
Oblastný futbalový zväz Trebišov 
 

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

 

Úradná správa č. 5 z 27.08.2020 

  

1. Správy TMK 

 

TMK plánuje uskutočniť v spolupráci s TMK SFZ školenie trénerov sk. C. Záujemcovia sa môžu hlásiť 

na mail obfztv@futbalsfz.sk. Prihlášku nájdete na webstránke ObFZ v časti Tlačivá „Prihláška na školenie 

pre trénerov“. 

 

 

2. Správy sekretariátu 

 

1. Nové mailové adresy ObFZ Trebišov sú: obfztv@futbalsfz.sk a julius.dusek@futbalsfz.sk. 
Mailová adresa obfztv@obfztv.sk je naďalej funkčná. 

2. Z dôvodu viacerých požiadaviek na školenie trénerov sk. C, TMK plánuje uskutočniť takéto 
školenie. Prihláška bola zaslaná na mailové adresy FK. 

3. Sekretariát žiada FK VI. a VII. ligy dospelých o nahlásenie SportNet ID osoby (napr. kameramana, 
nie je to podmienka), ktorý bude mať za klub práva vkladať tieto záznamy na server.  

Informácie v tvare napr.:  

Klub: OFK Biel,  

Meno, priezvisko: Samuel Knap,  

SportNet ID: 5985848b2f71165821e25134,  

zasielajte na mailové adresy : frantisek.ferenc@futbalsfz.sk,  

kópia : obfztv@futbalsfz.sk  

s predmetom : videozáznam.  

 

3. Správy ŠTK 

1. ŠTK vyzýva FK na registráciu svojich funkcionárov do ISSF, aby predišli problémom pri vypĺňaní 
zápisov o stretnutí. 

2. ŠTK vyzýva a upozorňuje DZ na kontrolu dodržiavania opatrení proti Covid-19 a uvedenie 
zistených skutočností do správy DS. 

 
 

3. ŠTK vyzýva DZ na kontrolu stavu pripravenosti HP a vybavenia športového areálu FK 

a uvedenie zisteného stavu do správy DS. 
 

4. ŠTK dôrazne upozorňuje klubových manažérov FK na uloženie súpisiek družstiev v ISSF 
najneskôr 20 minút pred stretnutím. Po uzatvorení súpisiek už klubový manažér súpisku meniť 

nemôže (prípadné ďalšie zmeny môže vykonať už iba R stretnutia). 
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5. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Plechotice súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola III.ligy U15 

sk. A TJ Družstevník Plechotice - OFK Vojčice 05.09.2020 o 13:00 hod. (dohoda klubov) 
– Plechotice 5 €, 

 

6. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola III.ligy U15 
sk. B MFK Čierna nad Tisou - FK II. Rákoczi Ferenc Borša 01.09.2020 (utorok) o 17:00 

hod. (dohoda klubov) – Borša 10 €. 

  
4. Správy KR 

 

1. KR upozorňuje R na dôslednú kontrolu hráčov pred nástupom na stretnutie (ak sú delegovaní 

dvaja R – rozhodca kontroluje čísla a mená hráčov domácich, asistent rozhodcu hráčov hostí) podľa 

vytlačeného zápisu o stretnutí.  

2. Ospravedlnenia: R Vladimír Kaščák – 29.08.2020, R Ladislav Bajnok – 29.08.2020 

3. KR pristupuje k OOD pre R Július Tokár ml. a DZ Juraj Lučanský (stretnutie Plechotice – Slovenské 

Nové Mesto). 

5. Správy DK 

 

2020/21-006 DK berie na vedomie podnet FK Z. Jastrabie bez prijatia opatrení, viď. uznesenie ÚS DK 

2020/21 -001 DK.  

 
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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