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Úradná správa č. 1 z 09.07.2018 

  

1. Správy Výkonného výboru 

 

VV na zasadnutí dňa 04.07.2018 prijal nasledovné uznesenie. 
A, Zobral na vedomie 

01/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru 

  

B, Schválil 

02/18-19 – zmeny do rozpisu súťaží na ročník 2018/19, podľa predloženého materiálu, 
  

03/18-19 – poplatok pre R a DS za absolvovanie pravidelného doškoľovacieho seminára pred jarnou 
resp. jesennou časťou v hodnote 5 eur. R a DS, ktorí absolvujú náhradný doškoľovací seminár uhradia 

poplatok 10 eur, 
  

04/18-19 – poplatok za nedodržanie Rozpisu ObFZ Trebišov – povinnosť mať trénera s platnou C-

licenciou (min.) vo výške 100 eur 

  

(ObFZ na základe uznesenia VV č. 21/06 upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia 
mať trénera minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie 

trénerov C–licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční keď bude prihlásených minimálne 20 

uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné zaslať okamžite 
na sekretariát VsFZ, kde sa vedie ich evidencia. V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi 

ObFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019 k disciplinárnym sankciám.) 

  

05/18-19 – poplatok za nedodržanie Rozpisu ObFZ Trebišov – povinnosť mať zaradené v dlhodobej 
majstrovskej súťaži aspoň jedno mládežnícke družstvo vo výške 500 eur 

  

(Na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ Trebišov musia FK štartujúce v oblastných súťažiach 
dodržiavať nasledovné: 

 - účastníci v súťažiach dospelých v rámci ObFZ sú povinné mať zaradené v riadnych dlhodobých 
súťažiach jedno mládežnícke družstvo podľa vlastného výberu (t. j. U19, alebo U15). 

- v súťažnom ročníku 2018/19 je opäť umožnený aj štart spoločného mládežníckeho družstva 2 klubov. 

FK uzatvoria Dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa čl. 28 ods. 4 až 7 súťažného poriadku 
futbalu. Originál dohody zašlú na ObFZ. Na základe dohody bude obidvom družstvám v ISSF umožnený 

štart v súťaži U19, resp. U15 bez potreby zmeny matričnej príslušnosti klubov. V termínovej listine na 
futbalnet.sk bude však figurovať len názov prvého družstva. 

- ak futbalový klub nedodrží povinnosť mať aspoň jedno mládežnícke družstvo, bude 

mu umožnený štart v kategórii dospelých iba po zaplatení sankcie vo výške 500 eur) 

  

  
06/18-19 – presun družstva VI. ligy ŠK Zemplínske Jastrabie zo skupiny JUH do skupiny SEVER na 

ročník 2018/19, 
  

07/18-19 – platnosť dohodou vytvorených spoločných mládežníckych družstiev pre obe družstvá 

dospelých na ročník 2018/19: 
 

U15     - Plechotice / Nový Ruskov, 
- Sečovce / Dargov, 

- Kuzmice / Slivník, 
- Somotor / Veľký Kamenec, 

- Malý Horeš / Veľký Horeš, 
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U19     - Úpor/ Kuzmice, 

- Kysta / Zemplínske Hradište, 
- Zemplínske Jastrabie / Hraň, 

- Leles / Svätuše, 

- Malý Horeš / Biel. 
  

2. Správy z Konferencie ObFZ 

 

Konferencia ObFZ sa uskutočnila dňa 04.07.2018 v Trebišove. Informácia návrhovej komisie o prijatých 

uzneseniach: 
  

1. Konferencia konštatovala: 

Na konferenciu bolo pozvaných 23 delegátov s právom hlasovať, na konferencii sa zúčastnilo 16 

delegátov s právom hlasovať, čo predstavovalo  69,57 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo 
aj 15 hostí, teda spolu bolo prítomných 31 účastníkov. Riadna konferencia ObFZ bola 

uznášaniaschopná. 

  
2. Konferencia zobrala na vedomie:  

      - odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom pri príležitosti ich životného jubilea: Pavol Pásztor a 
Mikuláš Geri. 

  

3. Konferencia schválila: 
- zloženie overovateľov zápisnice pp. Koloman Pusztai (Slovenské Nové Mesto), Martin Topoľčani 

(Plechotice) a skrutátorov Simeon Vass (Veľaty) a Miroslav Voroňák (Michaľany), 
- zloženie pracovného predsedníctva podľa priloženého materiálu, 

- zloženie mandátovej komisie – Patrik Prokopovič (predseda), Simeon Vass, Miroslav Voroňák 
(členovia), 

- zloženie návrhovej komisie – Juraj Košlab (predseda), Marián Varga a Dominik Puškaš (členovia), 

- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. P. Prokopovič), 
- program Konferencie ObFZ, 

- správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR) za jarnú časť ročníka 2017/18 (predseda 
ObFZ), 

- správu revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2018 (p. J. Hvozdík), 

- za člena VV p. Nikoletu Popreňákovú. 
  

4. Konferencia uložila: 

a) Výkonnému výboru ObFZ prejednať a  realizovať diskusné príspevky na skvalitnenie činnosti, ktoré 

boli prednesené na Konferencii ObFZ 

b) jednotlivým klubom prejednať na svojich výboroch a predsedníctvach otázku možnej reorganizácie 

súťaží organizovaných ObFZ Trebišov s cieľom nájsť čo najlepší model, kluby sa k reorganizácii majú 

vyjadriť do najbližšej konferencie ObFZ Trebišov na mail obfztv@obfztv.sk (jednotlivé možnosti budú 
zaslané mailom klubovým manažérom FK). 
  

3. Správy ŠTK 

 

Týmto Vám oznamujeme, že jednotlivé súťaže so zaradením družstiev, sú zverejnené na 
stránke www.futbalnet.sk. 

Takisto tam nájdete aj aktuálnu termínovú listinu. FK boli pridelené jednotlivé žrebovacie čísla. 
Pokiaľ by niektorý klub ešte chcel zmeniť svoje žrebovacie číslo (musí s tým však súhlasiť aj druhý klub 

– v tom prípade je potrebné, aby zainteresované kluby zaslali v ISSF žiadosť cez podanie na komisiu 
ŠTK). 
  

Vygenerovanie všetkých súťaží ObFZ na ročník 2018/19 bude prevedené dňa 18.07.2018 o 9,00 
hod. Po tomto termíne budú žiadosti spoplatnené podľa Rozpisu súťaží 2018/19 (bude sa dať zmeniť 

len ÚHČ), nové prežrebovanie súťaže už nebude možné. 
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Hracím dňom dospelých je nedeľa v ÚHČ (viď. SP). Jesenná časť súťaže začína v sk. 
A 12.08.2018 a končí 21.10.2018, predohrávka 12. kola sa odohrá dňa 28.10.2018 a jarná časť 

súťaže v sk. A začína 31.03.2019 a končí 02.06.2019. Jesenná časť súťaže začína v sk. B 26.08.2018 

a končí 21.10.2018, jarná časť súťaže v sk. B začína 07.04.2019 a končí 02.06.2019. 
  

Hracím dňom U19 je sobota o 14,00 hod. Jesenná časť súťaže U19 začína 01.09.2018 a končí 
27.10.2018, jarná časť súťaže U19 začína 30.03.2019 a končí 25.05.2019. 
  

Hracím dňom U15 je sobota o 10,00 hod. Jesenná časť súťaže U15 začína 01.09.2018 a končí 

27.10.2018, jarná časť súťaže U15 začína 30.03.2019 a končí 25.05.2019. 
  

4. Správy KR 

 
KR oznamuje delegovaným osobám, že letný seminár R a DS sa uskutoční dňa 04.08.2018 (SO) alebo 

05.08.2018 (NE) od 9,00 hod. na SOŠ v Trebišove - miesto a termín konania budú potvrdené 
v nasledujúcich ÚS. Účasť a úspešné absolvovanie seminára je podmienkou na zaradenie R a DS na 

nominačnú listinu v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19. 

  
Na tomto seminári sa môžu zúčastniť aj noví adepti, ktorí chcú pôsobiť vo funkcii R, resp. DS 

v súťažiach ObFZ Trebišov. 
  

R a DS zaplatia poplatok vo výške 5 eur. Poplatok môžu uhradiť prevodom zo svojho účtu na účet 

ObFZ Trebišov s uvedením svojho mena a priezviska (nie vkladom v banke!), príp. ho uhradiť na 
mieste v deň konania seminára. R a DS, ktorí nebudú mať poplatok v deň konania seminára 

uhradení, nebudú môcť seminár absolvovať. 
  

V prípade potreby určí KR termín náhradného seminára, za ktorý bude poplatok 10 eur. Takisto 
je potrebné mať tento poplatok uhradený do dňa konania tohto seminára. 

  

Všetci nech si donesú písacie potreby, rozhodcovia navyše športový úbor. Účasť je potrebné potvrdiť 
sekretárovi ObFZ mailom na obfztv@obfztv.sk. 

 

Úradná správa č. 2 z 24.07.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 18.07.2018 boli vygenerované zápasy jednotlivých súťaží a sú 
zverejnené na stránke www.futbalnet.sk. 

   

2. Správy KR 

 

KR oznamuje FK, že do 05.08.2018 môžu zasielať výlučne elektronicky v issf vetácie na max. 2 
rozhodcov pre súťažný ročník 2018/19. 
  

KR oznamuje delegovaným osobám, že letný seminár R a DS sa uskutoční dňa 04.08.2018 (SO) od 

9,00 hod. na SOŠ v Trebišove (DSA). Účasť a úspešné absolvovanie seminára je podmienkou na 
zaradenie R a DS na nominačnú listinu v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19. Na tomto seminári 

sa môžu zúčastniť aj noví adepti, ktorí chcú pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov. 

R a DS zaplatia poplatok vo výške 5 eur. Poplatok môžu uhradiť prevodom zo svojho účtu na účet 
ObFZ Trebišov s uvedením svojho mena a priezviska (nie vkladom v banke!), príp. ho uhradiť na 

mieste v deň konania seminára. R a DS, ktorí nebudú mať poplatok v deň konania seminára uhradení, 
nebudú môcť seminár absolvovať. V prípade potreby určí KR termín náhradného seminára, za ktorý 

bude poplatok 10 eur. Takisto je potrebné mať tento poplatok uhradený do dňa konania tohto seminára. 
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Všetci nech si donesú písacie potreby, rozhodcovia navyše športový úbor (sprchy sú zabezpečené). 
Účasť je potrebné potvrdiť sekretárovi ObFZ mailom na obfztv@obfztv.sk. Pozvánka a program 

seminára sú uverejnené na úvodnej stránke. 
  

3. Správy matriky 

 

2018/19-001 Matrika povoľuje všetky matričné úkony pre FK Slavoj Sečovce. 
 

Úradná správa č. 3 z 03.08.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 
1. ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania 

hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri 

prerušenia hry za týchto podmienok: 
     - maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek 

časovom priebehu 

     - každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania 

     - ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich 

však musí byť realizované v predlženom hracom čase 

     - striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej 

prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry 

    - hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu 

  

2. ŠTK na základe aktuálnych horúčav a meteorologickej predpovede na budúci víkend nariaďuje pre 
stretnutia hrané v dňoch 11.-12.8.2018 úradný hrací čas o 17:00 hod. 
  

2. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že prihlášky na školenie trénerov môžete zasielať na 

email peter.szenay@futbalsfz.sk a zároveň kópiu aj na obfztv@obfztv.sk . Prihlášku a bližšie 

informácie nájdete na úvodnej stránke. 
 

Úradná správa č. 4 z 10.08.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania 

hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri 
prerušenia hry za týchto podmienok: 

     - maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek 
časovom priebehu 

     - každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania 

     - ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich 

však musí byť realizované v predlženom hracom čase 

     - striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej 
prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry 

    - hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu 

  

2. ŠTK na základe aktuálnych horúčav a meteorologickej predpovede na budúci víkend nariaďuje pre 

stretnutia hrané v dňoch 11.-12.8.2018 úradný hrací čas o 17:00 hod. 
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2. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že prihlášky na školenie trénerov môžete zasielať na 

email peter.szenay@futbalsfz.sk a zároveň kópiu aj na obfztv@obfztv.sk . Prihlášku a bližšie 
informácie nájdete na úvodnej stránke. 
  

3. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 12.8.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - T. Miklóš ml. na 10.8. - 26.8.2018, DZ - J. Šimko na 12.8. - 25.8.2018, DZ M. Eštok na 19.8.2018. 
  

4. Správy DK 

 
2018/19-001 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 mesiac PODMIEN.: na dobu 6 mesiacov Oláh 

Š. (1315416) N. Žipov od 9.8.2018 + poplatok 10 €, 
  

2018/19-002 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 mesiac PODMIEN.: na dobu 6 mesiacov Tipan 
E. (1358991) N. Žipov od 9.8.2018 + 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. 5 z 12.08.2018 

  

Správy Výkonného výboru 

 
08/18-19 VV hlasovaním per rollam schvaľuje nominačné listiny R a DZ na jesennú časť ročníka 

2018/19 s podmienkou zaradenia ďalších R a PR na nominačné listiny až po absolvovaní náhradného 
seminára: 

  

Rozhodcovia:  
Jakub Begala, Miroslav Hepka, Babken Chačlarian, Ján Levkiv, Tibor Miklóš ml, Tibor Miklóš st., Ján 

Pongó, Viktória Rugolská, Július Tokár ml., Ladislav Zrebňák, 
 

Delegáti:  
Pavol Cibák, Michal Eštok, Milan Fedor, Ján Guláš, Ján Illeš, Ján Kudrec, Juraj Lučanský, Tibor Miklóš 

st., Ján Šimko, Peter Várady. 
 

Úradná správa č. 6 z 16.08.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 
1. ŠTK opätovne upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Platí možnosť vystriedania 5 

hráčov jedného družstva. Družstvo môže na tento účel využiť len tri prerušenia 

hry. Striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry. Hráč, ktorý bol 
vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť späť do zápasu. 

  
2. ŠTK na základe aktuálnych horúčav a meteorologickej predpovede na budúci víkend nariaďuje pre 

stretnutia hrané dňa 19.8.2018 úradný hrací čas o 17:00 hod. 

  
3. ŠTK berie na vedomie list FK Veľaty. 
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4. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia Milhostov – Dargov v opačnom 
poradí, t.j. 19.8.2018 o 17:00 hod. v Dargove a 31.3.2019 v Milhostove (dohoda 

klubov) – Milhostov 10 €. 
  

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

2. Správy TMK 

 

TMK ObFZ Trebišov upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia mať trénera 
minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie trénerov C–

licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční v Trebišove, keď bude prihlásených 
minimálne 20 uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné 

zaslať okamžite na mail peter.szenay@futbalsfz.sk a na sekretariát ObFZ (obfztv@obfztv.sk). 

V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi ObFZ pred jarnou časťou ročníka 
2018/2019 k disciplinárnym sankciám. 
  

3. Správy KR 

 
Obsadenie a zmeny v obsadení na 19.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

DZ - P. Várady – 26.8.2018, DZ P. Cibák – 26.8., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10.2018 

  

KR dáva do pozornosti R a DZ, že náhradný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 
dňa 23.08.2018, t.j. vo štvrtok o 15:45 hod. na ObFZ Trebišov. Na tomto seminári sa môžu 

zúčastniť aj noví adepti, ktorí chcú pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov. R a DS, 

ktorí sa zúčastnia seminára, zaplatia poplatok vo výške 10 eur. 
  

KR na základe nezrovnalostí v I. kole dáva do pozornosti delegovaným osobám, vedúcim a kapitánom 
družstiev zmenu systému striedania hráčov podľa pokynov ŠTK. Nerešpektovanie pokynov bude 

mať za následok obmedzenie delegácií R a DZ resp. sankcie pre vedúcich a kapitánov družstiev.   

  
KR dáva do pozornosti R a DZ uhradenie členského poplatku v ISSF (na účet SFZ podľa 

vygenerovanej faktúry) čo najskôr, v opačnom prípade nebudú môcť byť obsadzovaní na stretnutia. 
  

KR dáva do pozornosti klubom ObFZ Trebišov, že všetky podania (zmena R resp. DZ alebo námietky) 
sa podávajú výlučne cez ISSF na príslušnú komisiu. Listy zaslané poštou nebudú akceptované! 
 
  

4. Správy DK 

 
 

2018/19-003 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIENEČNE na dobu 2 mesiacov: 
Hilla M. (1053484 - Z. Hradište) od 17.8.2018 + poplatok 10 €, 

  

2018/19-004 DK trestá FK Dargov finančnou pokutou 40 € + 10 €, rozpis ObFZ TV A6 m. 
  
  

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). 
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Úradná správa č. 7 z 23.08.2018 

 
  

1. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK opätovne upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Platí možnosť vystriedania 5 
hráčov jedného družstva. Družstvo môže na tento účel využiť len tri prerušenia 

hry. Striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry. Hráč, ktorý bol 

vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť späť do zápasu. 
  

2. ŠTK na základe žiadosti FC Tokaj Tŕňa súhlasí s odohratím stretnutia Leles – Tŕňa dňa 28.10.2018 o 
14:00 hod. (dohoda klubov) – Tŕňa 10 €. 
  

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

2. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia mať trénera 

minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie trénerov C–
licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční v Trebišove, keď bude prihlásených minimálne 20 

uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné 

zaslať okamžite na mail peter.szenay@futbalsfz.sk a na sekretariát ObFZ (obfztv@obfztv.sk). 
V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi ObFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019 

k disciplinárnym sankciám. 
  

 

3. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 26.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - Babken od 26.8.2018 do prihlásenia, R - Begala J. - 26.8.2018, R - Miklóš T. st. - 26.8.2018, R - 
Rugolská V. - 26.8.2018. 
  

Dňa 23.8.2018 od 15:45 v priestoroch ObFZ Trebišov previedla KR náhradný doškoľovací seminár R a 

PR. Zúčastnili sa ho R - Fortuňak Matúš, Takáč Filip, Kiseľ Patrik. 

  
 

4. Správy DK 

 

2018/19-005 DK neuvoľňuje činnosť Bodnár A. (1136088) V. Kamenec + poplatok 10 €, 
  

2018/19-006 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Kulcsar 

T. (1322916) V. Kamenec  od 23.8.2018 + 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). 
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Úradná správa č. 8 z 30.08.2018 

  

1. Správy VV 

 
VV na zasadnutí dňa 27.08.2018 prijal nasledovné uznesenia: 

  

A, Zobral na vedomie 

  

08/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru, 
  

09/18-19 – správy o priebežnej činnosti predsedov odborných komisií ŠTK a KR, 

  
10/18-19 – informáciu o pripravenom školení trénerov licencie C v Trebišove, 

  
11/18-19 – informáciu o členských poplatkoch SFZ – R a PR ObFZ Trebišov, 

  
12/18-19 – informáciu o vyzbieraných financiách z 2 percent dane z príjmu – 751,67 € (k 27.8.2018), 

  

13/18-19 – odstúpenie družstva U19 FK v Nižnom Žipove. 
   

B, Schválil 
  

14/18-19 – návrh obsahového plánu práce VV na II. polrok 2018, 

  
15/18-19 – platnosť dohodou vytvorených spoločných mládežníckych družstiev pre obe družstvá 

dospelých na ročník 2018/19: 
                U15 - Vojčice / Milhostov, Cejkov / Zemplínske Jastrabie 

                U19 - Borša / Tŕňa 

  

16/18-19 – obnovenie vzhľadu webovej stránky www.obfztv.sk. 

  
C, Uložil 

  
17/18-19 – sekretárovi zistiť preferencie FK hrať v inom ako úradnom hracom čase (sobota resp. 

nedeľa 3 hod. pred ÚHČ). 
  

  

2. Správy TMK 

 

TMK ObFZ Trebišov upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia mať trénera 
minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie trénerov C–

licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční v Trebišove, keď bude prihlásených minimálne 20 

uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné 
zaslať okamžite na mail peter.szenay@futbalsfz.sk a na sekretariát ObFZ (obfztv@obfztv.sk). 

V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi ObFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019 
k disciplinárnym sankciám. 
  

3. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK opätovne upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Platí možnosť vystriedania 5 
hráčov jedného družstva. Družstvo môže na tento účel využiť len tri prerušenia 

hry. Striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry. Hráč, ktorý bol 
vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť späť do zápasu. 
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2. ŠTK na základe žiadosti TJ Olympia Borša súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola VI. ligy dospelých TJ 
Olympia Borša - FC Tokaj Tŕňa dňa 9.9.2018 na HP v Tŕni a 21.4.2019 v Borši (dohoda klubov). 
  

3. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola IV. ligy U19 TJ Tokaj Slovenské 

Nové Mesto - FK Leles dňa 7.9.2018 (piatok) o 17:00 hod. (dohoda klubov) - FK Leles 5 €. 
  

4. ŠTK na základe žiadosti MFK Čierna nad Tisou súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola IV. ligy U19 MFK 

Čierna nad Tisou - FK Slavoj Sečovce dňa 19.09.2018 (streda) o 15:00 hod. (dohoda klubov) - MFK 
Čierna nad Tisou 10 €. 
  

5. ŠTK na základe žiadosti FK Slavoj Sečovce súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola III. ligy U15 TJ 

Družstevník Parchovany - FK Slavoj Sečovce dňa 24.10.2018 (streda) o 15:00 hod. (dohoda klubov) 
- FK Slavoj Sečovce 10 €. 
  

6. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U19 FK Nižný Žipov a dáva prípad do pozornosti DK. 

Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. 
  

7. ŠTK berie na vedomie odhlásenie spoločného družstva U15 Plechotice / Nový Ruskov a dáva 

prípad do pozornosti DK. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. 
  

8. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Plechotice súhlasí s odohratím ich domácich zápasov od 
22.9.2018 v sobotu v ÚHČ. 
  

9. ŠTK na základe nedostatočného počtu rozhodcov schvaľuje odohratie potrebného počtu 

zápasov 3 hod. pred ÚHČ. Toto nariadenie je platné do konca jesennej časti. Rozpis zápasov bude 

zverejnený v najbližšej úradnej správe. 
2.9.2018 sa o 12:30 hod. odohrajú tieto zápasy: 

Plechotice - Kuzmice, 
Milhostov - Veľaty, 

Hraň - Biel, 

Slovenské Nové Mesto - Leles. 
  

10. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia OŠK Veľký Horeš - TJ vo Veľkom Kamenci 3:0 K (hostia opustili 
HP). 
  

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

4. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 01.-02.09.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - Miklóš T. ml. - 02.09., 08.09., 23.09., 29.09., 14.10. a 20.10.2018, R - Begala J. - od 01.09.2018 do 
prihlásenia. 

  

Dňa 30.08.2018 v priestoroch ObFZ Trebišov previedla KR náhradný doškoľovací seminár R. Zúčastnil 
sa ho R - Filko Róbert. 

  
KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: 

OFK Biel - TJ Svätuše na základe podnetu TJ Svätuše a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. TJ 

Svätuše poplatok 40 eur. 
  

KR na základe správy DPR a podnetu TJ Svätuše pristupuje k OOD pre R - Pongó J. stretnutie 

OFK Biel - TJ Svätuše.  

  
KR pristupuje k OOD pre DZ - Kudrec J. stretnutie OŠK Veľký Horeš - TJ vo Veľkom Kamenci. 
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KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 06.09.2018 o 16:00 R - Levkiv J. a Illeš J. pod ďalšími 

disciplinárnymi následkami (stretnutie TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto  - FK Kysta). 
  

5. Správy DK 

 
2018/19-007 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Dušička D. (1225346), (Kysta) od 30.8.2018 + poplatok 

10 € (DP čl.48/2), 
 

2018/19-008 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Lendacký Š. (1271652), (Kuzmice) od 30.8.2018 + 

poplatok 10 € (DP čl.37/3), 
 

2018/19-009 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 100+10 €, rozpis ObFZ TV A6o, 
 

2018/19-010 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 40+10 €, rozpis ObFZ TV A6m, 
 

2018/19-011 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 5+10 €, rozpis ObFZ TV A6x, 

 
2018/19-012 DK trestá FK V. Kamenec finančnou pokutou 40+10 €, rozpis ObFZ TV A6g, 

 
2018/19-013 DK dáva do pozonosti ŠTK ObFZ TV FK V. Kamenec ( svojvoľne opustenie hracej plochy 

v stretnutí V. Horeš – V. Kamenec ), rozpis ObFZ TV A6g, 

 
2018/19-014 DK dáva do pozornosti KR  ObFZ TV – DS Kudrec J. (stretnutie V. Horeš – V. Kamenec), 

 
2018/19-015 DK dáva do pozornosti KR ObFZ TV R – Levkiv J., DS – Illeš J. ( stretnutie Sl.N.Mesto - 

Kysta ), 
 

2018/19-016 DK na podnet KR ObFZ TV trestá R – Pongó J. finančnou pokutou 5 €, rozpis ObFZ TV 

A6.1h, 
 

2018/19-017 DK na podnet KR ObFZ TV trestá R – Vass S. finančnou pokutou 20 €, rozpis ObFZ TV 
A6.1ch, 

 

2018/19-018 DK trestá na podnet KR ObFZ TV FK Svätuše finančnou pokutou 40+10 €, rozpis ObFZ 
TV A6r, 

 
2018/19-019 DK trestá na podnet KR ObFZ TV FK FK Biel finančnou pokutou 100+10 €, rozpis ObFZ 

TV A6o, 
 

2018/19-020 DK trestá na podnet ŠTK ObFZ TV FK N. Ruskov finančnou pokutou 500+10 €, rozpis 

ObFZ TV A6z2, 
 

2018/19-021 DK trestá na podnet ŠTK ObFZ TV FK N. Žipov finančnou pokutou 500+10 €, rozpis 
ObFZ TV A6z2, 
  

2018/19-022 DK trestá na podnet ŠTK ObFZ TV FK Plechotice finančnou pokutou 500+10 €, rozpis 
ObFZ TV A6z2, 

   
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). 
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Úradná správa č. 9 z 06.09.2018 

  

1. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia mať trénera 

minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie trénerov C–

licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční v Trebišove, keď bude prihlásených minimálne 20 
uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné 

zaslať okamžite na mail peter.szenay@futbalsfz.sk a na sekretariát ObFZ (obfztv@obfztv.sk). 
V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi ObFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019 

k disciplinárnym sankciám. 
  

2. Správy Matriky 

 
Matrika berie na vedomie podanie OFK Biel, bez prijatia ďalších opatrení. 
  

3. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné mať vo všetkých stretnutiach na zápase prítomného hlavného 
usporiadateľa. Ten musí byť zároveň zaregistrovaný v ISSF. V prípade, ak toto FK nespĺňajú, ŠTK ich 

vyzýva, aby túto svoju povinnosť splnili bezodkladne a nahrali údaje svojich športových odborníkov do 
ISSF. 
  

2. ŠTK neschvaľuje spoločné družstvo mládeže FK Veľaty / TJ Družstevník Plechotice podľa článku 

28 ods. 4 SP. 
  

3. ŠTK na základe nedostatočného počtu rozhodcov schvaľuje odohratie potrebného počtu 

zápasov 3 hod. pred ÚHČ. Toto nariadenie je platné do konca jesennej časti. 
Rozpis zápasov hraných 3 hod. pred ÚHČ do konca roka 2018: 

  

09.09.2018 o 12:30 

N. Žipov - N. Ruskov, V. Horeš - Sl. N. Mesto, Tŕňa - Borša 

  

16.09.2018 o 12:00 

Vojčice - Slivník, V. Kamenec - Svätuše, Leles - V. Horeš 

  

23.09.2018 o 12:00 

Veľaty - Dargov, Svätuše - Tŕňa 

  

30.09.2018 o 12:00 

Milhostov - Plechotice, N. Ruskov - Kuzmice, Kysta - V. Kamenec 

  

07.10.2018 o 11:30 

Slivník - N. Žipov, Borša - Kysta, Biel - V. Horeš 

  

14.10.2018 o 11:30 

Vojčice - Z. Jastrabie, Dargov - Z. Hradište, Leles - Hraň, Borša - Biel 
  

21.10.2018 o 11:00 

Milhostov - Vojčice, Svätuše - Borša 

  

ŠTK zároveň pripomína, že TJ Družstevník Plechotice odohrá svoje zápasy v sobotu v ÚHČ: 

22.09.2018 o 15:00 Plechotice - Z. Jastrabie, 
06.10.2018 o 14:30 Plechotice - Vojčice, 

20.10.2018 o 14:00 Plechotice - Dargov. 
  

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

 
Obsadenie a zmeny v obsadení na 08.-09.09.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

1. KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - F. Takáč - 08.-09.09.2018, T. Miklóš st. - 08.09.2018, J. 

Pongó - 08.09.2018, M. Fortuňak - od 06.09.2018 do prihlásenia, DZ - P. Várady - 09.09.2018. 
2. KR previedla pohovor s R J. Levkiv a DZ J. Illeš. Delegované osoby trestá pokarhaním (stretnutie TJ 

Tokaj Slovenské Nové Mesto - FK Kysta). 
3. KR upozorňuje R na povinnosť mať vo všetkých stretnutiach hlavného usporiadateľa. V prípade, ak 

klub nemá registrovaného športového odborníka v ISSF, R má povinnosť uviesť jeho údaje (meno, 

priezvisko a dátum narodenia) v zázname rozhodcu.  
  

5. Správy DK 

 

2018/19-023 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Sedrovič J. (1211775), (Kuzmice) od 3.9.2018 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3), 
2018/19-024 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Bodnár Z. (1104712), (V. Kamenec) od 3.9.2018 + 

poplatok 10 € (DP čl.45/2), 
2018/19-025 DK trestá FK Plechotice finančnou pokutou 40+10 €, rozpis ObFZ TV A6m (Plechotice-

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 13.09.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti OŠK Somotor súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola III.ligy U15 Borša – 
Somotor dňa 13.09.2018 (ŠT) o 16:30 hod. (dohoda klubov) – Somotor 5 €. 
  

2. ŠTK na základe žiadosti MFK Čierna nad Tisou súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola IV.ligy U19 Čierna 

nad Tisou – Slovenské Nové Mesto dňa 03.11.2018 (SO) o 14:00 hod. (dohoda klubov) – Čierna nad 
Tisou 5 €. 
  

3. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola IV.ligy U19 Leles – Čierna nad 
Tisou dňa 21.09.2018 (PI) o 14:00 hod. (dohoda klubov) – Leles 5 €. 
  

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

2. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 15.-16.09.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR upozorňuje R na povinnosť mať vo všetkých stretnutiach hlavného usporiadateľa. V prípade, ak 

klub nemá registrovaného športového odborníka v ISSF, R má povinnosť uviesť jeho údaje (meno, 
priezvisko a dátum narodenia) v zázname rozhodcu.  
  

KR dáva do pozornosti klubom ObFZ Trebišov, že všetky podania (zmena R resp. DZ alebo námietky) 

sa podávajú výlučne cez ISSF na príslušnú komisiu. Listy zaslané poštou resp. 

mailom nebudú akceptované! 
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Úradná správa č. 11 z 20.09.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola IV.ligy U19 FK Tatran Úpor – 
FK Leles dňa 29.09.2018 (SO) o 12:00 hod. (dohoda klubov) – Leles 5 €. 
  

2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – TJ Družstevník Plechotice dňa 30.09.2018 (NE) o 10:30 hod. (dohoda klubov) na HP UT 
Slavoj Trebišov – Milhostov 10 €. 
  

3. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.09.2018 o 15:30 štatutárov FK : FC Tokaj Tŕňa - Mikuláš 

Vašš, OFK Biel - Ján Holub. 
  

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

2. Správy KR 

 
Obsadenie a zmeny v obsadení na 22.-23.09.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - T. Miklóš ml. - 22.09.2018, T. Miklóš st. - 22.09.2018, F. Takáč - 22.09.2018. 
  

KR berie na vedomie pochvalu TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na R - M. Hepka zo stretnutia Slovenské 

Nové Mesto - Borša. 
  

KR upozorňuje R, že pred každým stretnutím sú povinní odkontrolovať RP podľa zápisu 
stretnutia. V prípade, ak hráč nehrá na RP, ale na iný doklad totožnosti, R je povinný uviesť to v zázname 

rozhodcu. 
  

3. Správy DK 

 
2018/19-026 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Hufnágel D. (1330168), (Sečovce-dorast) od 16.9.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.37/3), 
  

2018/19-027 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Takáč V. (1199718), (Slivník) od 17.9.2018 + poplatok 
10 € (DP čl.37/3), 
  

2018/19-028 DK zamieta uvoľnenie činnosti Vaško M. (Vojčice) + poplatok 10 €, 
  

2018/19-029 DK na podnet KR ObFZ TV trestá R – Takáč F. finančnou pokutou 5 €, rozpis ObFZ TV 

A6.1h. 

   
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). 
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Úradná správa č. 12 z 27.09.2018 

  

1. Správy TMK 

 
1. TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa v priestoroch 

ObFZ Trebišov uskutoční v termínoch: 20.10.2018 (sobota) od 9:00 do 17:15 hod., 24.10.2018 (streda) 

od 15:00 do 20:00 hod., 31.10.2018 (streda) od 14:00 do 19:00 hod., 10.11.2018 (sobota) od 9:00 do 
17:40 hod., 19.11.2018 (pondelok) od 14:00 do 19:15 hod., 26.11.2018 (pondelok) od 15:00 do 20:15 

hod. + záverečné skúšky. 
Plán školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie a bližšie informácie nájdete na úvodnej stránke 

www.obfztv.sk. 

Zatiaľ neprihlásení záujemcovia môžu zasielať prihlášky na email: peter.szenay@futbalsfz.sk (kópiu 
na obfztv@obfztv.sk). 
  

2. Technický úsek SFZ - Vzdelávanie trénerov, oznamuje trénerom, že v priebehu mesiaca október 

(08.10. - Poprad, 15.10. – Zvolen, 22.10. – Senec) organizuje tri Praktické semináre trénerov 
mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa 

filozofie SFZ“, ktoré SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie 

v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických 
seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej 

stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie). 
  

2. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti OFK Nový Ruskov súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola VI.ligy sk. Sever OFK 

Nový Ruskov – ŠK Kuzmice dňa 30.09.2018 (NE) o 15:00 hod. (dohoda klubov). 
  

2. ŠTK na základe žiadosti OFK Nový Ruskov súhlasí s odohratím stretnutia 10. kola VI.ligy sk. Sever 
OFK Nový Ruskov – TJ Družstevník Plechotice dňa 14.10.2018 (NE) o 11:30 hod. (dohoda klubov). 
  

3. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola VI.ligy sk. Juh FK Leles – OFK 

Biel dňa 30.09.2018 (NE) o 12:00 hod. (dohoda klubov). 
  

4. ŠTK previedla pohovor so štatutármi FC Tokaj Tŕňa a OFK Biel. Bez prijatia ďalších opatrení. 
  

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

3. Správy KR 

 
Obsadenie a zmeny v obsadení na 29.-30.09.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

R - F. Takáč - 29.-30.09.2018, R - V. Rugolská - od 30.09.2018 do prihlásenia, DZ - J. Guláš - od 
01.10.2018 do prihlásenia. 

  
KR berie na vedomie ISSF podnet OFK Biel - poplatok 5 eur. 

                                                                                       

KR upozorňuje R, že pred každým stretnutím sú povinní odkontrolovať RP podľa zápisu 
stretnutia. V prípade, ak hráč nehrá na RP, ale na iný doklad totožnosti, R je povinný uviesť to v zázname 

rozhodcu. 
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4. Správy DK 

 
2018/19-030 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Jartáš L. (1086056), Z. Jastrabie od 23.9.2018 + poplatok 

10 € (DP čl.48/2a), 
  

2018/19-031 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Balogh I. (1284816), Biel od 24.9.2018 + poplatok 10 € 

(DP čl.37/3), 
  

2018/19-032 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Uhrin M. (1234186), Kysta od 24.9.2018 + poplatok 10 € 
(DP čl.46/2), 

  

2018/19-033 DK trestá Plechotice finančnou pokutou 40 €  + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6m, 
  

2018/19-034 DK na podnet  KR ruší uznesenie DK č. 2018/19-029, 
  

2018/19-035 DK na podnet KR ObFZ TV trestá R – Rugolská V. finančnou pokutou 5 €, rozpis ObFZ 
TV A6.1h, 

  

2018/19-036 DK na podnet KR ObFZ TV trestá R – Pongó J. finančnou pokutou 5 €, rozpis ObFZ TV 
A6.1h. 
  

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 04.10.2018 

  

1. Správy VV 

  

VV na zasadnutí dňa 01.10.2018 prijal nasledovné uznesenia: 
  

A, Zobral na vedomie 
  

18/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru, 
  

19/18-19 – správy o priebežnej činnosti predsedov odborných komisií ŠTK, KR a DK, 

  
B, Schválil 

  
20/18-19 – formát a pravidlá pre hlasovanie v anketách Jedenástka ObFZ Trebišov a Rozhodca ObFZ 

Trebišov za súťažný ročník 2018/2019. 

  
V ankete Jedenástka ObFZ Trebišov za súťažný ročník 2018/2019 budú hlasovať všetci tréneri 

klubov hrajúcich VI. ligu sk. Sever a sk. Juh. Vyberú si hráčov v základnom rozostavení 4 – 3 – 3. 
Hlasovať môžu len za hráčov, ktorí odohrali v súťažnom ročníku jesennú aj jarnú časť v klube hrajúcom 

VI. ligu ObFZ Trebišov. 

  
V ankete Rozhodca ObFZ Trebišov za súťažný ročník 2018/2019 budú futbalové kluby voliť 

najlepšieho rozhodcu Oblastného futbalového zväzu Trebišov. V hlasovaní uvedú troch najlepších (1. 
miesto, 2. miesto, 3. miesto). Hlasovať môžu len za rozhodcov, ktorí pôsobili v jesennej aj jarnej časti 

v zápasoch súťaží riadených ObFZ Trebišov. 
  

C, Uložil 

  
21/18-19 – sekretárovi oznámiť FK pravidlá pre hlasovanie v anketách Jedenástka ObFZ Trebišov 

a Rozhodcu ObFZ Trebišov za súťažný ročník 2018/2019. 
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2. Správy TMK 

  

1. TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa v priestoroch 
ObFZ Trebišov uskutoční v termínoch: 20.10.2018 (sobota) od 9:00 do 17:15 hod., 24.10.2018 (streda) 

od 15:00 do 20:00 hod., 31.10.2018 (streda) od 14:00 do 19:00 hod., 10.11.2018 (sobota) od 9:00 do 
17:40 hod., 19.11.2018 (pondelok) od 14:00 do 19:15 hod., 26.11.2018 (pondelok) od 15:00 do 20:15 

hod. + záverečné skúšky. 

Plán školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie a bližšie informácie nájdete na úvodnej stránke 
www.obfztv.sk. 

Zatiaľ neprihlásení záujemcovia môžu zasielať prihlášky na email: peter.szenay@futbalsfz.sk (kópiu 
na obfztv@obfztv.sk). 
  

2. Technický úsek SFZ - Vzdelávanie trénerov, oznamuje trénerom, že v priebehu mesiaca október 
(08.10. - Poprad, 15.10. – Zvolen, 22.10. – Senec) organizuje tri Praktické semináre trénerov 

mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa 
filozofie SFZ“, ktoré SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 

5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie 
ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie). 
  

3. Správy ŠTK 

  

1. ŠTK v zmysle čl. 83 SP odpočíta po skončení súťažného ročníka 2018/2019 družstvu IV. ligy U19 
FK Slavoj Sečovce 6 bodov za odohranie stretnutí (1. stretnutie, 15.9.2018, 3. kolo IV. ligy U19 

Streda nad Bodrogom - Sečovce, 2. stretnutie, 19.9.2018,  dohrávka 1. kola IV. ligy U19 Čierna nad 
Tisou - Sečovce) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 08/2018. 
  

2. ŠTK na základe žiadosti OFK Vojčice súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola III.ligy U15 sk. A FK Tatran 
Úpor - OFK Vojčice dňa 31.10.2018 (ST) o 12:00 hod. (dohoda klubov) - Vojčice 10 €. 
  

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

4. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 06.-07.10.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  

KR berie na vedomie ISSF podanie OFK Nový Ruskov. 
  

KR z dôvodu množiacich sa podaní zo strany klubov (zle uvedený strelec gólu, striedanie resp. osobné 
tresty) upozorňuje R, že majú povinnosť si robiť poznámky o stretnutí a presne tieto 

informácie vypisovať v ISSF.  
                                                                                       

KR upozorňuje R, že pred každým stretnutím sú povinní odkontrolovať RP podľa zápisu 

stretnutia. V prípade, ak hráč nehrá na RP, ale na iný doklad totožnosti, R je povinný uviesť to v 
zázname rozhodcu. 
  
 

5. Správy DK 

  

2018/19-037 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Szabó T. (1255053), (V. Horeš) od 1.10.2018 + poplatok 
10 € (DP čl.45/2a), 

  
2018/19-038 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kiš Š. (1218241), Kysta) od 1.10.2018 + poplatok 10 € 

(DP čl.46/2, 
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2018/19-039 DK trestá Čertický Jozef (HÚ v stretnutí V. Horeš – Borša) pozastavením výkonu funkcie 

akýchkoľvek činnosti na 4 mesiace NEPO : s prerušením počas zimnej prestávky od 4.10.2018 + 
poplatok 10 € (DP čl.48/2b), 

  

2018/19-040 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 40 € + poplatok 10 € (DP čl.48/2b), 
  

2018/19-041 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6o). 
  

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 11.10.2018 

  

1. Správy TMK 

  

TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa v priestoroch 

ObFZ Trebišov uskutoční v termínoch: 20.10.2018 (sobota) od 9:00 do 17:15 hod., 24.10.2018 (streda) 
od 15:00 do 20:00 hod., 31.10.2018 (streda) od 14:00 do 19:00 hod., 10.11.2018 (sobota) od 9:00 do 

17:40 hod., 19.11.2018 (pondelok) od 14:00 do 19:15 hod., 26.11.2018 (pondelok) od 15:00 do 20:15 

hod. + záverečné skúšky. 
Plán školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie a bližšie informácie nájdete na úvodnej stránke 

www.obfztv.sk. 
Zatiaľ neprihlásení záujemcovia môžu zasielať prihlášky na email: peter.szenay@futbalsfz.sk (kópiu 

na obfztv@obfztv.sk). 
  

2. Správy ŠTK 

  

ŠTK vyzýva FK OZ TJ Milhostov k oznámeniu miesta konania majstrovských futbalových stretnutí 

11. kola OZ TJ Milhostov - OFK Vojčice a 12. kola OZ TJ Milhostov - OFK Nový Ruskov podaním cez 
ISSF na komisiu ŠTK príp. predložením dohody so súperom o zmene miesta konania stretnutia cez ISSF 

v termíne do 17.10.2018 (ST). 
  

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

3. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 13.-14.10.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenie R - Takáč F. na 14.10.2018, R - Kiseľ P. na 13.10.2018 a DZ - 

Fedor M. na 14.10.2018. 
 

KR berie na vedomie pochvalu TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na R - L. Zrebňák zo stretnutia Hraň - 
Slovenské Nové Mesto. 
  

KR z dôvodu množiacich sa podaní zo strany klubov (zle uvedený strelec gólu, striedanie resp. osobné 

tresty) upozorňuje R, že majú povinnosť si robiť poznámky o stretnutí a presne tieto 

informácie vypisovať v ISSF.   
                                                                                        

KR upozorňuje R, že pred každým stretnutím sú povinní odkontrolovať RP podľa zápisu 
stretnutia. V prípade, ak hráč nehrá na RP, ale na iný doklad totožnosti, R je povinný uviesť to v 

zázname rozhodcu.  
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4. Správy DK 

  

2018/19-042 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Dorocák D. (1356650), (Sečovce-U15) od 7.10.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.37/4)  
  

2018/19-043 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kalocsai J. (1412714), (Streda n/B-U19) od 7.10.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.37/4)    
 

2018/19-044 DK trestá FK Z. Hradište finančnou pokutou 40 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6m) 

  

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 18.10.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 
1. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 11. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – OFK Vojčice dňa 21.10.2018 na HP vo Vojčiciach a 22.kola dňa 02.06.2019 na HP 

v Milhostove (dohoda klubov) – Milhostov 10 €. 
  

2. ŠTK na základe žiadosti FK Tatran Úpor súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola IV.ligy U19 FK Tatran 
Úpor – TJ ŠM Streda nad Bodrogom dňa 31.10.2018 o 14:00 hod. (dohoda klubov) – Úpor 5 €. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti TJ Olympia Borša súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola III.ligy U15 MFK 

Čierna nad Tisou – TJ Olympia Borša dňa 03.11.2018 o 10:00 hod. (dohoda klubov) – Borša 10 €. 

 
4. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 7. kola IV.ligy U19 TJ ŠM Streda nad Bodrogom – MFK 

Čierna nad Tisou 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili), prípad dáva do pozornosti DK. 
 

5. ŠTK v zmysle čl. 83 SP odpočíta po skončení súťažného ročníka 2018/2019 družstvu IV. ligy U19 

FK Slavoj Sečovce 3 body za odohranie stretnutia (3. stretnutie, 13.10.2018, 7. kolo IV. ligy U19 
Sečovce-Kysta) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2018. 

  

2. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 20.-21.10.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR berie na vedomie ospravedlnenie R - Takáč F. na 20.10.2018, R - Kiseľ P. na 20.10.2018 

  
KR berie na vedomie pochvalu OFK Biel na R - M. Hepka, L. Zrebňák, J. Levkiv zo stretnutia Borša - 

Biel 
  

3. Správy DK 

 
2018/19-045 DK trestá pozastavením výkonu funkcie akýchkoľvek činnosti v majstrovských 

stretnutiach na 2 stretnutia NEPO : Puškaš T. (1237477), (Borša) od 15.10.2018 + poplatok 10 € (DP 
čl.48/2a)  

2018/19-046 DK trestá FK Dargov finančnou pokutou 40 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6m)  

 
2018/19-047 DK trestá FK N. Žipov pokarhaním nedostatky činnosti HÚ ( N. Žipov-Kuzmice)+ poplatok 

10 € (DP čl.11) 
 

2018/19-048 DK trestá FK N. Žipov pokutou 40 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6m) 
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2018/19-049 DK trestá FK Borša pokarhaním nedostatky činnosti HÚ (Borša-Biel)+ poplatok 10 € (DP 

čl.11)) 
 

2018/19-050 DK trestá FK Čierna nad Tisou finančnou pokutou 80 € + poplatok 5 € (rozpis ObFZ TV 

A6a, Streda n/B-Čierna n/T- 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. 16 z 25.10.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola VI.ligy sk. Sever OZ 
TJ Milhostov – OFK Nový Ruskov dňa 24.03.2019 o 15:00 hod. (dohoda klubov) – Milhostov 10 €. 

  
2. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Parchovany súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola III.ligy U15 

TJ Družstevník Parchovany – FK Slavoj Sečovce dňa 08.05.2019 o 10:00 hod. (dohoda klubov) 
– Parchovany 5 €. 

 

3. ŠTK na základe žiadosti OŠK Somotor súhlasí s odohratím stretnutia 9. kola III.ligy U15 OŠK Somotor 
– MFK Čierna nad Tisou dňa 03.04.2019 o 15:00 hod. (dohoda klubov) – Somotor 10 €. 

 

2. Správy KR 

 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 27.-28.10.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR berie na vedomie pochvalu ŠK Zemplínske Jastrabie na R L. Zrebňáka zo stretnutia ŠK Zemplínske 

Jastrabie – OFK Nový Ruskov. 
  

3. Správy DK 

 
2018/19-051 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Balogh I. (1284816) Biel od 22.10.2018 + poplatok 10 € 

(DP čl.48/2a)  
 

2018/19-052 DK trestá 5 stretnutí NEPO: Puky D. (1258939) Milhostov od 22.10.2018 + poplatok 10 

€ (DP čl.49/2a) 

 
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. 17 z 31.10.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 
ŠTK na základe žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola IV.ligy U19 

FK Tatran Úpor – TJ ŠM Streda nad Bodrogom dňa 23.03.2019 o 14:00 hod. (dohoda klubov) 

– Streda nad Bodrogom 10 €. 
 

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

 
2018/19-053 DK trestá 1 stretnutia NEPO: Ferenčík T. (1272292) Cejkov od 28.10.2018 + poplatok 

5 € (DP čl.45/2a)  

 
2018/19-054 DK trestá 4 stretnutia NEPO: Bačko M. (137427) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + poplatok 

5 € (DP čl.49/2a)  
 

2018/19-055 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Džubák K. (1358659) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.49/2a) 

 
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. 18 z 12.11.2018 

  

Správy VV 

  

VV na zasadnutí dňa 12.11.2018 prijal nasledovné uznesenia: 

 
 

A, Zobral na vedomie 

  
 

22/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru, 
 

 

B, Schválil 
  

 
23/18-19 – termín konania Konferencie ObFZ Trebišov na 02.02.2019 (SO) o 13:00 hod., 

miesto konania bude FK oznámené v dostatočnom časovom predstihu, 

 
24/18-19 – návrh reorganizácie súťaží ObFZ Trebišov, 

 
25/18-19 – účasť výberu R a DZ ObFZ Trebišov na 25. ročníku Turnaja výberov ObFZ R a DZ 

v halovom futbale v Poprade dňa 29.12.2018 (SO), 
 

26/18-19 – spôsob rozdelenia finančných prostriedkov vo výške 3.156 € v prospech FK ObFZ 

Trebišov: 
 

a) ObFZ Trebišov uhradí náklady na cestovné náhrady rozhodcov v stretnutiach mládeže súťaží 
riadených ObFZ Trebišov, t.j. III. liga U15 sk. A, sk. B a IV. liga U19 – na jar sa má odohrať spolu 64 

zápasov v kategórii U15 (64 záp. x 15 €, t.j. 960 €) a 36 zápasov v kategórii U19 (36 záp. x 19 €, t.j. 

684 €), spolu v max. hodnote 1.644 €, 
 

b) ObFZ Trebišov zakúpi v prospech 21 družstiev dospelých po 2 lopty zn. Adidas (42 lôpt x 36 €), 
spolu v hodnote 1.512 €.  
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C, Uložil 
 

27/18-19 – sekretárovi oznámiť FK návrh reorganizácie súťaží ObFZ Trebišov, o návrhu sa bude 
rokovať na Konferencii ObFZ Trebišov, ktorá sa bude konať dňa 02.02.2019 (SO) o 13:00 hod., 

28/18-19 – sekretárovi osloviť FK, ktoré ešte nevyčerpali dotáciu (kredity v eshope), aby tak učinili 
do 30.11.2018, 

29/18-19 – sekretárovi prezistiť záujem FK a ich členov zúčastniť sa darovania krvi pod záštitou 
ObFZ Trebišov. 
 

Úradná správa č. 19 z 21.01.2019 

  

Správy VV 

  

VV na zasadnutí dňa 21.01.2019 prijal nasledovné uznesenia: 
 

 

A, Zobral na vedomie  

30/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

31/18-19 – správy predsedov ŠTK, DK a KR za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019, 

32/18-19 – termín konania Futbalovej kvapky krvi 2019 v priestoroch ObFZ Trebišov dňa 08.03.2019 

(piatok) od 08:00 do 11:00 hod., 

 

B, Schválil  

33/18-19 – termín konania Konferencie ObFZ Trebišov na deň 01.02.2019 (PI) o 17:00 hod., 

miestom konania bude Kultúrny dom vo Veľatoch,  

34/18-19 –  návrh rozpočtu ObFZ Trebišov na rok 2019, 

35/18-19 – návrh obsahového plánu práce VV na I. polrok 2019. 

Úradná správa č. 20 z 01.02.2019 

 

Správy z Konferencie ObFZ 
 

Konferencia ObFZ Trebišov sa uskutočnila dňa 01.02.2019 vo Veľatoch.  

Informácia návrhovej komisie o prijatých uzneseniach: 

1. Konferencia konštatovala:  

Na konferencií sa zúčastnilo 19 delegátov s právom hlasovať, čo predstavuje 79,17 % - nú účasť. Na 
konferencii sa zúčastnilo aj 13 hostí, teda spolu bolo prítomných 32 účastníkov.  

Riadna konferencia ObFZ bola uznášaniaschopná. 
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2. Konferencia zobrala na vedomie:   

      - diskusné príspevky 

 - vytvorenie pracovnej skupiny pri VV – súťaže mládeže 

3. Konferencia schválila:  

- zloženie overovateľov zápisnice p. Ján Holub (Biel), Ján Arvai (Vojčice) a skrutátorov A. Koščo 
(Trebišov), M. Voroňák (Michaľany) 

- zloženie návrhovej komisie – Róbert Vass (predseda), Dominik Puškaš a Miroslav Hepka (členovia) 

- program Konferencie ObFZ 

- správu o činnosti VV a odborných komisií (ŠTK, DK, KR) za jesennú časť ročníka 2018/19 (predseda 
ObFZ) 

- správu Revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za 2. polrok 2018 (p. Ján Hvozdík) 

- rozpočet ObFZ Trebišov na rok 2019 (p. Ján Hvozdík) 

- hrací model VI. ligy od súťažného ročníka 2019/2020 so zachovaním súčasného rozdelenia na sk. 

Sever a sk. Juh a odohraním nadstavby po skončení základnej časti v oboch skupinách. Nadstavbovú 
časť odohrajú prvé tri mužstvá z oboch skupín. Pre ostatné družstvá sa súťaž po základnej časti končí. 

Družstvá postupujúce do nastavby si zo základnej časti prenesú body len zo 4 zápasov so súpermi, ktorí 

tiež postúpili do nadstavbovej časti. Družstvá tam odohrajú 6 zápasov len proti súperom z druhej skupiny 
(doma - vonku). Víťaz sa stane majstrom okresu a získa právo postupu do V. ligy. 

- zníženie počtu usporiadateľov v stretnutiach VI. ligy dospelých na 4 – t. j. hlavný usporiadateľ + 3 
členovia US. 

4. Konferencia uložila:  

a, Výkonnému výboru ObFZ prejednať a realizovať diskusné príspevky, námety na skvalitnenie činnosti, 
ktoré boli prednesené na Konferencii ObFZ, 

b, Sekretárovi ObFZ osloviť FK mailom ohľadom doplnenia členov do Volebnej komisie ObFZ Trebišov. 

 

Úradná správa č. 21 z 21.02.2019 

 

Správy KR 

KR a D VsFZ, v spolupráci s KR a D ObFZ Prešov, pripravuje v mesiaci marec Licenčný seminár na 
získanie licencie „A“ Delegáta zväzu. Záujemca o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ môže 

zaslať záväznú prihlášku na e-mailovú adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk do 28.2.2019. 
Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú 

adresu po uvedenom termíne. Záväznosť prihlášky spočíva aj v tom, že prihlásený si uhradí celkové 

náklady na seminár, aj keď sa ho nezúčastní. Výška úhrad bude účastníkom oznámená po uzatvorení 
prihlášok, spracovaní cien za náklady na ubytovanie, stravu, náklady na lektorov a administratívne 
úkony.   

Dištančná forma vzdelávania (samoštúdiom) prebehne v termíne od 1.3. do 12.3.2019. Na prípravu 
DZ bude účastníkovi zaslaný študijný materiál a v závere aj online test na e-mailovú adresu.  

Prezenčná forma vzdelávania (seminár) sa bude konať dňa 17.3.2019 v Drienici, okr. Sabinov. 
Presné informácie obdržia prihlásení uchádzači na e-mailovú adresu. 
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Podmienkou pre predĺženie licencie je platnosť súčasnej licencie (ktorú si účastník prinesie so 
sebou na seminár). Všetci záujemcovia predložia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, písomné 
prehlásenie o bezúhonnosti,  a overený doklad o získaní úplného stredného vzdelania.  

Príslušné formuláre záujemcovia nájdu na www.futbalsfz/ komisie a orgány / odborné komisie/  KD 
SFZ / ďalšia dokumentácia. 

Úradná správa č. 22 z 28.02.2019 

 

Správy TMK 

Technický úsek SFZ v spolupráci s ObFZ Trebišov organizuje dňa 20.03.2019 (streda) od 16:00 hod. v 

Trebišove v reštaurácii Amadeus, M. R. Štefánika 50, Trebišov seminár trénerov UEFA Grassroots 
C licencie. Prihlasovať sa môžete do 13.03.2019 zaslaním prihlášky na mail obfztv@obfztv.sk. 

Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s ObFZ Trebišov 
Termín: 20.03.2019, streda 

Začiatok seminára: 16:00 hod. 

Miesto: reštaurácia Amadeus, M. R. Štefánika 50, Trebišov 
Pre trénerov: pre trénerov UEFA Grassroots C licencie 

Rozsah seminára: 5 hodín 
Potvrdenie: účasť sa eviduje v ISSF – Konto trénera 

Účastnícky poplatok: 21,- € (na účet ObFZ – IBAN: SK54 0200 0000 0011 7646 7258) 

Poznámka: obmedzený počet miest pre 40 ľudí 
Prihláška: do 13.03.2019 

prihlášku nájdete na stránke: http://www.obfztv.sk 

PROGRAM SEMINÁRA 

15:30 – 16:00 Úvodná prezentácia účastníkov 

16:00 – 16:15 Otvorenie seminára 
16:15 – 17:00 Obranné herné činnosti jednotlivca v tréningovom procese – prax (Róbert Žaludek – 

tréner FK Slavoj Trebišov U19) 

17:15 – 18.45 Obranné herné činnosti jednotlivca-teória (Peter Szénay–koordinátor vzdelávania VsFZ) 
19.00 – 19.45 Hra v obrannej fáze na úrovni jednotlivcov – skúsenosti z amatérskeho futbalu mládeže 

– teória (Koloman Pusztai – tréner TJ TOKAJ Slovenské Nové Mesto) 
19.45 – 20.30 Hra v obrannej fáze na úrovni jednotlivcov – skúsenosti z amatérskeho futbalu 

dospelých – teória (Tomáš Puškáš – tréner) 
20:30 Ukončenie seminára, záverečná prezentácia účastníkov, večera 

Správy KR 

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov (R a D) ObFZ Trebišov sa uskutoční v nedeľu 

17.03.2019 od 9:00 hod. v priestoroch strednej školy DSA na Komenského ul. 12 v Trebišove. 

Komisia rozhodcov ObFZ vyhodnotí činnosť R a D v jesennej časti súťaží ObFZ Trebišov a vydá pokyny 

k jarnej časti. Účastníci tohto seminára budú po schválení VV zaradení na nominačné listiny pre jarnú 

časť súťaží ObFZ 2018/2019. Seminára sa môžu zúčastniť aj záujemcovia o získanie základnej 

kvalifikácie R. Program seminára R a D bude zverejnený na webovej stránke ObFZ v nasledujúcich 

dňoch. Frekventanti seminára v zmysle Rozpisu ObFZ Trebišov uhradia 5 € na účet ObFZ (IBAN: SK54 

0200 0000 0011 7646 7258) s uvedením mena a priezviska do poznámky (neuhrádzajte poplatok 

vkladom v banke). Pre tých, ktorí sa seminára nemôžu zúčastniť, KR zorganizuje náhradný seminár 

v týždni pred začiatkom jarnej časti súťaží (poplatok za náhradný seminár je 10 eur). Svoju účasť 

potvrďte telefonicky alebo mailom na sekretariáte. 
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Úradná správa č. 23 z 21.03.2019 

 

Správy VV 

VV hlasovaním per rollam schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov na jarnú časť ročníka 
2018/2019 v zložení: 

R: Begala Jakub, Cili Martin, Hepka Miroslav, Holingyák Dominik, Kaščák Vladimír, Kiseľ Patrik, Levkiv 

Ján, Miklóš Tibor st., Miklóš Tibor ml., Pongó Ján, Rugolská Viktória, Rugolský Jakub, Škrabala Matej, 

Takáč Filip, Tokár Július ml., Várady Peter, Zrebňák Ladislav. 

DZ: Eštok Michal, Fedor Milan, Illéš Ján, Kudrec Ján, Lučanský Juraj, Miklóš Tibor st., Šimko Ján, Várady 

Peter. 

Ďalší rozhodcovia a delegáti budú na nominačné listiny doplnení po absolvovaní náhradného seminára 
R a DZ. 

 

Správy ŠTK 

1. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že v zmysle záverov Konferencie ObFZ Trebišov zo dňa 01.02.2019 
sú v stretnutiach ObFZ Trebišov povinné mať usporiadateľskú službu zloženú z minimálne 4 

členov (hlavný usporiadateľ a traja usporiadatelia). 
 

2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím dohrávaného stretnutia 12. kola VI.ligy 
sk. Sever OZ TJ Milhostov – OFK Nový Ruskov na hracej ploche Slavoja Trebišov s umelou trávou 

v termíne 24.03.2019 (NE) o 15:00 hod. (dohoda klubov). 

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

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 24.03.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

KR oznamuje R a DS, že náhradný zimný doškoľovací seminár sa uskutoční dňa 28.03.2019 

(ŠT) prezentáciou od 15:45 hod. na ObFZ v Trebišove. Účasť je potrebná pre zaradenie na 

nominačné listiny R a DS pre jarnú časť ročníka 2018/19. Zároveň žiadame R a DS o potvrdenie účasti 

na sekretariát ObFZ. Na tento seminár pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť vo 

funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ Trebišov (svoju účasť môžete potvrdiť mailom na obfztv@obfztv.sk, 

resp. telefonicky na 0905 909 128). 

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28.03.2019 (ŠT) R Cili, Holingyák, Rugolský, Škrabala. 

Zároveň žiada všetkých R o prinesenie športového výstroja. 

 

 

 

 

 

http://www.obfztv.sk/
mailto:obfztv@obfztv.sk


Oblastný futbalový zväz Trebišov 
 

Oblastný futbalový zväz Trebišov, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov 
www.obfztv.sk, obfztv@obfztv.sk, 0905 909 128 

 

Úradná správa č. 24 z 28.03.2019 

 

Správy VV 

VV ObFZ Trebišov na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019: 

A, Zobral na vedomie  

36/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

37/18-19 – vyhodnotenie Zimného doškoľovacieho seminára R a DZ v Trebišove dňa 17.03.2019 

a správu o činnosti KR, 

38/18-19 – informáciu predsedu ŠTK o príprave a začiatku jarnej časti ročníka 2018/19, 

39/18-19 – informáciu o Futbalovej kvapke krvi v priestoroch ObFZ dňa 08.03.2019, 

40/18-19 – informáciu o priebehu Seminára trénerov Grassroots C licencie v Trebišove dňa 

20.03.2019, 

B, Schválil  

41/18-19 – doplnenie členov do TMK – Daniel PETRIČKO, Peter FEDOR,  

42/18-19 –  vytvorenie pracovnej skupiny pri VV zaoberajúcou sa súťažami mládeže, za jej 

členov boli schválení: Koloman PUSZTAI, Zoltán TARBAJ, Daniel PETRIČKO, Peter FEDOR, Michal 

VAŠKO, 

43/18-19 – predohrávanie jedného zápasu v VI. lige sk. Sever a jedného v VI. lige sk. Juh 

v každom kole jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 3 hod. pred ÚHČ (maximálne dva zápasy 

v jarnej časti na jeden FK). 

Správy ŠTK 

1. ŠTK na základe žiadosti TJ Olympia Borša súhlasí s odohratím stretnutia 10. kola III.ligy U15 sk. B TJ 
Olympia Borša – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec v termíne 01.05.2019 (ST) o 10:00 hod. (dohoda 

klubov). Borša – poplatok 10 €.  

 
2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 13. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – TJ Dargovských hrdinov Dargov na hracej ploche Slavoja Trebišov s umelou trávou 
v termíne 08.05.2019 (ST) o 16:00 hod. (dohoda klubov). Milhostov – poplatok 10 €. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím domácich zápasov OZ TJ Milhostov 

v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 na hracej ploche Slavoja Trebišov s umelou trávou: 

14. kolo OZ TJ Milhostov – FK v Nižnom Žipove, 
16. kolo OZ TJ Milhostov – OŠK Slivník,  

18. kolo OZ TJ Milhostov – OŠK Zemplínske Hradište, 
20. kolo OZ TJ Milhostov – ŠK Zemplínske Jastrabie,  

22. kolo OZ TJ Milhostov – OFK Vojčice. 
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4. ŠTK na základe žiadosti TJ Internacionál Hraň súhlasí s odohratím stretnutia 11. kola VI.ligy sk. Juh 

OFK Biel – TJ Internacionál Hraň na hracej ploche TJ Tisa Trakany vo Veľkých Trakanoch v 
termíne 08.05.2019 (ST) o 14:00 hod. (dohoda klubov). 

 

5. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím domácich zápasov OFK Biel v jarnej časti 
súťažného ročníka 2018/19 na hracej ploche TJ Tisa Trakany vo Veľkých Trakanoch: 

13. kolo OFK Biel – FC Tokaj Tŕňa, 
15. kolo OFK Biel – FK Leles, 

17. kolo OFK Biel – TJ Olympia Borša. 
 

6. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 11. kola IV.ligy U19 FK Leles – TJ 

Tokaj Slovenské Nové Mesto v termíne 01.05.2019 (ST) o 10:00 hod. (dohoda klubov). 
 

7. ŠTK na základe žiadosti TJ Slavoj Kráľovský Chlmec súhlasí s odohratím stretnutí III.ligy U15 sk.B 
na ihrisku OŠK Veľký Horeš:  

11. kola TJ Slavoj Kráľovský Chlmec – OŠK Somotor (dohoda klubov), 

13. kola TJ Slavoj Kráľovský Chlmec – TJ Družstevník Cejkov (dohoda klubov), 
15. kola TJ Slavoj Kráľovský Chlmec – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto (dohoda klubov). 

 
8. ŠTK berie na vedomie odhlásenie spoločného družstva mládeže U19 ŠK Zemplínske 

Jastrabie / TJ Internacionál Hraň a dáva prípad do pozornosti DK. Výsledky sa anulujú, súperi vo 
vyžrebovaní majú voľno. 

 

9. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých OFK Nový Ruskov a dáva prípad do 
pozornosti DK. Výsledky sa anulujú, súperi vo vyžrebovaní majú voľno. 

 
10. ŠTK žiada DZ o kontrolu stavu HP a vybavenosti objektov (šatňa R, kabíny D a H, sprchy) 

a uvedenie aktuálneho stavu do správy DS v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 

 
11. ŠTK nariaďuje odohrať v každom kole jedno stretnutie v VI. lige sk. Sever a jedno stretnutie v VI. 

lige sk. Juh v čase 3 hod. pred ÚHČ nasledovne (maximálne dva zápasy v jarnej časti na jeden FK): 
 

VI. liga sk. Juh 

10. kolo – 07.04.2019 12:30  Kysta – Slovenské Nové Mesto 
11. kolo – 14.04.2019   nikto (08.05.2019 14:00 dohrávka Biel – Hraň ) 

12. kolo – 21.04.2019 13:00  Hraň – Svätuše  
13. kolo – 28.04.2019 13:00 Veľký Horeš – Leles  

14. kolo – 05.05.2019 13:30  Veľký Kamenec – Hraň 
15. kolo – 12.05.2019 13:30 Borša – Veľký Horeš 

16. kolo – 19.05.2019 14:00 Tŕňa – Veľký Kamenec 

17. kolo – 26.05.2019 14:00 Biel – Borša  
18. kolo – 02.06.2019 14:00   Slovenské Nové Mesto – Tŕňa  

 
VI. liga sk. Sever 

14. kolo – 07.04.2019 12:30  Zemplínske Hradište – Kuzmice 

15. kolo – 14.04.2019 12:30 Nižný Žipov – Vojčice 
16. kolo – 21.04.2019 13:00  Plechotice – Zemplínske Hradište 

17. kolo – 28.04.2019 13:00 Nižný Žipov – Dargov   
18. kolo – 05.05.2019 13:30  Zemplínske Jastrabie – Plechotice 

19. kolo – 12.05.2019 13:30 Slivník – Dargov 
20. kolo – 19.05.2019 14:00 Milhostov – Zemplínske Jastrabie 

21. kolo – 26.05.2019 14:00 Slivník – Veľaty  

22. kolo – 02.06.2019 14:00   Milhostov – Vojčice  
 

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

Obsadenie a zmeny v obsadení na 30.-31.03.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Miklóš T. ml. - 31.3., 6.4., 7.4., 21.4., 27.4., 12.5., 18.5., 2.6., 8.6., 15.6., 23.6., 29.6.2019, 

Miklóš T. st. – 30.03., 06.-07.04.2019, Škrabala M. od 21.03.2019 do prihlásenia, Kovalčin J. – 

07.04.2019. 

KR na základe podnetu ŠTK dáva do pozornosti DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali stav HP 

a vybavenosť objektov (šatní R, D, H, sprchy) v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 

KR dáva do pozornosti R, že sú povinní uvádzať popis priestupkov (za čo bola udelená nielen 

červená, ale aj každá žltá karta). 

 

Správy DK 

2018/19-056 DK trestá na podnet ŠTK FK N. Ruskov finančnou pokutou  300+10€ rozpis ObFZ TV 

A6k1,  
 

2018/19-057 DK trestá na podnet ŠTK FK Hraň finančnou pokutou  50+5€ rozpis ObFZ TV A6k1,  

 
2018/19-058 DK trestá na podnet ŠTK FK Z. Jastrabie finančnou pokutou  50+5€ rozpis ObFZ TV 

A6k1,  
 

2018/19-059 DK trestá na podnet ŠTK FK Hraň finančnou pokutou  500+5€ rozpis ObFZ TV A6z2,  

 
2018/19-060 DK upozorňuje na zmenu rozpisu ObFZ TV – B 19 ( zmena počtu usporiadateľov v 6. 

lige na počet 1+3),  
 

2018/19-061 DK upozorňuje DS na dôsledné dodržiavanie rozpisu ObFZ TV ( B19 – počet ÚS) 
a uvedenie skutočnosti do správy DS počas celého súťažného ročníka 2018/2019. 

 

 
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 04.04.2019 

 

Správy VV 

VV ObFZ Trebišov hlasovaním per rollam schválil nomináciu R Zrebňáka L. a Ponga J. pre potreby 

VsFZ na mládežnícke stretnutia. 

Správy ŠTK 

ŠTK žiada DZ o kontrolu stavu HP a vybavenosti objektov (šatňa R, kabíny D a H, sprchy) 

a uvedenie aktuálneho stavu do správy DS v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 
 

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

Obsadenie a zmeny v obsadení na 06.-07.04.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Fortuňak M. – 06.-07.04.2019 a soboty do konca jarnej časti. 

KR na základe podnetu ŠTK dáva do pozornosti DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali stav HP 

a vybavenosť objektov (šatní R, D, H, sprchy) v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 

KR dáva do pozornosti R, že sú povinní uvádzať popis priestupkov – za čo bola udelená nielen 

červená, ale aj každá žltá karta. 

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach uviedli, či družstvá majú trénera s platnou licenciou. 

KR berie na vedomie podanie ŠK Zemplínske Jastrabie. 

Správy DK 

2018/19-062 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Topolčani D. (1271693), Plechotice od 1.4.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3)  

 
2018/19-063 DK trestá  pozastavením výkonu športu, pozastavením funkcií akýchkoľvek činnosti na 

3 sretnutia NEPO: Lendel M. (1225412) Z. Jastrabie od 1.4.2019 + poplatok 10 € (DP čl.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. 26 z 11.04.2019 

 

Správy ŠTK 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia OFK Vojčice – TJ Dargovských Hrdinov Dargov 3:0 K (hostia sa 
na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 

2. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia FK Kysta – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto 0:3 K. Do pozornosti 
DK. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OŠK Veľký Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 11. kola VI.ligy sk. Juh OŠK 

Veľký Horeš – FC Tokaj Tŕňa v termíne 01.05.2019 (ST) o 15:30 hod. (dohoda klubov). Veľký Horeš 
– poplatok 10 €. 

 

4. ŠTK na základe žiadosti OŠK Somotor súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola III.ligy U15 sk. B OŠK 
Somotor – TJ Olympia Borša v termíne 16.04.2019 (UT) o 16:00 hod. (dohoda klubov). Somotor – 

poplatok 10 €. 
 

5. ŠTK žiada DZ o kontrolu stavu HP a vybavenosti objektov (šatňa R, kabíny D a H, sprchy) 

a uvedenie aktuálneho stavu do správy DS v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 
 

6. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Družstevník Plechotice. Bez prijatia ďalších opatrení. 
 

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

Obsadenie a zmeny v obsadení na 13.-14.04.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

KR zorganizovala dňa 28.03.2019 náhradný seminár R a DZ v priestoroch ObFZ Trebišov, zúčastnili sa 

na ňom: 

R – Babken Ch., Ondrášek D., Fortuňak M. 

DZ – Kovalčin J.   

KR ďalej zahájila školenie u R Blanár D. (04.04.2019) a DZ Kozák P. (11.04.2019). 

Ospravedlnenia: Hepka M. – 14.04.2019, Škrabala M. – k dispozícii od 13.04.2019 

KR na základe podnetu ŠTK dáva do pozornosti DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali stav HP 

a vybavenosť objektov (šatní R, D, H, sprchy) v prvých troch kolách jarnej časti súťažného ročníka. 

KR dáva do pozornosti R, že sú povinní uvádzať popis priestupkov – za čo bola udelená nielen 

červená, ale aj každá žltá karta. 

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach uviedli, či družstvá majú trénera s platnou licenciou. 

 

Správy DK 

2018/19-064 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Perháč P. (1315547), Biel od 8.4.2019 + poplatok 10 € 

(DP čl.37/3)  
 

2018/19-065 DK trestá 3 stretnutie NEPO: Vaško M. (1193448), Kuzmice od 8.4.2019 + poplatok 10 

€ (DP čl.48/2a)  
 

2018/19-066 DK trestá 4 mesiace NEPO: Naď Š. (1256453), Kysta od 8.4.2019 + poplatok 10 € (DP 
čl.49/2e)  

 

2018/19-067 DK trestá FK Kysta finančnou pokutou 150 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZTV (Kysta – 
Slovenské N. Mesto)  

 
2018/19-068 DK trestá FK Kysta kontumáciou výsledku 0:3 v prospech FK Slovenské Nové Mesto 

(Kysta – Slovenské Nové Mesto), (DP čl.49/5),  odobratím bodov  (–3 body) po ukončení súťažného 
ročníka 2018-2019  (DP čl.49/5) - (do pozornosti ŠTK) + poplatok 10 €   

 

2018/19-069 DK trestá FK Dargov finančnou pokutou 100 + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6a 
 

2018/19-070 DK upozorňuje DS na dôsledné dodržiavanie rozpisu ObFZ TV ( B19 – počet ÚS) 
a uvedenie skutočnosti do správy DS počas celého súťažného ročníka 2018/2019,  v prípade 

nedodržiavania DK príjme disciplinárne opatrenia  

 
2018/19-71 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Balogh 

I. (1284816) Krišovská Liesková od 11.4.2019 + poplatok 10 €, DP čl.17/3, čl.17/12, čl.41/3 

 
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). 
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Úradná správa č. 27 z 18.04.2019 

 

 

Správy ŠTK 

1. ŠTK berie na vedomie podanie OZ TJ Milhostov. 

 
2. ŠTK na základe žiadosti ŠK Kuzmice súhlasí s odohratím stretnutia 14. kola III.ligy sk. A ŠK Kuzmice 

– FK Veľaty v termíne 27.04.2019 (SO) o 08:00 hod. (dohoda klubov). Kuzmice – poplatok 10 €. 
 

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

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 20.-21.04.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

KR zorganizovala dňa 18.04.2019 praktický tréning mladých rozhodcov na UT Slavoja Trebišov, 

zúčastnili sa na ňom títo rozhodcovia: Begala J., Blanár D., Cili M., Holingyák D., Kaščák V., Rugolská V. 

a Rugolský J. 

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 

Ospravedlnenia: Fortuňák M. – 21.04., 01.05., 05.05., 12.05.2019, Kaščák V. – 08.05.2019. 

KR pristupuje k OOD pre R a DZ Veľaty – Milhostov. 

KR dáva do pozornosti R, že sú povinní uvádzať popis priestupkov – za čo bola udelená nielen 

červená, ale aj každá žltá karta. 

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach uviedli, či družstvá majú trénera s platnou licenciou. 

 

Správy DK 

2018/19-072 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Danč M. (1236693), Milhostov od 15.04.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.37/5), 

 
2018/19-073 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 2 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Puky 

D. (1258939) Milhostov 18.04.2019 + poplatok 10 € (DP čl.41/2), 

 
2018/19-074 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Magyar A. (1324462), Čierna nad Tisou od 14.04.2019 + 

poplatok 5 € (DP čl.46/2), 
 

2018/19-075 DK trestá pozastavením výkonu funkcie 2 mesiace NEPO: Bányácski K. (1076828), 
Kráľovský Chlmec od 10.04.2019 + poplatok 5 € (DP čl48/2b), 

 

2018/19-076 DK trestá pokarhaním Mráz T. (1195876), Milhostov + poplatok 10 € (DP čl.11/1) – 
(Veľaty – Milhostov), 

 
2018/19-077 DK trestá pozastavením výkonu športu na 2 týždne NEPO: Hromý I. (1358822), 

Milhostov + poplatok 10 € (DP čl.48/2b) (Veľaty – Milhostov) od 18.4.2019 do 2.5.2019, 
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2018/19-078 DK trestá pozastavením výkonu športu na 2 týždne NEPO: Danč M. (1236693), Milhostov 
+ poplatok 10 € (DP čl.48/2b) (Veľaty – Milhostov) od 23.4.2019 do 6.5.2019, 

 

2018/19-079 DK dáva do pozornosti KR – R Tokár J., DS Šimko J., (Veľaty – Milhostov), 
 

2018/19-080 DK trestá FK Veľaty finančnou pokutou 20 € + 10 € (neúčasť na zasadnutí disciplinárnej 
komisie ohľadom stretnutia Veľaty-Milhostov). 

 
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 25.04.2019 

 

 

Správy ŠTK 

 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých TJ Dargovských hrdinov Dargov zo 
súťaže. Výsledky sa anulujú, súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Prípad dáva do pozornosti DK. 

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

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 27.-28.04.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Holingyák D. - 27.-28.04.2019, Babken Ch. - 27.-28.04.2019, Kudrec J. – od 

23.04.2019 do prihlásenia. 

KR berie na vedomie udelenie pochvaly od OFK Vojčice a FK Veľaty na R Babken, Kaščák, Pongó 

v stretnutí OFK Vojčice – FK Veľaty. 

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 

KR z dôvodu narastajúceho počtu sťažností zo strany klubov dáva do pozornosti R 

povinnosť uzatvárať nielen predzápasové súpisky oboch družstiev pred stretnutím, ale aj 

uzatvoriť zápis do konečnej podoby po stretnutí v prítomnosti delegáta (v prípade 

funkčného počítača a internetu). 

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach uviedli, či družstvá majú trénera s platnou licenciou.  

Správy DK 

2018/19-081 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kačo E. (1340888), Z. Jastrabie od 22.04.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.45/2a), 

 

2018/19-082 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 2 stretnutia PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Bačko 
M. (1374274) Cejkov od 25.4.2019 + poplatok 5 €, DP čl.41/2, 
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2018/19-083 DK trestá FK Dargov finančnou pokutou 300 € + poplatok 10 €, Rozpis ObFZ A6k1. 
 

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 02.05.2019 

 

Správy sekretariátu 

Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov - 

jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich funkcionárov sa 

uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

 

Správy ŠTK 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia OFK Biel – FC Tokaj Tŕňa 3:0 K (hostia sa na stretnutie 

nedostavili). Do pozornosti DK. 

 
2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 18. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – OŠK Zemplínske Hradište v termíne 26.05.2019 (NE) o 17:00 hod. na UT Slavoja 
Trebišov (dohoda klubov). Milhostov – poplatok 10 €. 

 

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

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 04.-05.05.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Rugolská V. – 04.05.2019, Takáč F. – 05.05.2019, Rugolský J. – 04.05.2019, Miklóš 

T. ml. – 11.05.2019., Zrebňák L. - 05.05.2019, Levkiv J. – 05.05.2019. 

KR vykonala dňa 02.05.2019 pohovor a školenie R Tibor Dako.  

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 

KR z dôvodu narastajúceho počtu sťažností zo strany klubov dáva do pozornosti R 

povinnosť uzatvárať nielen predzápasové súpisky oboch družstiev pred stretnutím, ale aj 

uzatvoriť zápis do konečnej podoby po stretnutí v prítomnosti delegáta (v prípade 

funkčného počítača a internetu). 

Správy DK 

2018/19-084 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Bodnár A. (1136088), V. Kamenec od 29.4.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.46/2), 

 
2018/19-085 DK trestá FK Tŕňa finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6a, 

 
2018/19-086 DK dáva R stretnutia U15 Michaľany – Vojčice do pozornosti KR,   
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2018/19-087 DK trestá vedúci družstva Vojčice U15 Arvai J. pozastavením výkonom funkcie na 2 
stretnutia NEPO od 2.5.2019 + poplatok 5 € (DP čl. 64/3), 

 

2018/19-088 DK trestá pokarhaním družstvo FK Michaľany, ohľadom stretnutia U15 Michaľany – 
Vojčice + poplatok 5 € (DP čl. 38/1). 

 
2018/19-089 DK trestá pokarhaním družstvo FK Vojčice, ohľadom stretnutia U15 Michaľany – Vojčice 

+ poplatok 5 € (DP čl. 38/1). 
 
 
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 09.05.2019 

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje futbalový turnaj 

detí na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá v kategóriách: U13 – deti narodené po 

01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú 

registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. Maximálny počet členov družstva je 10 

(4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na sekretariáte do 05.06.2019: mobil: 0905 

909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

Správy ŠTK 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 15. kola IV.ligy U19 TJ ŠM Streda nad Bodrogom – FK Leles 
3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 

2. ŠTK na základe žiadosti MFK Čierna nad Tisou súhlasí s odohratím stretnutia 16. kola IV.ligy U19 MFK 
Čierna nad Tisou – TJ ŠM Streda nad Bodrogom v termíne 01.06.2019 (SO) o 14:00 hod. (dohoda 

klubov). Čierna nad Tisou – poplatok 10 €. 
 

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

 

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 11.-12.05.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Rugolská V. – 11.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019, Kovalčin J. – 26.05.2019. 

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 
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KR z dôvodu narastajúceho počtu sťažností zo strany klubov dáva do pozornosti R 

povinnosť uzatvárať nielen predzápasové súpisky oboch družstiev pred stretnutím, ale aj 

uzatvoriť zápis do konečnej podoby po stretnutí v prítomnosti delegáta (v prípade 

funkčného počítača a internetu). KR dáva do pozornosti delegovaným osobám, že ak nebude zápis 

po stretnutí uzavretý, KR pristúpi k obmedzeniu delegácie pre R. 

 

Správy DK 

2018/19-090 DK trestá FK Leles finančnou pokutou 80 €+ poplatok 5 €, rozpis ObFZTV  A6a. 
 

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 16.05.2019 

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje futbalový turnaj 

detí na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá v kategóriách: U13 – deti narodené po 

01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú 

registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. Maximálny počet členov družstva je 10 

(4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na sekretariáte do 05.06.2019: mobil: 0905 

909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

Správy ŠTK 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 15. kola IV.ligy U19 FK Tatran Úpor – MFK Čierna nad Tisou 
3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 

2. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 15. kola VI.ligy sk. Juh TJ Internacionál Hraň – FC Tokaj Tŕňa 
3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 20. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – ŠK Zemplínske Jastrabie v termíne 19.05.2019 (NE) o 14:00 hod. v Plechoticiach 

(kolízia stretnutí, dohoda klubov). Milhostov – poplatok 10 €. 
 

4. ŠTK na základe žiadosti TJ Internacionál Hraň súhlasí s odohratím stretnutia 17. kola VI.ligy sk. Juh 
TJ Internacionál Hraň – FK Leles v termíne 26.05.2019 (NE) o 17:00 hod. na UT Slavoja Trebišov 

(dohoda klubov). Hraň – poplatok 10 €. 

 
5. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 18. kola VI.ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – OŠK Zemplínske Hradište v termíne 26.05.2019 (NE) o 14:00 hod. na UT Slavoja 
Trebišov (kolízia stretnutí, dohoda klubov). Milhostov – poplatok 10 €. 

 
 

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

Obsadenie a zmeny v obsadení na 18.-19.05.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Takáč F. – 25.05.-26.05.2019, Miklóš T. st. – 25.05.2019, Dako T. – 18.05.2019, 

Škrabala M. – 26.05.2019, Kiseľ P. – do prihlásenia, Holingyák D. – 18.-19.05.2019. 

KR berie na vedomie pochvalu: 

TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na R Hepku v stretnutí TJ Svätuše – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto,  

TJ Svätuše na R Hepku a AR Blanára v stretnutí TJ Svätuše – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto. 

KR vzhliadla video zo stretnutia 15. kola VI. ligy sk. Juh TJ Svätuše – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, 

bez prijatia ďalších opatrení. 

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 

KR z dôvodu narastajúceho počtu sťažností zo strany klubov dáva do pozornosti R 

povinnosť uzatvárať nielen predzápasové súpisky oboch družstiev pred stretnutím, ale aj 

uzatvoriť zápis do konečnej podoby po stretnutí v prítomnosti delegáta (v prípade 

funkčného počítača a internetu). KR dáva do pozornosti delegovaným osobám, že ak nebude zápis 

po stretnutí uzavretý, KR pristúpi k obmedzeniu delegácie pre R. 

 

Správy DK 

2018/19-091 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Koncz T. (1285721), Veľký Horeš od 13.05.2019 + 
poplatok 10 € (DP čl.46/2), 

 

2018/19-092 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Danč M. (1236693), Milhostov od 13.05.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.46/2), 

 
2018/19-093 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Lakatoš A. (1391884),  Boťany od 12.05.2019 + poplatok 

5 € (DP čl.46/2),  
 

2018/19-094 DK trestá FK Tŕňa finančnou pokutou 100 €+ poplatok 10 €, rozpis ObFZTV  A6a, 

 
2018/19-095 DK trestá FK Čierna n/Tisou finančnou pokutou 80 €+ poplatok 5 €, rozpis ObFZTV  A6a. 

 
 

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). 
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Úradná správa č. 32 z 23.05.2019 

 

Správy VV 

VV na zasadnutí dňa 20.05.2019 prijal nasledovné uznesenia: 

 

A, Zobral na vedomie  

44/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

45/18-19 – priebežné hodnotenie predsedov KR, DK a ŠTK o ich činnosti, 

46/18-19 – informáciu predsedu DK o porade predsedov DK a OK SFZ, RFZ a ObFZ v Žiline dňa 
29.03.2019. 

 

B, Schválil  

47/18-19 – doplnenie nominačných listín R a DZ ObFZ Trebišov hlasovaniami per rollam 
o týchto R a DZ: 

R – Blanár Daniel, Babken Chačlarian, Fortuňak Matúš, Ondrášek Dušan, Dako Tibor 

DZ – Kovalčin Jozef, Kozák Peter, 

48/18-19 – termín a miesto konania kvalifikačných zápasov v kategórii U15 a dospelých: 

Kvalifikačné stretnutie medzi víťazom VI. ligy sk. Sever a VI. ligy sk. Juh sa odohrá na štadióne 

Slavoja Trebišov dňa 08.06.2019 (sobota) so začiatkom o 17:00 hod. Predzápasom 
bude kvalifikačné stretnutie o majstra okresu v kategórii U15 so začiatkom o 15:00 hod., 

49/18-19 – termín konania Konferencie ObFZ Trebišov: 

04.07.2019 (štvrtok) o 17:00 hod., miesto konania bude oznámené dodatočne, 

50/18-19 – termín konania spoločného zasadnutia VV a odborných komisií ObFZ Trebišov: 

21.06.2019 (piatok) o 17:00 hod., miesto konania bude oznámené dodatočne, 

51/18-19 – termín a miesto konania turnaja U13 a U11: 

22.06.2019 (sobota) na UT Slavoja Trebišov 

52/18-19 – navýšenie výdavkovej časti rozpočtu ObFZ v položke cestovné o 720 € - na 
kontrolu športových objektov, HP a sledovania úrovne a kvality futbalových stretnutí ObFZ.  

 

C, Uložil  

53/18-19 – sekretárovi osloviť mailom futbalové kluby, nech zašlú na sekretariát svoje návrhy na 
ocenenie jubilantov na konferencii ObFZ v júli 2019, 

54/18-19 – sekretárovi zúčastniť sa na seminári o Zákone o športe dňa 29.05.2019 v Košiciach, 

55/18-19 – sekretárovi osloviť predsedov odborných komisií, nech predložia zmeny do Rozpisu súťaží 
ObFZ na súťažný ročník 2019/20.  
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Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje futbalový turnaj 

detí na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá v kategóriách: U13 – deti narodené po 

01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú 

registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. Maximálny počet členov družstva je 10 

(4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na sekretariáte do 05.06.2019: mobil: 0905 

909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

Správy ŠTK 

ŠTK na základe žiadosti TJ Olympia Borša súhlasí s odohratím stretnutia 18. kola III.ligy sk. B TJ 

Družstevník Malý Horeš – TJ Olympia Borša v termíne 28.05.2019 (UT) o 17:00 hod. (dohoda klubov). 
Borša – poplatok 10 €. 

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

 

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 25.-26.05.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Cili M. – 26.05.2019, Begala J. – 25.05.2019, Pongó J. – 28.05.2019. 

KR berie na vedomie podnet: 

- OFK Biel, poplatok 5 €, 

- TJ Družstevník Plechotice, podnet neopodstatnený, poplatok 40 €. 

 

Správy DK 

2018/19-096 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Topolčani D. (1271693), Plechotice od 20.5.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.37/5), 
 

2018/19-097 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kavčák M. (1224187), Biel od 20.5.2019 + poplatok 10 € 
(DP čl.37/3), 

 

2018/19-098 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Máté A. (1350825), Leles od 20.5.2019 + poplatok 10 € 
(DP čl.45). 

 
 

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). 
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Úradná správa č. 33 z 30.05.2019 

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje 1. ročník 

futbalového turnaja o Pohár Mareka Čecha na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá 

v kategóriách: U13 – deti narodené po 01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa 

môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. 

Maximálny počet členov družstva je 10 (4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na 

sekretariáte do 05.06.2019: mobil: 0905 909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

3. Sekretariát žiada FK o hlasovanie v anketách Jedenástka, Tréner a Rozhodca súťažného 

ročníka 2018/19. Informácie k hlasovaniu boli zaslané mailom klubovým manažérom resp. trénerom. 

Svoje hlasy, prosím Vás, zasielajte na mail obfztv@obfztv.sk v termíne do 05.06.2019. 

Správy ŠTK 

1. ŠTK na základe žiadosti OŠK Veľký Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 18. kola VI.ligy sk. Juh OŠK 
Veľký Horeš – TJ Internacionál Hraň v termíne 02.06.2019 (NE) o 14:00 hod. (dohoda klubov). Veľký 

Horeš – poplatok 10 €. 
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 22. kola VI.ligy sk. Sever OZ TJ Milhostov – OFK Vojčice v 

termíne 02.06.2019 (NE) o 17:00 hod. (čl. 35 ods. 4 SP – jednotný hrací čas stretnutí o postup) na UT 

Slavoja Trebišov. 
3. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 18. kola IV.ligy U19 FK Leles – FK Slavoj Sečovce 3:0 K. Hostia 

sa na stretnutie nedostavili, do pozornosti DK. 
 

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

 

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 01.-02.06.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
Ospravedlnenia: Kozák P. – 02.06.2019, Fortuňak M. – 02.06.2019, Pongó J. – 02.06.2019. 

Správy DK 

 
2018/19-099 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Snižík P. (1122093), Z. Jastrabie od 27.5.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3), 
2018/19-100 DK trestá FK Sečovce finančnou pokutou 80 + poplatok 5 €, rozpi ObFZ TV A6a (U19 

Leles – Sečovce),  

2018/19-101 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kazai Cs. (1068587), V. Horeš od 27.05.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.37/5),  

2018/19-102 DK trestá FK Plechotice na podnet komisie KR finančnou pokutou 40 + poplatok 10 €, 
rozpis ObFZ TV A6.1. g,  

2018/19-103 DK na podnet KR udeľuje poplatok pre FK Biel 5 + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6 s. 
 

 

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). 
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Úradná správa č. 34 z 06.06.2019 

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 12.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje 1. ročník 

futbalového turnaja o Pohár Mareka Čecha na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá 

v kategóriách: U13 – deti narodené po 01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa 

môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. 

Maximálny počet členov družstva je 10 (4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na 

sekretariáte do 12.06.2019: mobil: 0905 909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

3. Sekretariát žiada FK o hlasovanie v anketách Jedenástka, Tréner a Rozhodca súťažného 

ročníka 2018/19. Informácie k hlasovaniu boli zaslané mailom klubovým manažérom resp. trénerom. 

Svoje hlasy, prosím Vás, zasielajte na mail obfztv@obfztv.sk v termíne do 12.06.2019. 

 

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 08.06.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Správy DK 

 

2018/19-104 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Bodnár A. (1136088), V. Kamenec od 3.6.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.47/2a). 

 
 

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 25.06.2019 

 

Správy VV 

VV na zasadnutí dňa 25.06.2019 prijal nasledovné uznesenia: 

 

A, Zobral na vedomie  

56/18-19 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

57/18-19 – vyhodnotenie činnosti jednotlivých komisií v jarnej časti súťažného ročníka 

2018/19 predsedami KR, DK, ŠTK a OK, 

58/18-19 – vyhodnotenie 1. ročníka futbalového turnaja ObFZ Trebišov o Pohár Mareka Čecha 
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B, Schválil  

59/18-19 – termín a miesto konania Konferencie ObFZ Trebišov: 

04.07.2019 (štvrtok) o 17:00 hod., salónik reštaurácie Amadeus (vchod zozadu), 

60/18-19 – poradie strelcov v VI. lige dospelých ObFZ Trebišov: 1. Samuel SARIK (OFK Vojčice) 

– 39 gólov, 2. Matej KAŇSKÝ (FK Veľaty) – 25 gólov, 3. Máté HORBULÁK (TJ Olympia Borša) – 24 gólov. 

Najlepším strelcom v kategórii U19 sa stal Dominik GUMAN (TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto) – 26 

gólov a v kategórii U15 Balázs TÓTH (TJ Slavoj Kráľovský Chlmec) – 62 gólov.  

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát pripomína FK ObFZ Trebišov termín konania Konferencie ObFZ Trebišov – 04.07.2019 

o 17:00 hod.,  miesto konania salónik reštaurácie Amadeus v Trebišove (vchod zozadu). Je potrebné, 

aby každý FK v čo najkratšom termíne zaslal mailom návratku s menom a údajmi delegáta, ktorý bude 

daný FK na konferencii zastupovať. Pozvánky aj s programom boli zaslané mailom, sú dostupné aj 

s ostatnými materiálmi na stránke www.obfztv.sk. Po skončení konferencie sa uskutoční Aktív klubov 

ObFZ Trebišov, kde budú rozdelené losovacie čísla pre súťažný ročník 2019/2020. 

2. Sekretariát pripomína FK, že svoje družstvá môžete prihlasovať na súťažný ročník 2019/2020 

cez issf. Je potrebné vytvoriť za každú kategóriu nové družstvo a za každé jedno poslať prihlášku na 

nový súťažný ročník. Prihlasovať svoje družstvá môžete do 02.07.2019. 
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