meste,  

    

http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici


    
B, Schválil 

 11/17-18 – obsahový plán práce VV na 2. polrok 2017, 
  

 12/17-18 – navrhnutých členov do komisie R na jesennú časť 2017/18, 

  
 13/17-18 – nominačné listiny R a PR na jesennú časť ročníka 2017/18 s podmienkou zaradenia ďalších R a PR na 

                    nominačné listiny, až po absolvovaní náhradného seminára, 
  

Nominačná listina rozhodcov na jesennú časť ročníka 2017/18: 

Marek Bálint, Pavol Belej, Jakub Begala, Gábor Feke, Róbert Filko, Matúš Fortuňak, Miroslav Hepka, Róbert Kendi, Andrej 

Koscelník, Peter Kozák, Ján Levkiv, Tibor Miklóš st., Tibor Miklóš ml., Milan Pagačár, Dominik Roman, Jaroslav Segedy, Ján 

Stečák, Jakub Székely, Filip Takáč, Július Tokár st., Július Tokár ml.,   
  

Nominačná listina delegátov na jesennú časť ročníka 2017/18: 

Mikuláš Bindas, Pavol Cibák, Michal Eštok, Milan Fedor, Ján Guláš, Michal Hreško, Ján Illes, Juraj Lučanský, Tibor Pásztor, 

Mikuláš Sedlák, Ján Šimko, Peter Várady, 
  

 14/17-18 – vyhodnotenie najlepšieho rozhodcu klubmi na záver sezóny, 
  

   

 C, Uložil 
 15/17-18 – predsedovi KR spracovať kritéria pre hodnotenie R klubmi na záver sezóny na ďalšie zasadnutie VV, 

  

  Výkonný výbor ObFZ týmto vyslovuje poďakovanie obci a TJ Slovenské Nové Mesto za príkladné vytvorenie 

podmienok a poskytnutie priestorov na uskutočnenie letného seminára rozhodcov a delegátov ObFZ. 

  

  

2. Správy KR 

Zmeny v obsadení na 20.08.2017 sú na webe ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby. 

 
KR po úspešnom absolvovaní náhradného seminára dňa 17. a 18.08.17 dodatočne zaraďuje na nominačnú listinu R 

–  Róbert Filko, J. Tokár st., J. Tokár ml., M. Bálint, M. Fortuňak a 19.8 DS - J. Pustaiová a R Ján Stečák. 
  

KR oznamuje R a DS, ktorí sa nezúčastnili na riadnom resp., náhradnom seminári a majú záujem pôsobiť vo funkcii R 
resp., DS v súťažiach ObFZ Trebišov, aby si dohodli termín prostredníctvom sekretára zväzu. 

  

KR berie na vedomie ospravedlnenia.:  R.: Koscelník na 27.08., Mikloš ml., na 20.08., 26.08., 10.09., 16.09., 01.10., 
07.10., 22.10., 28.10., 12.11., Hepka na 03.09., Kvočka do prihlásenia., DS.: Sedlák na 20.08., Guláš na 20.08., Cibák na 

20.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 
  

KR upozorňuje R a DS, aby svoje ospravedlnenia, zmeny, dotazy atď., zasielali výhradne cez ISSF – podanie na komisiu. 
  

KR oznamuje nábor nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R resp., DS v súťažiach ObFZ Trebišov.  

Prihlásiť sa môžu kedykoľvek u predsedu KR (Simeon Vass - 0911 936 260, e-mail.: krobfztv@gmail.com) 

 

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Úradná správa č. 01 z 10.07.2017 

  

1. Správy z riadnej konferencie ObFZ dňa 7.7.2017 

Informácia návrhovej komisie o prijatých uzneseniach na konferencii ObFZ Trebišov. 
  

 1. Konferencia konštatovala:  

Na konferenciu bolo pozvaných 24 delegátov (zástupcov FK s právom hlasovať), konferencie sa zúčastnilo 20 delegátov 
s právom hlasovať, čo predstavuje 83,33 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo aj 15 hostí, teda spolu bolo prítomných 

35 účastníkov.  
  

Riadna konferencia ObFZ bola uznášania schopná. 

  
2. Konferencia zobrala na vedomie:   

      - ocenenie jubilanta, dlhoročného zaslúžilého funkcionára ObFZ Jána Balucha zlatou medailou ObFZ,  
  

  



3. Konferencia schválila  
- zloženie overovateľov zápisnice p. Marek Visokai (FK Nižný Žipov), Mikuláš Geri (OŠK Boľ) a skrutátorov Milan 

Balog  (Trebišov), J. Dušek (Slov. N. Mesto) 

  

- zloženie pracovného predsedníctva  
  

- zloženie mandátovej komisie 

- predseda: Ján Šandor (Trebišov), členovia: Milan Balog (Trebišov) a Július Dušek (Slov. N. Mesto) 

  

- zloženie návrhovej komisie 

- predseda Jaroslav Sakáč (Novosad), Jozef Hreško (Trebišov) a Ján Kiš (Dargov) 

  

- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (Ján Šandor) 

  

- program Konferencie ObFZ 

  

- správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR, OK, MrK) za jarnú ročníka 2016/17 (predseda ObFZ) 

  

- zloženie Volebnej komisie na obdobie 2018-2021: predseda Jozef Bojkovský (FC Tokaj Tŕňa), členovia Martin Pástor (TJ 

Veľký Kamenec),  Štefan Majoroš (OŠK Veľký Horeš), Ján Vaško (TJ Dargov), Peter Tronkoš (OŠK Zempl. Hradište) 

     
  

2. Správy Výkonného výboru 

VV na zasadnutí dňa 6.7.2017 prijal nasledovné uznesenie. 
  

A, Zobral na vedomie 

01/17-18 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru, 
  

02/17-18 – informáciu predsedu ObFZ z priebehu Konferencie SFZ z 29.6.2017 v Poprade, 
  

03/17-18 – odhlásenie družstva dospelých OŠK Somotor zo súťažného ročníka 2017/18, 

  
    

B, Schválil 
 04/17-18 – zrušenie VII. ligy pre nedostatočný počet družstiev (4), 

  
 05/17-18 – presuny družstiev zo VII. do VI. ligy, podľa územnej príslušnosti,                                    

   

 06/17-18 – za predsedu KR Simeona Vassa do konca jesennej časti 2017/18, 
  

 07/17-18 – zmeny a doplnky do Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2017/18, 
  

   –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


