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Úradná správa č. 1 z 04.07.2019 

  

1. Správy z Konferencie ObFZ 

 

Konferencia ObFZ Trebišov sa uskutočnila dňa 04.07.2019 v Trebišove. 
  

1. Konferencia konštatovala: 

Na konferenciu bolo pozvaných 20 delegátov s právom hlasovať, na konferencii sa zúčastnilo 17 

delegátov s právom hlasovať, čo predstavovalo  85 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo aj 15 

hostí, teda spolu bolo prítomných 32 účastníkov. Riadna konferencia ObFZ bola uznášaniaschopná. 
  

2. Konferencia zobrala na vedomie:  
      - diskusný príspevok zástupcov Slavoja Trebišov, 

 
 - návrh na zmluvu o poskytnutí charitatívnej reklamy, 

 

- odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom pri príležitosti ich životného jubilea: Jozef Šalamon 
a Michal Iľko. 

  
3. Konferencia schválila: 

- zloženie overovateľov zápisnice pp. Ján Sedrovič (Kuzmice), Marek Dobránsky (Leles) a skrutátorov 

Miroslav Hepka (Trebišov) a Miroslav Voroňák (Michaľany), 
 

- zloženie pracovného predsedníctva podľa priloženého materiálu, 
 

- zloženie mandátovej komisie – Ján Šandor (predseda), Miroslav Hepka, Miroslav Voroňák (členovia), 
 

- zloženie návrhovej komisie – Patrik Prokopovič (predseda), Andrej Koščo a Ján Oláh (členovia), 
 

- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. J. Šandor), 
 

- program Konferencie ObFZ, 
 

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

ObFZ), 
 

- správu revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2019 (p. J. Hvozdík), 
 

- za predsedu volebnej komisie ObFZ p. Ing. Michala Iľka, 
 

- za členov VV pp. Štefana Kavčáka a Jozefa Podrackého, 

- výnimku na súťažný ročník 2019/20 týkajúcu sa štartu družstva dospelých bez potreby prihlásiť 

družstvo mládeže. Na konferencii po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2019/20 sa určia 

podmienky ohľadom štartu družstiev (povinnosť mať družstvo mládeže) v súťažnom ročníku 2020/21. 

  

4. Konferencia uložila: 

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

prednesené na Konferencii ObFZ. 
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2. 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 2019/20 bude prevedené dňa 22.07.2019 o 10,00 
hod. Po tomto termíne budú žiadosti spoplatnené podľa Rozpisu súťaží 2019/20 (bude sa dať zmeniť 

len ÚHČ), nové prežrebovanie súťaže už nebude možné. 

 
Hracím dňom dospelých je nedeľa v ÚHČ (viď. SP). Jesenná časť súťaže začína 11.08.2019 (v roku 

2019 je posledné 12. kolo 27.10.2019), jarná časť súťaže začína 29.03.2020 a končí 03.05.2020. 
Nasleduje 6 kôl (pre 6 najlepšie postavených družstiev – 3 zo skupiny Sever a 3 zo skupiny Juh) 

nadstavbovej časti od 10.05.2020 do 14.06.2020. Ostatné družstvá odohrajú dvojzápas o konečné 

umiestnenie v termínoch 10.05.2020 a 17.05.2020. 
  

Hracím dňom U19 je sobota o 14,00 hod. Jesenná časť súťaže U19 začína 24.08.2019 a končí 
26.10.2019, jarná časť súťaže U19 začína 04.04.2020 a končí 06.06.2020. 
  

Hracím dňom U15 je sobota o 10,00 hod. Jesenná časť súťaže U15 začína 24.08.2019 a končí 

19.10.2019, jarná časť súťaže U15 začína 11.04.2020 a končí 06.06.2020. 
  

Úradná správa č. 2 z 31.07.2019 

  

Správy KR 

 

V sobotu 03.08.2019 od 08:45 hod. sa uskutoční letný doškoľovací seminár rozhodcov a 

delegátov ObFZ Trebišov v priestoroch strednej školy DSA v Trebišove. Seminára sa môžu 
zúčastniť aj noví záujemcovia o pôsobenie vo funkcii rozhodcu alebo delegáta futbalových stretnutí 
ObFZ Trebišov. Rozhodcovia nech si prinesú športovú výstroj na vykonanie fyzických previerok. 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť PREVODOM z účtu na účet ObFZ Trebišov (nie vklad 
v banke, nie v hotovosti) 5 eur na účet IBAN: 

SK54 0200 0000 0011 7646 7258 s uvedením mena a priezviska do poznámky. 

V prípade, že sa na seminári rozhodca alebo delegát nemôže zúčastniť, je pre zaradenie na nominačné 

listiny R a DZ povinný absolvovať náhradný seminár. Komisia rozhodcov ho plánuje uskutočniť v 

priestoroch ObFZ Trebišov vo štvrtok 08.08.2019 o 16:15 hod. (rozhodcovia takisto absolvujú fyzické 
previerky a budú vysvetlené zmeny v pravidlách futbalu). 

Poplatok za náhradný seminár bude vo výške 10 eur. 

Bližšie informácie boli zaslané aj mailom. 

Svoju účasť potvrdzujte na mail obfztv@obfztv.sk. 
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PROGRAM LETNÉHO SEMINÁRA „R“ a „DZ“ 

DSA TREBIŠOV, 03.08.2019 

  

8:45-9:00        Príchod a prezentácia 

9:00-9:30 „R“ – absolvovanie „FP“ 

„DZ“ – hodnotenie správ za uplynulý ročník 

10:00-10:30    Príhovor predsedu a predsedov jednotlivých komisií 

10:30-11:30    Výklad zmien „PF“ 

11:30-12:00    Záver 

 

Úradná správa č. 3 z 05.08.2019 

  

Správy sekretariátu 

Oznam pre futbalové kluby ObFZ Trebišov:  

 

V stredu 07.08.2019 o 17:30 hod. sa v malej zasadačke Kultúrneho domu v Slovenskom Novom Meste 

uskutoční Aktív FK hrajúcich 6. ligu sk. Sever a 6. ligu sk. Juh. Budú na ňom vysvetlené zmeny 
pravidiel futbalu od 01.07.2019 a vydané pokyny a usmernenia pred novým súťažným ročníkom. Každý 

klub môže delegovať max. 4 zástupcov (v ideálnom prípade tréner resp. vedúci družstva a kapitán resp. 
hráč družstva).  

Tie z FK, ktoré sa na uvedený aktív nevedia dostaviť, môžu sa zúčastniť vysvetlenia zmien pravidiel 
futbalu od 01.07.2019 v rámci náhradného seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Trebišov dňa 

08.08.2019 (o približne 17:00 hod.) na Oblastnom futbalovom zväze v Trebišove! 
 

 
Správy KR 

V sobotu 03.08.2019 sa uskutočnil letný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov ObFZ 
Trebišov v priestoroch strednej školy DSA v Trebišove. Seminára sa zúčastnili: 

R - Begala Jakub, Blanár Daniel, Cili Martin, Dako Tibor, Fortuňák Matúš, Hepka Miroslav, Kaščák Juraj, 

Kaščák Vladimír, Kiseľ Patrik, Korpesio Damián, Levkiv Ján, Miklóš T. ml., Miklóš Tibor st., Pituk Flórián, 

Rugolská Viktória, Rugolský Jakub, Škrabala Matej, Tokár Július ml. 

DZ – Eštok Michal, Illéš Ján, Kudrec Ján, Lučanský Juraj, Šimko Ján, Miklóš T. st. 

Náhradný seminár R a DZ sa uskutoční v priestoroch ObFZ Trebišov vo štvrtok 08.08.2019 o 16:15 
hod. (rozhodcovia takisto absolvujú fyzické previerky a budú vysvetlené zmeny v pravidlách futbalu). 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť PREVODOM z účtu na účet ObFZ Trebišov (nie vklad 
v banke, nie v hotovosti) 10 eur na účet IBAN: 

http://www.obfztv.sk/
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SK54 0200 0000 0011 7646 7258 s uvedením mena a priezviska do poznámky. 

Svoju účasť potvrdzujte na mail obfztv@obfztv.sk. 

Správy Výkonného výboru 

 
01/19-20 VV hlasovaním per rollam schvaľuje nominačné listiny R a DZ na jesennú časť ročníka 

2019/20 s podmienkou zaradenia ďalších R a PR na nominačné listiny až po absolvovaní náhradného 
seminára: 

 

R - Begala Jakub, Blanár Daniel, Cili Martin, Dako Tibor, Fortuňák Matúš, Hepka Miroslav, Kaščák 

Juraj, Kaščák Vladimír, Kiseľ Patrik, Korpesio Damián, Levkiv Ján, Miklóš T. ml., Miklóš Tibor st., Pituk 

Flórián, Rugolská Viktória, Rugolský Jakub, Škrabala Matej, Tokár Július ml. 

DZ – Eštok Michal, Illéš Ján, Kudrec Ján, Lučanský Juraj, Šimko Ján, Miklóš T. st. 

Úradná správa č. 4 z 08.08.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 

Sekretariát upozorňuje futbalové kluby ObFZ Trebišov, že v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov sú 
povinné predložiť rozhodcovi pred stretnutím povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 

(nie staršie ako rok). Zároveň sú FK povinné zaslať toto potvrdenie mailom na ObFZ Trebišov 

(obfztv@obfztv.sk). 
 

Sekretariát pripomína FK, že na stránke ObFZ Trebišov (www.obfztv.sk) sú uverejnené: 
- Rozpis súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2019/20 (úvodná stránka, lišta vľavo),  

- zmeny pravidiel futbalu a aktualizované Pravidlá futbalu od 01.07.2019 (v sekcii „Na stiahnutie“), 
- súťažný poriadok futbalu – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“), 

- registračný a prestupový poriadok – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“). 

 
2. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov z dôvodu otázok ohľadom školenia trénerov oznamuje, že prihlášky na školenie 

môžete zasielať na email obfztv@obfztv.sk . Prihlášku nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ – „Tlačivá“. 

 
3. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutí 2., 5., 7. a 9. kola družstva OZ TJ Milhostov – na hracej ploche 
UT Slavoja Trebišov:  

2. kolo : OZ TJ Milhostov – ŠK Kuzmice   
5. kolo : OZ TJ Milhostov – FK Kysta 

7. kolo : OZ TJ Milhostov – FK Veľaty 
9. kolo : OZ TJ Milhostov – TJ Družstevník Plechotice. 

 

2. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia VI. ligy sk. Sever ŠK Zemplínske Jastrabie – TJ Družstevník 
Parchovany v obrátenom poradí, 1. kolo dňa 10.08.2019 (SO) o 16:30 hod. v Parchovanoch a 

10. kolo dňa 13.10.2019 (NE) o 14:30 hod. v Z. Jastrabí. 
 

3. Obe družstvá v zápise rozhodcu uvedú mená 11 hráčov a majú možnosť nahrať až 9 

náhradníkov. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila 
možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov. 

 

http://www.obfztv.sk/
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4. V zmysle SP, čl. 43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. 
Teda nevyžaduje sa fyzický RP. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj 

o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už 
neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer. 

 

5. ŠTK oznamuje FK, že od 1. kola musí mať v zmysle platného Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov 
každé družstvo trénera. Ten musí byť nahratý v zápise o stretnutí. Na vyžiadanie delegovaných osôb 

je FK povinný predložiť fotokópiu licencie trénera. 
 

6. ŠTK žiada DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H, šatne pre DO, 
hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy dospelých. FK sú povinné v zmysle 

Rozpisu súťaží zabezpečiť, aby šatňa hosťujúceho družstva bola uzamykateľná. 

 
7. 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. 

 
4. Správy KR 

Vo štvrtok 08.08.2019 sa uskutočnil náhradný letný doškoľovací seminár rozhodcov a 

delegátov ObFZ Trebišov v priestoroch ObFZ Trebišov. Seminára sa zúčastnili: 

R – Ondrášek D., Pongó J., Várady P. 

DZ – Fedor M., Kovalčin J., Kozák P., Várady P. 

Ospravedlnenia: Miklóš T. ml. - 10.8., 11.8., 25.8., 31.8., 15.9., 21.9., 6.10., 12.10., 27.10.2019, 
Fortuňak M. – 11.08., 25.08.2019 

KR berie na vedomie podanie ŠK Zemplínske Jastrabie. 

KR oznamuje FK, že do 15.08.2019 môžu výlučne elektronicky podaním cez ISSF na KR zaslať 
vetáciu 2 rozhodcov na súťažný ročník 2019/20. Po tomto termíne budú žiadosti o zmenu DO 
spoplatňované podľa aktuálneho Rozpisu súťaží a nemusí im byť vyhovené.  

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H (šatňa musí byť 

uzamykateľná), šatne pre DO, hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy 
dospelých. Rovnako musia DZ uviesť, či bol rozhodcovi stretnutia poskytnutý prístup k ISSF (funkčný 
počítač a prístup k internetu). 

5. Správy Výkonného výboru 

 

02/19-20 VV hlasovaním per rollam schvaľuje doplnenie nominačných listín R a DZ na jesennú časť 
ročníka 2019/20: 

 
R – Ondrášek D., Pongó J., Várady P.  

DZ – Fedor M., Kovalčin J., Kozák P., Várady P. 
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6. Správy DK 

 

2019/20-001 DK ukladá FK Parchovany uhradiť neuhradenú faktúru FK Zamutov za transfer hráča 
Juhas R. do dňa 15.8.2019. Doklad o zaplatení faktúry doručiť na ObFZ Trebišov mailom 

(obfztv@obfztv.sk) do 15.8.2019 do 13:00 hod. V prípade nesplnenia DK prijme disciplinárne opatrenia 

v rámci DP. 
 

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

 

Úradná správa č. 5 z 15.08.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát upozorňuje futbalové kluby ObFZ Trebišov, že v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov sú 
povinné predložiť rozhodcovi pred stretnutím povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 

(nie staršie ako rok). Zároveň sú FK povinné zaslať toto potvrdenie mailom na ObFZ Trebišov 
(obfztv@obfztv.sk). 

 
2. Sekretariát pripomína FK, že na stránke ObFZ Trebišov (www.obfztv.sk) sú uverejnené: 

- Rozpis súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2019/20 (úvodná stránka, lišta vľavo),  

- zmeny pravidiel futbalu a aktualizované Pravidlá futbalu od 01.07.2019 (v sekcii „Na stiahnutie“), 
- súťažný poriadok futbalu – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“), 

- registračný a prestupový poriadok – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“). 
 

3. Sekretariát pripomína FK, že zberná faktúra za mesiac júl bola splatná 12.08.2019. 

 
2. Správy TMK 

 
1. TMK oznamuje FK, že dňa 29.08.2019 (štvrtok) je v Košiciach (Vyšné Opátske) v rámci Programu 

podpory talentov plánovaný turnaj ObFZ v kategóriách U14 resp. U13. Zúčastniť sa ho majú výbery 

ObFZ Košice, Rožňava, Michalovce, Trebišov a Spišská Nová Ves. V oboch kategóriách plánujú tréneri 
výberov (Zoltán Tarbaj, Koloman Pusztai) nominovať 15 hráčov. Z tohto dôvodu budú od pondelka 

19.08. oslovovať telefonicky trénerov resp. funkcionárov jednotlivých FK. Prosíme Vás 
o súčinnosť pri vytvorení čo najlepšieho výberu ObFZ. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v najbližšej 

úradnej správe a jednotliví hráči budú vyrozumení telefonicky. 

 
2. TMK ObFZ Trebišov z dôvodu otázok ohľadom školenia trénerov oznamuje, že prihlášky 

na školenie môžete zasielať na email obfztv@obfztv.sk . Prihlášku nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ – 
„Tlačivá“. 

 
3. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK upozorňuje FK, že konfrontácia družstiev nie je povinná. Identifikáciu a konfrontáciu hráčov 
je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.  

 

(Konfrontáciu je možné vykonať na požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred 
začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, 

ktorý nebol prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je 
možné požiadať len pri jeho vstupe na hraciu plochu. Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja 

kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a 
kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. – článok 49 SP) 
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2. Obe družstvá v zápise rozhodcu uvedú mená 11 hráčov a majú možnosť nahrať až 9 
náhradníkov. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila 

možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov. 
 

3. V zmysle SP, čl. 43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. 

Teda nevyžaduje sa fyzický RP. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj 
o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už 

neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer. 
 

4. ŠTK opätovne upozorňuje FK, že od 1. kola musí mať v zmysle platného Rozpisu súťaží ObFZ 
Trebišov článok C bod 4 každé družstvo trénera. Ten musí byť uvedený v zápise o stretnutí. Na 

vyžiadanie delegovaných osôb je FK povinný predložiť fotokópiu licencie trénera. V prípade nedodržania 

nariadenia pristúpi DK k disciplinárnym opatreniam. 
 

5. ŠTK žiada DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H, šatne pre DO, 
hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy dospelých. FK sú povinné v zmysle 

Rozpisu súťaží zabezpečiť, aby šatňa hosťujúceho družstva bola uzamykateľná. 

 
6. 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. 
 

7. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia VI. ligy sk. Juh TJ vo Veľkom Kamenci – FC Tokaj Tŕňa 0:3 

K v prospech FC Tokaj Tŕňa pre pokles hráčov D pod 7. Výsledok 0:5 ostáva v platnosti. 
 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 17.-18.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Kovalčin J. – 25.08.2019 

3. KR pripomína DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H (šatňa musí 

byť uzamykateľná), šatne pre DO, hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy 
dospelých. Rovnako musia DZ uviesť, či bol rozhodcovi stretnutia poskytnutý prístup k ISSF (funkčný 
počítač a prístup k internetu). 

4. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie článku C bod 4 platného Rozpisu ObFZ 

Trebišov. Rozhodca v zápise o stretnutí (dole v časti záznam rozhodcu) resp. delegát v správe DS 
uvedú, či bola FK predložená fotokópia licencie trénera. Tréner musí byť zároveň uvedený v zápise 
o stretnutí v ISSF. 

5. Správy DK 

 
2019/20-002 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Zubaľ M. (104204), Z. Jastrabie od 11.8.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3), 

 
2019/20-003 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Šafar Š. (1365790), Z. Jastrabie od 11.8.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.48/2a),  
 

2019/20-004 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Dobcsák L. (1286172), V. Horeš od 12.8.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.45/2a). 
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Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 
 

Úradná správa č. 6 z 22.08.2019 

  

1. Správy VV 

 
VV na zasadnutí dňa 19.08.2019 prijal nasledovné uznesenia: 

A, Zobral na vedomie  

03/19-20 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

04/19-20 – informáciu ŠTK o začiatku súťažného ročníka 2019/20, stave ihrísk, vybavení šatní 

a sociálnych zariadení 

05/19-20 – správu KR o vyhodnotení letného doškoľovacieho seminára R a DZ dňa 03.08.2019 na 

DSA Trebišov a náhradného doškoľovacieho seminára R a DZ dňa 08.08.2019 na ObFZ Trebišov 

06/19-20 – výsledky hlasovania FK v anketách –  

Jedenástka ObFZ Trebišov za súťažný ročník 2018/19:  

 

Jaroslav Segedy  

(Veľaty) 

Dávid Győri  -  Vojtech Tógyer  -  Peter Fedor  -  Gabriel Schäffer  

                 (Slov. Nové Mesto)         (Biel)                  (Borša)               (Vojčice)                         

Pavol Širotník    -    Tibor Nagy ml.    -    Máté Horbulák 

                                  (Veľaty)                    (Borša)                        (Borša) 

Matej Kaňský    - Samuel Sarik    -    Patrik Novák  

                                      (Veľaty)                (Vojčice)                 (Veľaty) 

 

 

Najlepší tréner za súťažný ročník 2018/19:  

1.  Michal Vaško (Vojčice) 8 hlasov,  

2.  Koloman Pusztai (Slov. Nové Mesto) 5 hl.,  

3.-8.  Milan Belej (Zempl. Hradište), Pavel Borčik (Svätuše), Ján Dzák (Kuzmice), Zdeněk Hartl 

(Plechotice), Marek Hirko (Nižný Žipov), Dominika Olejníková (Zempl. Jastrabie) 1 hlas 
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Najlepší rozhodca za súťažný ročník 2018/19:  

1.  Miroslav Hepka 25 b.,  

2.-3.  Tibor Miklóš ml.,  

Chačlarian Babken 16 b.,  

4.  Ladislav Zrebňák 12 b.,  

5.-6.  Július Tokár ml.,  

Viktória Rugolská 11 b.,  

7. Ján Pongó 8 b.,  8. Ján Levkiv 4 b., 9.-10. Filip Takáč, Tibor Miklóš st. 3 b., 11. Patrik Kiseľ 2 b., 12. 

Matúš Fortuňak 1 b., 13. Jakub Begala 0 b.   

 

B, Schválil  

07/19-20 – návrh obsahového plánu práce VV na II. polrok 2019, 

08/19-20 – na návrh ŠTK predohrávanie jedného zápasu v VI. lige sk. Sever a jedného v VI. lige sk. 

Juh 3 hod. pred ÚHČ s platnosťou ihneď (od 3. kola). 

 

 

2. Správy sekretariátu 

 

Sekretariát upozorňuje futbalové kluby ObFZ Trebišov, že v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov sú 

povinné predložiť rozhodcovi pred stretnutím povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 
(nie staršie ako rok). Zároveň sú FK povinné zaslať toto potvrdenie mailom na ObFZ Trebišov 

(obfztv@obfztv.sk). 
 

 

3. Správy TMK 

 

TMK ObFZ Trebišov z dôvodu otázok ohľadom školenia trénerov oznamuje, že prihlášky na školenie 
môžete zasielať na email obfztv@obfztv.sk . Prihlášku nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ – „Tlačivá“. 

 
4. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK na základe uznesenia VV uverejňuje zoznam zápasov hraných 3 hod. pred UHČ: 
 

VI. liga sk. Sever 

 
3. kolo   25.08.2019 o 13:00 hod. Z. Hradište – Milhostov  

4. kolo  01.09.2019 o 12:30 hod. Z. Jastrabie – Plechotice  
5. kolo  08.09.2019 o 12:30 hod. Plechotice – Biel  

6. kolo  15.09.2019 o 12:00 hod. Plechotice – N. Žipov 
7. kolo  22.09.2019 o 12:00 hod. N. Žipov – Biel  

8. kolo  29.09.2019 o 12:00 hod. N. Žipov – Kuzmice  

9. kolo  06.10.2019 o 11:30 hod. Parchovany – Veľaty  
10. kolo  13.10.2019 o 11:30 hod. Z. Hradište – Kuzmice   

11. kolo  20.10.2019 o 11:00 hod. Z. Jastrabie – Veľaty   
12. kolo  27.10.2019 o 11:00 hod. Milhostov – Z. Hradište  
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13. kolo  29.03.2020 o 12:00 hod. Plechotice – Z. Jastrabie 
14. kolo  05.04.2020 o 12:30 hod. Kysta – Milhostov  

15. kolo  12.04.2020 o 12:30 hod. Kysta – Biel  
16. kolo  19.04.2020 o 13:00 hod. Parchovany – Kysta  

17. kolo  26.04.2020 o 13:00 hod. Kuzmice – N. Žipov 

18. kolo  03.05.2020 o 13:30 hod. Veľaty – Parchovany  
 

VI. liga sk. Juh 
 

3. kolo   25.08.2019 o 13:00 hod. Tŕňa – Vojka  
4. kolo  01.09.2019 o 12:30 hod. Leles – V. Horeš 

5. kolo  08.09.2019 o 12:30 hod. Vojka – Slov. N. Mesto 

6. kolo  15.09.2019 o 12:00 hod. V. Horeš – Svätuše  
7. kolo  22.09.2019 o 12:00 hod. Slov. N. Mesto – Hraň  

8. kolo  29.09.2019 o 12:00 hod. Svätuše – V. Kamenec 
9. kolo  06.10.2019 o 11:30 hod. Hraň – Borša  

10. kolo  13.10.2019 o 11:30 hod. Tŕňa – V. Kamenec  

11. kolo  20.10.2019 o 11:00 hod. Leles – Borša  
12. kolo  27.10.2019 o 11:00 hod. Vojka – Tŕňa  

13. kolo  29.03.2020 o 12:00 hod. V. Horeš – Leles  
14. kolo  05.04.2020 o 12:30 hod. Slov. N. Mesto – Vojka  

15. kolo  12.04.2020 o 12:30 hod. Svätuše – V. Horeš 
16. kolo  19.04.2020 o 13:00 hod. Hraň – Slov. N. Mesto 

17. kolo  26.04.2020 o 13:00 hod. V. Kamenec – Svätuše  

18. kolo  03.05.2020 o 13:30 hod. Borša – Hraň  
 

2. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákóczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola III.ligy U15 
FK II. Rákóczi Ferenc Borša - OFK Biel v obrátenom poradí, t.j. dňa 24.08.2019 o 10:00 hod. v Bieli 

a 11.04.2020 o 10:00 hod. v Borši (dohoda klubov) – FK II. Rákóczi Ferenc Borša 5 €. 

 
3. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva FK v Nižnom Žipove U19 a FK Slavoj Sečovce 

U19 zo súťaže. Do pozornosti DK. Na základe týchto skutočností ŠTK ruší 1. kolo súťaže a presúva 
jej štart na 31.08.2019. Nové vyžrebovanie súťaže U19 bude zverejnené na budúci týždeň. 

 

4. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva FK Slavoj Sečovce U15 zo súťaže. Súperi vo 
vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK. 

 
5. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 2.kola VI.ligy sk.Juh TJ Vojka – TJ vo Veľkom Kamenci 3:0 

K (pokles hráčov H pod 7). Výsledok (8:0) ostáva v platnosti. Do pozornosti DK. 
 

6. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 2.kola VI.ligy sk.Sever OZ TJ Milhostov – ŠK Kuzmice 0:3 K 

(inzultácia R). Na konci súťažného ročníka 2019/20 ŠTK odráta OZ TJ Milhostov 3 body. 
 

7. ŠTK žiada DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H, šatne pre DO, 
hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy dospelých. FK sú povinné v zmysle 

Rozpisu súťaží zabezpečiť, aby šatňa hosťujúceho družstva bola uzamykateľná. 

 
8. ŠTK opätovne upozorňuje FK, že od 1. kola musí mať v zmysle platného Rozpisu súťaží ObFZ 

Trebišov článok C bod 4 každé družstvo trénera. Ten musí byť uvedený v zápise o stretnutí. 
V prípade, že systém ISSF nefunguje, FK je na vyžiadanie delegovaných osôb povinný 

predložiť fotokópiu licencie trénera. V prípade nedodržania nariadenia pristúpi DK k disciplinárnym 
opatreniam. 
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5. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 24.-25.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Pongó J. – 24.08.2019, Fedor M. – 01.09.2019 

3. KR pristupuje k OOD pre R a DZ v stretnutí Milhostov – Kuzmice. 

4. KR žiada DO, aby pristupovali zodpovedne k vypisovaniu zápisu o stretnutí (ŽK, ČK, strelci gólov). 

5. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Plechotice na výkon R Hepka AR Škrabala 
stretnutie Parchovany – Plechotice. 

6. KR pripomína DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H (šatňa musí 

byť uzamykateľná), šatne pre DO, hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy 
dospelých. Rovnako musia DZ uviesť, či bol rozhodcovi stretnutia poskytnutý prístup k ISSF (funkčný 
počítač a prístup k internetu). 

7. KR upozorňuje R a DZ na dodržiavanie článku C bod 4 platného Rozpisu ObFZ Trebišov. Tréner musí 

byť uvedený v zápise o stretnutí v ISSF. V prípade, že ISSF nefunguje, rozhodca v zápise o stretnutí 
(dole v časti záznam rozhodcu) resp. delegát v správe DS uvedú, či bola FK predložená fotokópia licencie 
trénera.  

6. Správy DK 

 

2019/20-005 DK trestá pozastavením výkonu športu, pozastavením výkonu športovej činnosti a 

pozastavením výkonu funkcie na 12 mesiacov NEPO: Frajkor J. (1397817), Milhostov od 19.8.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.49/2e), 

 

2019/20-006 DK trestá pozastavením výkonu športu, pozastavením výkonu športovej činnosti a 

pozastavením výkonu funkcie na 6 stretnutí NEPO: Světlík P. (1199714), Milhostov od 19.8.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.49/2a),  

 

2019/20-007 DK trestá FK Milhostov (do pozornosti ŠTK) kontumácia výsledku stretnutia Milhostov – 

Kuzmice 0:3 v prospech FK Kuzmice ( DP čl.49/5),  

 

 

2019/20-008 DK trestá FK Milhostov (do pozornosti ŠTK)  odobratím – 3 body po ukončení súťažného 

ročníka 2019/20 ( DP čl.49/5) , Milhostov – Kuzmice,  

 

2019/20-009 DK trestá FK Milhostov finančnou pokutou 150 + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV, A6t, 

Milhostov – Kuzmice,  

 

2019/20-010 DK trestá FK Milhostov finančnou pokutou 20+20 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV, 

A6j, A6m,  Milhostov – Kuzmice,  

 

2019/20-011 DK dáva  pozornosti KR  - R, AR 1, DS  stretnutie Milhostov – Kuzmice, 

 

2019/20-012 DK na podnet ŠTK trestá FK Veľký Kamenec finančnou pokutou  35 € + poplatok 10 €, 

rozpis ObFZ TV, A6i, Vojka – V. Kamenec,   
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2019/20-013 DK trestá FK Nižný Žipov finančnou pokutou 100 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV, 
A6k2 (opakované odstúpenie družstva U19 zo súťaže), 

 
2019/20-014 DK trestá FK Slavoj Sečovce finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV, 

A6k1 (odstúpenie družstva U19 zo súťaže), 

 
2019/20-015 DK trestá FK Slavoj Sečovce finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV, 

A6k1 (odstúpenie družstva U15 zo súťaže). 
 

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. 7 z 28.08.2019 

  

1. Správy matriky 

 
Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

 

2. Správy TMK 

 
TMK oznamuje Nomináciu výberov ObFZ Trebišov na turnaj U14 a U13 v Košiciach dňa 

29.08.2019: 
 

U14 – Vratko Dandáš, Richard Džupin, Patrik Lazar, Patrik Nedzbala, Šimon Sekáč (Michaľany), 
Sebastián Kováč (Streda nad Bodrogom), Marek Kiss, Roland Molnár, Igor Petrík, Filip Mlynarčík 

(Slovenské Nové Mesto), Levente Jakab, Zsolt Jakab (Biel), Štefan Gyula (Kráľovský Chlmec), Miroslav 

Hovanec, Peter Širotník, Samuel Korytár (Veľaty), tréner Koloman Pusztai 
 

U13 – Marek Zajac, Brian Tóth, Ondrej Dandáš, Matej Kujovský, Patrik Šuster, Jakub Vaško (Michaľany), 
Kevin Šalitroš, Erik Balog (Vojčice), Patrik Suvák (Slovenské Nové Mesto), Levente Eszenyi, Peter Takács 

(Kráľovský Chlmec), Bence Szatmáry, Štefan Šoltés, Alex Varecha (Streda nad Bodrogom), tréner Zoltán 

Tarbaj 
 

Menovaní boli vyrozumení telefonicky a dostali potrebné pokyny a informácie. 
 

3. Správy ŠTK 
 
1. ŠTK žiada kluby ObFZ aby umožnili delegovaným osobám prístup k PC technike pred, počas a po 

stretnutí. Zároveň ich žiada, aby nahlásili na KR ObFZ TV prostredníctvom ISSF (podanie na komisiu 
rozhodcov cez elektronickú podateľňu v ISSF), ak bude PC technika k dispozícii a R z akéhokoľvek 

dôvodu zápis o stretnutí neuzavrie priamo na štadióne. 
 

2. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Malý Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola Prípravka 

U11 TJ Družstevník Malý Horeš - FK II. Rákóczi Ferenc Borša dňa 05.09.2019 (štvrtok) o 16:00 
hod. vo Veľkom Horeši. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola Prípravka U11 OFK Biel - TJ 

Družstevník Malý Horeš dňa 07.09.2019 (sobota) o 12:00 hod. vo Veľkom Horeši. 
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4. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola III. ligy U15 sk. B OFK Biel - 
TJ Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 13.09.2019 (piatok) o 16:00 hod. 

 
5. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola Prípravka U11 OFK Biel - FK 

II. Rákóczi Ferenc Borša dňa 03.10.2019 (štvrtok) o 15:00 hod. 

 
6. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva OŠK Somotor U15 zo súťaže. Súperi vo vyžrebovaní 

majú voľno. Do pozornosti DK.  
 

7. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 3.kola VI.ligy sk.Sever OŠK Zemplínske Hradište - OZ TJ 
Milhostov 3:0 K (inzultácia R). Na konci súťažného ročníka 2019/20 ŠTK odráta OZ TJ Milhostov 6 

bodov. 

 
8. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 1. kola Prípravka U11 OFK Biel – TJ 

Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 31.08.2019 (sobota) o 10:00 hod. v Malých Trakanoch. 
 

4. Správy KR 

 
1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 31.08-01.09.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie 

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

2. Ospravedlnenia: Pituk F. – 31.08.2019 

3. KR ukladá R za povinnosť UZATVÁRAŤ zápisy o stretnutí priamo na štadióne po skončení 

stretnutia za prítomností DZ (spoločne si overia góly, strelcov a striedania). 

  

4. KR dáva do pozornosti R aby si robili dôkladné poznámky počas stretnutia z dôvodu množiacich 
sa podnetov zo strany klubov na nepresné uvádzanie strelcov gólov a striedaní hráčov. Zle vyplnený 

zápis o stretnutí bude mať za následok obmedzenie delegácie na stretnutia ObFZ. 
  

5. KR berie na vedomie podnet od TJ Svätuše. KR predvoláva R Blanár D., Pongó J. a DZ Illéš J. 

na zasadnutie KR dňa 05.09.2019 o 15:00. (stretnutie Svätuše – Hraň).  
  

6. KR berie na vedomie podnet od FK Veľaty - poplatok 5 €, OFK Biel – poplatok 5 €. 
 

7. Na náhradnom doškoľovacom seminári sa dňa 28.08.2019 na ObFZ zúčastnili títo rozhodcovia: 
Chačlarian Babken, Dominik Holingyák, Filip Takáč. 

 
5. Správy DK 

 

2019/20-016 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Balog S. (1313832), Milhostov od 26.8.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3), 

 

2019/20-017 DK trestá pozastavením výkonu športu, pozastavením výkonu športovej činnosti a 

pozastavením výkonu funkcie na 12 mesiacov NEPO: Balog S. (1313832), Milhostov od 2.9.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.49/2a),  

 

2019/20-018 DK trestá FK Milhostov (do pozornosti ŠTK) kontumácia výsledku stretnutia Z. Hradište 

– Milhostov 3:0 v prospech FK Z. Hradište ( DP čl.49/5),  

 

2019/20-019 DK trestá FK Milhostov (do pozornosti ŠTK)  odobratím – 6 body po ukončení súťažného 

ročníka 2019/20 ( DP čl.49/5) Z. Hradište – Milhostov,  
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2019/20-020 DK trestá FK Milhostov finančnou pokutou 300 + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV, A6t, 

Z. Hradište – Milhostov, 

 

2019/20-021 DK trestá FK Somotor finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV, A6k1 

(odstúpenie družstva U15 zo súťaže), 

 

2019/20-022 DK upozorňuje na zmenu DP: 

 

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22. augusta 2019 (štvrtok) bola členmi VV SFZ 

schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len “DP”).  

 

Na 133. Všeobecnom výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) v Škótsku 

(Aberdeen) boli 2. marca 2019 schválené zmeny, doplnenia a objasnenia Pravidiel futbalu 

2019/20. Jedna z týchto zmien, okrem iných, bola schválená po dvojročnom celosvetovom 

experimente a týka sa zavedenia ŽK a ČK pre členov realizačných tímov za nešportové správanie. 

 

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu reagovala na vyššie uvedenú zmenu 

pravidiel futbalu prijatú IFAB, a to novelizáciou ustanovení týkajúcich sa tzv. napomínaní a 

vylúčení t. j. udeľovania ŽK a ČK. Konkrétne bol navrhnutý obdobný systém tzv. “automatického” 

ukladania disciplinárnej sankcie (bez konania pred DK) ako v prípade trestania hráčov s tým 

rozdielom, že členovi realizačného tímu bude automaticky uložené pozastavenie výkonu 

akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie za 3 napomínania (ŽK) a následne za každé druhé napomenutie 

- teda za 5. v poradí, 7. v poradí atď. (Pri udeľovaní napomenutí hráčov sa nič nemení. Hráčom 

sa ukladá disciplinárna sankcia na 1 súťažné stretnutie naďalej podľa aktuálne platného a 

účinného Disciplinárneho poriadku SFZ, a to po 5., ďalej po 9, a každom ďalšom 3. napomínaní). 

Za vylúčenie po 2. ŽK bude automaticky ukladané pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 

stretnutie. V uvedenom prípade sa novela DP dotýka najmä ustanovení článku 37 DP.  

 

Potreba novelizácie ďalších ustanovení DP vyplynula predovšetkým z aplikačnej a rozhodovacej 

praxe Senátu DK na ochranu integrity súťaže, kedy najmä v minulom roku riešil uvedený senát 

viacero prípadov tzv. korupčného správania sa členov SFZ. Tieto prípady boli rozličného 

charakteru, pričom možno skonštatovať, že predkladaná novela je výsledkom vyhodnotenia už 

vyriešených prípadov. Súčasťou tejto novely sú aj tzv. legislatívno-technické úpravy textu s 

prihliadnutím na zmenu a doplnenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe resp. ostatných predpisov 

SFZ (napr. prijatie Etického kódexu SFZ). Ustanovenia týkajúce sa Senátu DK pre ochranu integrity 

súťaže sa procesne nedotýkajú činnosti disciplinárnych komisií na regionálnej a oblastnej 

úrovni. Uvedené zmeny DP nemajú vplyv na začiatok a priebeh súťaží nižších úrovní 

organizovaných a riadených regionálnymi alebo oblastnými futbalovými zväzmi. V uvedenom 

prípade sa novela DP dotýka najmä ustanovení článkov 51 a 52 DP 

Nové znenie disciplinárneho poriadku bolo schválené výkonným výborom dňa 22. augusta 2019 

a nadobúda účinnosť od 26. augusta 2019.  

Konsolidované (úplné) znenie Disciplinárneho poriadku SFZ so zapracovanou novelou DP zo dňa 
22.08.2019 nájdete na webovej stránke:  

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/08/132b9cc6-d0f6-42a8-8d29-
ac871ac401e9.pdf 

 

2019/20-023 DK na podnet KR úhrada FK Biel 5+10 €, rozpis ObFZ TV A6s, 
 

2019/20-024 DK na podnet KR úhrada FK Veľaty 5+10 €, rozpis ObFZ TV A6s. 
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Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 

Úradná správa č. 8 z 30.08.2019 

  

Správy VV 

 

09/19-20 VV hlasovaním per rollam schvaľuje doplnenie nominačných listín R a DZ na jesennú časť 
ročníka 2019/20: 

 

R – Chačlarian Babken, Dominik Holingyák, Filip Takáč. 

 

Úradná správa č. 9 z 05.09.2019 

  

1. Správy matriky 

 
Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

 

2. Správy TMK 

 

TMK vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorí uvoľnili svojich hráčov na turnaj výberov 
ObFZ U14 a U13. Hráči sa prezentovali dobrými výkonmi a vzorným správaním. Dvaja z nominovaných 

hráčov sa dostali aj do regionálneho výberu VsFZ, ktorý sa zúčastní turnaja regiónov v Poprade 10.-
11.09.2019. Vo výbere U14 je nominovaný Štefan Gyula (Kráľovský Chlmec), vo výbere U13 Brian 

Tóth (Michaľany). 

 

3. Správy ŠTK 
 
1. ŠTK žiada kluby ObFZ aby umožnili delegovaným osobám prístup k PC technike pred, počas a po 

stretnutí. Zároveň ich žiada, aby nahlásili na KR ObFZ TV prostredníctvom ISSF (podanie na komisiu 

rozhodcov cez elektronickú podateľňu v ISSF), ak bude PC technika k dispozícii a R z akéhokoľvek 
dôvodu zápis o stretnutí neuzavrie priamo na štadióne. 

 
2. ŠTK na základe žiadosti Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola 

Prípravka U11 TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - FK II. Rákóczi Ferenc Borša dňa 10.09.2019 

(utorok) o 16:00 hod. v Kráľovskom Chlmci. 
 

3. ŠTK na základe žiadosti Futbalový klub II.Rákóczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola 
III. ligy U15 sk. B FK II. Rákóczi Ferenc Borša – TJ ŠM Streda nad Bodrogom v obrátenom poradí, t.j. 

07.09.2019 (sobota) o 10:00 hod. v Strede nad Bodrogom a 25.04.2020 o 10:00 hod. v Borši. 

Borša poplatok 5 € 
 

4. ŠTK na základe žiadosti FK Veľaty súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola V. ligy U19 FK Veľaty – FK 
Tatran Úpor v obrátenom poradí, t.j. 07.09.2019 (sobota) o 14:00 hod. v Úpore a 28.09.2019 

o 14:00 hod. vo Veľatoch. Veľaty poplatok 5 € 
 

5. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Cejkov súhlasí s odohratím stretnutia 2. kola III. ligy U15 sk. 

A TJ Družstevník Cejkov – FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany 11.09.2019 (streda) o 15:30 hod. Cejkov 
poplatok 10 € 
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6. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 1. kola III. ligy sk. A FK Veľaty - TJ Družstevník Cejkov 
3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 07.-08.09.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Lučanský J. – 06.10.2019, Pongó J. – 05.09.2019 

3. KR ukladá R za povinnosť VYTLAČIŤ zápis o stretnutí PRED ZÁPASOM a podľa neho vykonať 

kontrolu hráčov (čísla) nastupujúcich na stretnutie. 

4. KR ukladá R za povinnosť UZATVÁRAŤ zápis o stretnutí PRIAMO NA ŠTADIÓNE po skončení 

stretnutia za prítomností DZ (spoločne si overia góly, strelcov a striedania). 

5. KR dáva do pozornosti R aby si robili dôkladné poznámky počas stretnutia z dôvodu množiacich 

sa podnetov zo strany klubov na nepresné uvádzanie strelcov gólov a striedaní hráčov. Zle vyplnený 
zápis o stretnutí bude mať za následok obmedzenie delegácie na stretnutia ObFZ. 

 

6. KR pristupuje k OOD pre R Blanár D., DZ Illéš J. (stretnutie Svätuše - Hraň). 
 

7. KR udeľuje pokarhanie pre R Hepku M. (stretnutie Slovenské Nové Mesto - Tŕňa). 
 

5. Správy DK 

 

2019/20-025 DK trestá na podnet ŠTK FK Cejkov finančnou pokutou 50 € + 5 €, Rozpis ObFZ, A6 a). 

 
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 12.09.2019 

  

1. Správy matriky 
 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov 

bude zamietnutá.  

 

2. Správy ŠTK 
 
1. ŠTK žiada kluby ObFZ aby umožnili delegovaným osobám prístup k PC technike pred, počas a po 

stretnutí. Zároveň ich žiada, aby nahlásili na KR ObFZ TV prostredníctvom ISSF (podanie na komisiu 

rozhodcov cez elektronickú podateľňu v ISSF), ak bude PC technika k dispozícii a R z akéhokoľvek 
dôvodu zápis o stretnutí neuzavrie priamo na štadióne. 

 
2. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola Prípravka U11 FK II. Rákoczi 

Ferenc Borša – OFK Biel dňa 12.09.2019 (štvrtok) o 16:00 hod. 
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3. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Malý Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 3. kola Prípravka 
U11 TJ Družstevník Malý Horeš - TJ Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 17.09.2019 (utorok) o 17:00 hod. 

 
4. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka U11 TJ Slavoj 

Kráľovský Chlmec – OFK Biel dňa 20.09.2019 (piatok) o 15:30 hod. 

 

3. Správy KR 

 
1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 14.-15.09.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Takáč F. – 14.09.2019, Fortuňak M. – do prihlásenia, Begala J. – 14.09.2019. 

3. KR berie na vedomie pochvalu ŠK Zemplínske Jastrabie na R Ondrášek, Begala (stretnutie FK v 
Nižnom Žipove – ŠK Zemplínske Jastrabie). 

4. KR ukladá R za povinnosť VYTLAČIŤ zápis o stretnutí PRED ZÁPASOM a podľa neho vykonať 

kontrolu hráčov (čísla) nastupujúcich na stretnutie. 

5. KR ukladá R za povinnosť UZATVÁRAŤ zápis o stretnutí PRIAMO NA ŠTADIÓNE po skončení 

stretnutia za prítomností DZ (spoločne si overia góly, strelcov a striedania). 

6. KR dáva do pozornosti R aby si robili dôkladné poznámky počas stretnutia z dôvodu množiacich 
sa podnetov zo strany klubov na nepresné uvádzanie strelcov gólov a striedaní hráčov. Zle vyplnený 

zápis o stretnutí bude mať za následok obmedzenie delegácie na stretnutia ObFZ. 

 

4. Správy DK 

 

2019/20-026 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Tipan E. (1358991), N. Žipov od 9.9.2019 + poplatok 10 

€ (DP čl.46/1),  

 

2019/20-027 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Veľk V. (1217989), Z. Hradište od 9.9.2019 + poplatok 10 

€ (DP čl.48/2a), 

 

 
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. 11 z 19.09.2019 

  

1. Správy VV 
 

VV na zasadnutí dňa 16.09.2019 prijal nasledovné uznesenia: 

 

A, Zobral na vedomie  

10/19-20 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

11/19-20 – priebežné hodnotenie činnosti KR a DK,  

 

B, Prejednal  

12/19-20 – sťažnosť ŠK Zemplínske Jastrabie, bez prijatia ďalších opatrení, 
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13/19-20 –  nedostatky so zástupcom OZ TJ Milhostov, 

14/19-20 –  nedostatky so zástupcom FK v Nižnom Žipove, 

 

C, Schválil  

15/19-20 – účasť výberu R a DZ ObFZ Trebišov na Turnaji výberov ObFZ v halovom futbale v Košiciach 

dňa 14.12.2019, 

16/19-20 – nomináciu R Cili M., Kiseľ P., Rugolská V.  pre potreby VsFZ na mládežnícke stretnutia 

(hlasovaním per rollam). 

 

2. Správy matriky 

 
 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov 

bude zamietnutá.  

 

3. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK v zmysle čl. 83 SP odpočíta po skončení súťažného ročníka 2019/2020 družstvu VI. ligy sk. 
Sever TJ Družstevník Parchovany 3 body za odohranie stretnutia počas neuhradenia 

mesačnej zbernej faktúry klubom za 08/2019 (1. stretnutie, 15.09.2019, 6. kolo VI. ligy sk. Sever 
TJ Družstevník Parchovany – OZ TJ Milhostov). 

 
2. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka 

U11 FK II. Rákoczi Ferenc Borša – TJ Družstevník Malý Horeš dňa 24.09.2019 (utorok) o 17:00 hod. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola Prípravka U11 OFK Biel - TJ 

Družstevník Malý Horeš dňa 28.09.2019 (sobota) o 16:00 hod. 
 

 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 21.-22.09.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Takáč F. – 21.09.2019, Dako T. – 28.-29.09.2019 

3. KR berie na vedomie pochvalu ŠK Zemplínske Jastrabie na R Dako T., Škrabala M., Korpesio D. 
(stretnutie ŠK Zemplínske Jastrabie - ŠK Kuzmice). 

4. KR berie na vedomie podanie  

• FC Tokaj Tŕňa, poplatok 5 € 

• OŠK Veľký Horeš, poplatok 5 €. 
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5. Na náhradnom doškoľovacom seminári sa dňa 19.09.2019 na ObFZ zúčastnil rozhodca: Frederik 
Szabó. 

5. Správy DK 

 

2019/20-028 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kučera T. (1250376), Z. Hradište od 16.9.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3),  

 

2019/20-029 DK na podnet KR úhrada FK Trňa 5+10 €, rozpis ObFZ TV A6s,  

 

2019/20-030 DK na podnet KR úhrada FK V. Horeš 5+10 €, rozpis ObFZ TV A6s. 

 

 

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

Úradná správa č. 12 z 26.09.2019 

  

1. Správy matriky 

 
 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov 

bude zamietnutá.  

 

2. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK prerokovala odvolanie TJ Družstevník Parchovany a ruší svoje uznesenie zo dňa 19.09.2019 
v znení: „ŠTK v zmysle čl. 83 SP odpočíta po skončení súťažného ročníka 2019/2020 družstvu VI. ligy 

sk. Sever TJ Družstevník Parchovany 3 body za odohranie stretnutia počas neuhradenia mesačnej 

zbernej faktúry klubom za 08/2019 (1. stretnutie, 15.09.2019, 6. kolo VI. ligy sk. Sever TJ Družstevník 
Parchovany – OZ TJ Milhostov).“ 

 
2. ŠTK na základe žiadosti TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola III. ligy 

U15 sk. A OFK Vojčice – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto dňa 26.10.2019 (sobota) o 10:00 hod. 
Slovenské Nové Mesto 5 € 

 

3. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákóczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola Prípravka 
U11 FK II. Rákóczi Ferenc Borša – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 01.10.2019 (utorok) o 15:30 

hod. 
 

 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 28.-29.09.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Pongó J. – 22.09.2019, Miklóš T. st. – 28.09.2019, Pituk F. – 28.09.2019. 
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3. KR berie na vedomie podanie FK Veľaty. 

5. Správy DK 
 
2019/20-031 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Jartáš L. (1086056), Z. Jastrabie od 23.9.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3),  
 

2019/20-032 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Veľk 

V. (1217989)Z. Hradište od 26.9.2019 + poplatok 10 €, DP čl.41/2. 
 

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 03.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 

Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 

Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 
partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

 

2. Správy matriky 

 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

 

3. Správy ŠTK 

1. ŠTK oznamuje FK, že ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK „Krajskú futbalovú ligu - Zimný 

pohár predsedu KSK“, v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v 
systéme ISSF podaním prihlášky do 31.10.2019. 

2. ŠTK na základe žiadosti TJ Slavoj Kráľovský Chlmec súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola Prípravka 
U11 TJ Slavoj Kráľovský Chlmec – TJ Družstevník Malý Horeš dňa 05.10.2019 (sobota) o 13:00 hod. 

 
3. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 10. kola VI. ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – FK v Nižnom Žipove dňa 13.10.2019 (nedeľa) o 14:30 hod. na UT Slavoja Trebišov. 
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4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 05.-06.10.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. Ospravedlnenia: Rugolská V. – od 04.10.2019 do prihlásenia, Cili M. – 05.-06.10.2019, Kaščák J. – 

05.10.2019, Kozák P. – 06.10., 13.10.2019, Korpesio D. – 05.-06.10.2019, Pituk – 05.10.2019. 

3. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na výkon R Ondrášek D., 
Hepka M., Puškaš D. (stretnutie Borša – Slovenské Nové Mesto). 

 
 
5. Správy DK 
 

2019/20-033 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Szatmári B. (1381107), Streda nad Bodrogom od 
29.09.2019 + poplatok 5 € (DP čl.47/2),  

 

2019/20-034 DK berie na vedomie námietku FK Tŕňa, nespĺňa  podmienky SP čl. 85, 86, rozpis ObFZ 
TV čl. 9. 
 
 

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 10.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 

1. Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 

Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 
partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

2. Informujeme, že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní 
hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 

 

2. Správy matriky 

 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  
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3. Správy TMK 
 

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ: 

školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov 

miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove 
termín: 08. 11. 2019 – 15. 03. 2020 

záverečné skúšky: 16. 03. – 20. 03. 2020 

poplatok: 100.- € 
kapacita: 26 osôb (predbežne prihlásených 16 trénerov) 

prihlášky do: 25. 10. 2019 
 

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto 
miesto školenia: Košice budova VsFZ 

termín: 17. 01. – 19. 04. 2020 
záverečné skúšky: 20. 04. – 30. 04. 2020 

poplatok: 100.- € 

kapacita: 26 osôb 
prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ 

miesto školenia: Košice budova VsFZ 
termín: 18. 01. – 12. 06. 2020 

záverečné skúšky: 15. 06. – 26. 06. 2020 
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie) 

kapacita: 26 osôb 

prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ a na 

webstránke VsFZ. 
 

4. Správy ŠTK 

1. ŠTK oznamuje FK, že ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK „Krajskú futbalovú ligu - Zimný 

pohár predsedu KSK“, v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v 
systéme ISSF podaním prihlášky do 31.10.2019. 

2. ŠTK na základe žiadosti OFK Biel súhlasí s odohratím stretnutia 8. kola III. ligy U15 sk. B TJ ŠM Streda 
nad Bodrogom – OFK Biel dňa 11.10.2019 (piatok) o 16:00 hod. (vzájomná dohoda). Biel poplatok 

5 €. 
 

3. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola III. ligy 
U15 sk. B TJ Družstevník Malý Horeš – FK II. Rákoczi Ferenc Borša dňa 30.10.2019 (streda) o 10:00 

hod. (vzájomná dohoda). Borša poplatok 10 €. 
 

4. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola Prípravka 
U11 OFK Biel – FK II. Rákoczi Ferenc Borša dňa 16.10.2019 (streda) o 16:30 hod. (vzájomná 

dohoda). Borša poplatok 10 €. 
 

5. Správy KR 

 
1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 12.-13.10.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Takáč F. – 13.10., 20.10.2019, Kovalčin J. – 12.-13.10.2019, Hepka M. – 
20.10.2019, Pongó J. – 11.10.2019. 
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3. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Parchovany na výkon R Babken Ch., Kaščák 
V.., Dako T. (stretnutie Parchovany – Veľaty). 

4. KR pristupuje k OOD pre R Takáč F. (stretnutie Plechotice – Zemplínske Hradište). 

5. KR pristupuje k OOD pre R Miklóš T. st. (stretnutie Kysta – Zemplínske Jastrabie). 

6. KR nevyhovuje ISSF žiadosti od R Blanár a týmto mu zakazuje používať komunikačné 
zariadenie v súťažiach dospelých. 

7. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia FK Kysta – ŠK Zemplínske Jastrabie na základe podnetu 
DK a konštatuje, že hráčovi domácich č. 14 Stanislav Pajtáš 1255421 bol nesprávne udelený OT ČK. 

8. KR dáva do pozornosti klubom, aby pri žiadosti o zmenu R uvádzali aj konkrétny dôvod (kedy a 
kde boli daným R poškodený). Zároveň im pripomína, že zasadnutie komisie je vo štvrtok a podnet musí 
prísť cez ISSF do 15:00. 

6. Správy DK 
 
2019/20-035 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Šafar Š. (1365790), Z. Jastrabie od 7.10.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.49/2a),  
 

2019/20-036 DK na základe vyjadrenia Komisie rozhodcov ObFZ upúšťa od sankcie pozastavenia 

športovej činnosti hráča Stanislav Pajtáš 1255421 (Kysta) zo stretnutia VI. ligy sk. Sever: Kysta – 
Zemplínske Jastrabie, DP čl. 37/12. 
 

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 17.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 
1. Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 

Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 
partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

2. Informujeme, že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní 

hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 
 

2. Správy matriky 

 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  
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3. Správy TMK 
 

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ: 

školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov 

miesto školenia: futbalový štadión v Gerlachove 
termín: 08. 11. 2019 – 15. 03. 2020 

záverečné skúšky: 16. 03. – 20. 03. 2020 
poplatok: 100.- € 

kapacita: 26 osôb (predbežne prihlásených 16 trénerov) 
prihlášky do: 25. 10. 2019 
 

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto 

miesto školenia: Košice budova VsFZ 
termín: 17. 01. – 19. 04. 2020 

záverečné skúšky: 20. 04. – 30. 04. 2020 

poplatok: 100.- € 
kapacita: 26 osôb 

prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ 
miesto školenia: Košice budova VsFZ 

termín: 18. 01. – 12. 06. 2020 
záverečné skúšky: 15. 06. – 26. 06. 2020 

poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie) 

kapacita: 26 osôb 
prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ a na 

webstránke VsFZ. 
 

4. Správy ŠTK 

1. ŠTK oznamuje FK, že ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK „Krajskú futbalovú ligu - Zimný 
pohár predsedu KSK“, v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v 
systéme ISSF podaním prihlášky do 31.10.2019. 

2. ŠTK na základe žiadosti OZ TJ Milhostov súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola VI. ligy sk. Sever OZ 

TJ Milhostov – OŠK Zemplínske Hradište dňa 26.10.2019 (sobota) o 14:30 hod. (vzájomná dohoda). 
 

 

5. Správy KR 

 
1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 19.-20.10.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Kovalčin J. – 20.10.2019, Levkiv J. – 20.10.2019, Pituk F. – 19.10.2019 

3. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na výkon DO Tokár J. ml., 
Korpesio D., Eštok M. (stretnutie Slovenské Nové Mesto – Veľký Horeš). 
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6. Správy DK 
 

2019/20-037 DK mení trest  z nepodmienečného na podmienečný na 1 stretnutie na dobu 3 mesiace 
hráčovi Szatmári B. (1381107), Streda nad Bodrogom od 17.10.2019 + poplatok 5 € (DP čl.41/2),  
 

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

Úradná správa č. 16 z 24.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 
1. Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 

vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 
Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 

partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

2. Informujeme, že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní 

hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 
 

2. Správy matriky 

 

Matrika informuje kluby, že: 

- pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

- prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

 
3. Správy TMK 
 

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ: 

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto 
miesto školenia: Košice budova VsFZ 

termín: 17. 01. – 19. 04. 2020 
záverečné skúšky: 20. 04. – 30. 04. 2020 

poplatok: 100.- € 

kapacita: 26 osôb 
prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ 

miesto školenia: Košice budova VsFZ 
termín: 18. 01. – 12. 06. 2020 

záverečné skúšky: 15. 06. – 26. 06. 2020 
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie) 

kapacita: 26 osôb 

prihlášky do: 10. 01. 2020 
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Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ a na 
webstránke VsFZ. 
 

4. Správy ŠTK 

1. ŠTK oznamuje FK, že ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK „Krajskú futbalovú ligu - Zimný 

pohár predsedu KSK“, v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v 
systéme ISSF podaním prihlášky do 31.10.2019. 

2. ŠTK na základe žiadosti FK II. Rákoczi Ferenc Borša súhlasí s odohratím stretnutia 9. kola III. ligy 
U15 sk. B MFK Čierna nad Tisou – FK II. Rákoczi Ferenc Borša dňa 26.10.2019 (sobota) o 10:00 

hod. (vzájomná dohoda). Borša poplatok 10 €. 
 

3. ŠTK na základe žiadosti FK v Nižnom Žipove súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola VI. ligy sk. Sever 

TJ Družstevník Parchovany – FK v Nižnom Žipove dňa 26.10.2019 (sobota) o 12:00 hod. (vzájomná 
dohoda). N. Žipov poplatok 10 €. 

 
4. ŠTK na základe žiadosti TJ vo Veľkom Kamenci súhlasí s odohratím stretnutia 12. kola VI. ligy sk. Juh 

TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto – TJ vo Veľkom Kamenci dňa 03.11.2019 (nedeľa) o 13:30 hod. 

(vzájomná dohoda). V. Kamenec poplatok 10 €. 
 

5. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 9. kola III. ligy U15 sk. A ŠK Kuzmice – TJ Družstevník Cejkov 
3:0 K (svojvoľné opustenie hracej plochy), výsledok 4:0 ostáva v platnosti, do pozornosti DK. 

 
6. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 11. kola VI. ligy sk. Sever ŠK Zemplínske Jastrabie – FK 

Veľaty 0:3 K (inzultácia R), do pozornosti DK. 

 
7. ŠTK upozorňuje futbalové kluby ObFZ na dodržiavanie povinnosti o natáčaní videozáznamu. Jeho 

kvalita musí byť taká, aby bolo možné posúdiť situácie na ňom. V prípade nedodržania ustanovení 
Rozpisu súťaží ObFZ budú prípady odstúpené na riešenie DK v rámci DP a Rozpisu súťaží ObFZ. 
 

 

5. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 26.-27.10.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Begala J. – 27.10.2019, Korpesio D. – 26.-27.10.2019, Takáč F. – do konca 
jesennej časti ročníka. 

3. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: 

• Zemplínske Hradište – Biel na základe podnetu OFK Biel a považuje podnet za čiastočne 

opodstatnený, 

• Nižný Žipov – Kysta na základe podnetu FK v Nižnom Žipove a považuje podnet za čiastočne 
opodstatnený. 

4. KR pristupuje k OOD pre:  

• R Ondrášek D. (stretnutie Kysta – Plechotice), 

• R Tokár J. ml. (stretnutie Zemplínske Hradište - Biel), 

• R Kaščák V., R Blanár D. a DZ Várady P. (stretnutie Nižný Žipov - Kysta). 
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6. Správy DK 
 

2019/20-038 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Mráz T. (1195876), Milhostov od 21.10.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.48/2a),  

 

2019/20-039 DK trestá pozastavením výkonu športu, pozastavením výkonu športovej činnosti a 
pozastavením výkonu funkcie na 8 mesiacov NEPO: Zubaľ M. (1104204), Z. Jastrabie od 21.10.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.49/2e),  
 

 

2019/20-040  DK trestá FK Z. Jastrabie (do pozornosti ŠTK) kontumácia výsledku stretnutia Z. 
Jastrabie – Veľaty 0:3 v prospech FK Veľaty ( DP čl.49/5),  

 
2019/20-041 DK trestá FK Z. Jastrabie (do pozornosti ŠTK)  odobratím – 3 body po ukončení 

súťažného ročníka 2019/20 ( DP čl.49/5) Z. Jastrabie – Veľaty,  
 

2019/20-042 DK trestá FK Jastrabie finančnou pokutou 150 € + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV, A6t, 

Z. Jastrabie – Veľaty,  
 

2019/20-043 DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia Z. Jastrabie – Veľaty , AR1 do pozornosti KR  
 

2019/20-044 DK trestá FK N. Žipov finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 € (DP čl.57/2),  

 
2019/20-045 DK trestá FK N. Žipov finančnou pokutou 30 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6m),  

 
2019/20-046 DK trestá HU Iľko G. (1400121) FK N. Žipov pozastavením výkonu akýchkoľvek funkcií 

na 4 mesiace NEPO: + poplatok 10 €, N. Žipov – Kysta,  
 

2019/20-047 DK trestá FK N. Žipov navýšením počtu US na 1+5 do konca súťažného ročníka 2019-

2020, N. Žipov – Kysta,  
 

2019/20-048 DK trestá tréner Šandor J. FK N. Žipov pokarhaním (DP čl.11), + poplatok 10€, N. Žipov 
– Kysta, 

 

2019/20-049 DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia N. Žipov – Kysta , R, AR1, AR2 do pozornosti 
KR,   

 
2019/20-050 DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia Z. Hradište – Biel , R do pozornosti KR, 

 
2019/20-051 DK trestá pokarhaním HU Varga M. (1311488), Z. Hradište (DP čl.11) + poplatok 10 €,  

 

2019/20-052 DK trestá VM Slovjak L. (1318979) FK Cejkov pozastavením výkonu akýchkoľvek funkcií 
v mládežníckych súťažiach na 3 mesiace NEPO: + poplatok 5 €, Kuzmice – Cejkov,  

 
2019/20-053 DK trestá FK Cejkov finančnou pokutou 20 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV A6g, 

Kuzmice – Cejkov. 

 
Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 
na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 
84 ods. 1 DP). 
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Úradná správa č. 17 z 31.10.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 
Pripomíname klubovým manažérom termín ukončenia čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť 

nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj 

Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 
partnerov na futbalnet.shop. 

• prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

• viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na 
adrese: https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

2. Správy TMK 
 

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ: 

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto 
miesto školenia: Košice budova VsFZ 

termín: 17. 01. – 19. 04. 2020 
záverečné skúšky: 20. 04. – 30. 04. 2020 

poplatok: 100.- € 

kapacita: 26 osôb 
prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ 

miesto školenia: Košice budova VsFZ 
termín: 18. 01. – 12. 06. 2020 

záverečné skúšky: 15. 06. – 26. 06. 2020 
poplatok: cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie) 

kapacita: 26 osôb 

prihlášky do: 10. 01. 2020 
 

Informácie o otvorení jednotlivých školení budú zverejnené v najbližšom období v ÚS SFZ a na 

webstránke VsFZ. 

 

3. Správy ŠTK 
 
1. ŠTK na základe žiadosti TJ Družstevník Malý Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola III. ligy U15 

sk. B TJ Družstevník Malý Horeš – FK II. Rákoczi Ferenc Borša dňa 04.04.2020 (sobota) o 10:00 

hod. (vzájomná dohoda). Malý Horeš poplatok 10 €. 
 

2. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 9. kola III. ligy U15 sk. B MFK Čierna nad Tisou – FK II. 
Rákoczi Ferenc Borša 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili), do pozornosti DK. 

 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 03.11.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R a PR“ a sú 
záväzné pre delegované osoby a FK. 

2. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: 

• FK Kysta – ŠK Kuzmice a pristupuje k OOD pre DZ Kozák P. a R Rugolská V. 
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5. Správy DK 
 

2019/20-054 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Topolčani M. (1059236), Plechotice od 28.10.2019 + 

poplatok 10 € (DP čl.37/5), 
 

2019/20-055 DK trestá 3 stretnutia NEPO pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie: 
Topolčani M. (1059236), Plechotice od 28.10.2019 (po uplynutí trestu za 5ŽK - 054/2019-2020) + 

poplatok 10 € (DP čl.48/2a),  

 
2019/20-056 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Jartáš L. (1086056), Z. Jastrabie od 28.10.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.46/2),  
 

2019/20-057 DK trestá 3 stretnutia NEPO pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie:  

Uhrin M. (1234186), Kysta od 28.10.2019 + poplatok 10 € (DP čl.48/2a),  
 

2019/20-058 DK trestá 2 mesiace  NEPO pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie:  
Bálint T. (1165403), Kysta od 28.10.2019 + poplatok 10 € (DP čl.48/2a), s prerušením počas zimnej 

prestávky, 
 

2019/20-059 DK trestá FK Kysta finančnou pokutou 50 + poplatok 10 €, rozpis ObFZ TV A6m (Kysta 

– Kuzmice), 
 

2019/20-060 DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia Kysta – Kuzmice, DS do pozornosti KR, 
 

2019/20-061 DK trestá FK Borša finančnou pokutou 50 € + poplatok 5 €, rozpis ObFZ TV A6 (Čierna 

– Borša). 
 
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 04.11.2019 

  

 
Správy VV 

 
VV na zasadnutí dňa 31.10.2019 prijal nasledovné uznesenia: 

A, Zobral na vedomie  

17/19-20 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

18/19-20 – priebežné hodnotenie činnosti ŠTK, KR a DK za jesennú časť súťažného ročníka 

2019/20,   

 

B, Schválil  

19/19-20 – povinnosť pre všetky kluby VI. ligy dospelých vkladať na futbalnet videozáznam zo 

svojich domácich stretnutí od jesennej časti súťažného ročníka 2020/21. V jarnej časti súťažného 

ročníka 2019/20 budú kluby môcť tieto záznamy môcť vkladať na futbalnet dobrovoľne, 
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20/19-20 – povinnosť pre kluby, ktoré budú v súťažnom ročníku 2019/20 hrať nadstavbovú 

časť VI. ligy dospelých vkladať na futbalnet videozáznam zo svojich domácich stretnutí v stretnutiach 

nadstavby, 

 

C, Uložil  

21/19-20 – ŠTK dať FK za povinnosť odstrániť do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 

2019/20 nedostatky na vybavení športových objektov a HP pod hrozbou disciplinárnych sankcií, 

22/19-20 – sekretárovi vyžiadať v každom kole VI. ligy dospelých v jarnej časti súťažného 

ročníka 2019/20 po 1 videozázname zo skupiny Sever a 1 zo skupiny Juh na kontrolu kvality 

(nezostrihaný záznam primeranej kvality, od nástupu na HP až po odchod delegovaných osôb do 

určených priestorov). 

 

Úradná správa č. 19 z 07.01.2020 

  

 
Správy VV 

 

VV na zasadnutí dňa 07.01.2020 prijal nasledovné uznesenia: 

A, Zobral na vedomie  

23/19-20 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

24/19-20 – vyhodnotenie Turnaja R a DZ v halovom futbale, ktorý sa konal 14.12.2019 v 

Košiciach,   

25/19-20 – návrh Stanov ObFZ Trebišov a odporúča Konferencii ObFZ schváliť Stanovy ObFZ 

v predloženej podobe,  

26/19-20 – návrh rozpočtu ObFZ na rok 2020 a odporúča Konferencii ObFZ schváliť rozpočet ObFZ 

na rok 2020,  

27/19-20 – organizovanie Futbalovej kvapky krvi dňa 13.3.2020 (piatok) na ObFZ Trebišov, 

28/19-20 – registráciu ObFZ Trebišov ako príjemcu 2 % z dane na rok 2020, 

 

B, Schválil  

29/19-20 – Konferencia ObFZ Trebišov sa uskutoční dňa 21.02.2020 o 16:00 hod. v Trebišove 

(miesto konania bude oznámené dodatočne). Na konferencii sa uskutoční voľba člena Konferencie VsFZ 

za odstupujúcich členov Marcela Tomáša a Ing. Zoltána Illésa. 

30/19-20 – výsledky ankiet Jedenástka, Rozhodca a Tréner ObFZ Trebišov za súťažný ročník 

2018/19 budú vyhlásené dňa 21.02.2020 o 18:30 hod. v Trebišove (miesto konania bude oznámené 

dodatočne). Na vyhlásení Jedenástky budú ocenení navrhnutí jubilanti. 

31/19-20 – VV ObFZ schvaľuje pri príležitosti jubilea udeliť ocenenia nasledovne: 
 

Zlatú medailu ObFZ: Ján Šandor (70 rokov), Vincent Kočiš (70 rokov), Ján Hvozdík (70 rokov) 
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Striebornú medailu ObFZ: Vladimír Švec (60 rokov), Juraj Košlab (60 rokov), Andrej Koscelník (65 

rokov), Ján Stečák (60 rokov) 
 

Bronzovú medailu ObFZ: Jozef Repovský (55 rokov) 
 

C, Uložil  

32/19-20 – sekretárovi informovať FK VI. ligy dospelých o schválenej povinnosti a  postupe pre 

všetky kluby VI. ligy dospelých vkladať na futbalnet videozáznam zo svojich domácich stretnutí od 

jesennej časti súťažného ročníka 2020/21. V jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 budú kluby môcť 

tieto záznamy môcť vkladať na futbalnet dobrovoľne. Pre kluby, ktoré budú v súťažnom ročníku 

2019/20 hrať nadstavbovú časť VI. ligy dospelých vzniká povinnosť vkladať na futbalnet 

videozáznam zo svojich domácich stretnutí v stretnutiach nadstavby. 

 

Úradná správa č. 20 z 26.02.2020 

  

 
Správy z Konferencie ObFZ 

 

Konferencia ObFZ Trebišov sa uskutočnila dňa 21.02.2020 v Zemplínskom Hradišti. 

 

 1. Konferencia konštatovala:  

Na konferenciu bolo pozvaných 19 delegátov s právom hlasovať, na konferencii sa zúčastnilo 14 

delegátov s právom hlasovať, čo predstavovalo  73,68 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo 

aj 21 hostí, teda spolu bolo prítomných 35 účastníkov. Riadna konferencia ObFZ bola 

uznášaniaschopná. 

 

2. Konferencia zobrala na vedomie:   

    - od jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 budú mať rozhodcovia a delegáti podpísané s ObFZ Trebišov 

dohody o pracovnej činnosti (pribudne odvod na sociálne a zdravotné poistenie), 

 - od jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 budú FK VI. ligy ObFZ Trebišov môcť nahrávať 

videozáznamy zo svojich domácich stretnutí na portál futbalnet.sk, pre FK hrajúce nadstavbovú 

časť aktuálneho ročníka bude nahratie videozáznamov z domácich stretnutí nadstavby povinné, 

- podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe sú FK povinné mať na svojich futbalových stretnutiach 

prítomného zdravotníka, ktorý absolvoval aspoň kurz prvej pomoci. ObFZ Trebišov v spolupráci 

so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Trebišov pripravuje takýto kurz v mesiaci marec 

2020, pred štartom jarnej časti súťažného ročníka 2019/20. 

 

3. Konferencia schválila  

- zloženie overovateľov zápisnice pp. Marek Visokai (Nižný Žipov), Ján Holub (Biel) a skrutátorov 

Miroslav Hepka (Trebišov) a Miroslav Voroňák (Michaľany), 
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- zloženie pracovného predsedníctva podľa priloženého materiálu, 

- zloženie mandátovej komisie – Vladimír Švec (predseda), Miroslav Hepka, Miroslav Voroňák (členovia), 

- zloženie návrhovej komisie – Róbert Vass (predseda), Andrej Koščo a Jozef Podracký (členovia), 

- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. V. Švec), 

- program Konferencie ObFZ, 

- správu o činnosti ObFZ za obdobie od ostatnej konferencie (predseda ObFZ), 

- správu revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za obdobie od ostatnej konferencie (p. J. Hvozdík), 

- Stanovy ObFZ v predloženej podobe, 

- rozpočet ObFZ Trebišov na rok 2020, 

- za člena konferencie VsFZ p. Petra Tótha (Kráľovský Chlmec), 

- povinnosť mať aspoň 1 mládežnícke družstvo pre všetky FK hrajúce VI. ligu ObFZ Trebišov. 

Podmienku splnia FK, ktoré prihlásia svoje družstvo do súťaže v kategórii U19, U15 aj U11. Spoločné 

družstvo mládeže sa zarátava iba pre jeden FK. 

 

4. Konferencia uložila:  

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

ktoré boli prednesené na Konferencii ObFZ. 

 

Správy VV 

 

33/19-20 VV hlasovaním per rollam schvaľuje na návrh KR ObFZ postup rozhodcov do súťaží 

VsFZ: Tibor Dako, Viktória Rugolská. 

 

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát oznamuje FK, že podľa Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe sú FK povinné mať na svojich 

futbalových stretnutiach prítomného zdravotníka, ktorý absolvoval aspoň kurz prvej pomoci. 

ObFZ Trebišov v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Trebišov organizuje 

takýto kurz 09.03.2020 (pondelok) v trvaní od 9:00 do 15:00 hod. v Trebišove na ul. Konečnej 

č. 1794/5 (za cintorínom). Poplatok za kurz je vo výške 10 eur a uhrádza sa na mieste v prospech 

SČK Trebišov. Súčasťou kurzu je prednáška, teoretická časť, praktická časť a test. Po absolvovaní kurzu 

dostanú účastníci preukaz o absolvovaní kurzu prvej pomoci. Na základe toho budú môcť byť uvádzaní 

v zápise o stretnutí v ISSF. Termín nahlásenia pre každý klub je do 04.03.2020. 

 

2. Sekretariát žiada FK VI. ligy 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@obfztv.sk s predmetom : 
videozáznam. Detaily boli zaslané klubom na mail. Termín nahlásenia do 25.03.2020. 
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Úradná správa č. 21 z 24.03.2020 

  

 
Správy ŠTK 

 

ŠTK ObFZ odkladá všetky plánované stretnutia dospelých a mládeže v jarnej časti súťažného 

ročníka 2019/2020 až do odvolania. O ďalších opatreniach bude ObFZ informovať na základe nových 

opatrení, ktoré vláda a Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky prijme. ObFZ situáciu monitoruje a 

bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať 

prostredníctvom svojho webového sídla www.obfztv.sk. 

 
Správy KR 

 

KR oznamuje, že KD SFZ v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, 

resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto 

konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika 

(pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú 

dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia 

delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie 

o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné 

vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania 

platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena 

licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou 

poštou. 

 

Správy sekretariátu 

 

Sekretariát ObFZ Trebišov žiada z dôvodu prijatých opatrení ohľadom šíriaceho sa koronavírusu 

funkcionárov FK, trénerov, rozhodcov, delegátov a širokú futbalovú verejnosť, aby v tomto období v 

maximálne možnej miere obmedzili osobný kontakt na sekretariáte ObFZ a všetky potrebné veci 

riešili zásadne telefonickým kontaktom (0905 909 128), prípadne e-mailom (obfztv@obfztv.sk). 

Sekretár ObFZ bude svoju prácu vykonávať z domu. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, 

požadované podklady pre ObFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu 

doručiť do schránky ObFZ (pri vstupe na sekretariát). Priebežne (utorok a piatok) bude zabezpečené 

vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok. 

 

Úradná správa č. 22 z 14.05.2020 

  
 

Správy VV 

 

VV na zasadnutí dňa 08.05.2020 hlasovaním per rollam schválil, že: 

 

34/19-20 – rušia sa všetky stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, 
 

35/19-20 – anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka 2019/2020 
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(žiadne družstvo z jednotlivých súťaží ObFZ nepostupuje do súťaží riadených VsFZ pre nasledujúci 

súťažný ročník 2020/2021, v prípade potreby doplnenia družstiev do súťaží riadených VsFZ pre 
nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 sa bude vychádzať z konečných výsledkov súťažného ročníka 

2018/19 v zmysle SP čl. 17), 

 
36/19-20 – zo štartovného na nový súťažný ročník 2020/2021 budú futbalovým klubom ObFZ 

odrátané poplatky za nezrealizované prestupy s obmedzením, keďže hráči za kluby vôbec 
nenastúpili. 

 

 

Správy TMK 

 

Technický úsek SFZ – vzdelávanie trénerov oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov 
SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu  sú  v súčasnosti všetky aktivity 
ďalšieho vzdelávania pozastavené. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 

30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa 
evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v 
ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať). 

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez 

ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. 
Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. 

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori 
jednotlivých školení budú v tejto veci kontaktovať študentov e-mailom. 

 
Správy KR 

 

KR oznamuje, že KD SFZ z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na 

získanie / predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“). 

Licenčný seminár licencie „A“ – Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 
11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. 
Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur. 

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v 

dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 
117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur. 

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla 

Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky najneskôr do 

1.6.2020.  Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v 
sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia 

na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa 

považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa 
záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. 
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Úradná správa č. 23 z 08.06.2020 

  

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát žiada FK o hlasovanie v ankete Futbalová jedenástka ObFZ Trebišov za súťažný 

ročník 2019/20. Informácie k hlasovaniu boli zaslané mailom klubovým manažérom resp. trénerom. 

Svoje hlasy, prosím Vás, zasielajte na mail obfztv@obfztv.sk v termíne do 22.06.2020. 

 

2. Sekretariát oznamuje FK, že svoje družstvá môžu prihlasovať na súťažný ročník 2020/2021 

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

nový súťažný ročník. Prihlasovať svoje družstvá môžete cez issf do 22.06.2020. 

3. Mailová komunikácia s ObFZ môže prebiehať aj na nových mailových adresách obfztv@futbalsfz.sk 

a julius.dusek@futbalsfz.sk. Mailová adresa obfztv@obfztv.sk je naďalej funkčná. 

 

Správy ŠTK 

1. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 09.06.2020 (UT) do 

22.6.2020 (PO).  Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v 

systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na súťažný ročník (SR) 2020-21 a 

následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného 

družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj 

v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná 

položka. 

2. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných 

údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov. 

3. V zmysle RS v SR 2020-21 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré bude v zbernej faktúre. Po 

odhlásení družstva po uzavretí súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. Pre uhradenie štartovného 

bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2020, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. 

Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do 

súťaží ObFZ.  

4. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Trebišov zo dňa 21.02.2020 družstvo dospelých v VI. lige 

ObFZ Trebišov je povinné mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 1 mládežnícke 

družstvo (U19, U15, U11). Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých 

zaradené do VI. ligy, ale do VII. ligy ObFZ.  

5. Termínová listina na SR 2020-21 bude uverejnená po uzavretí prihlášok. 
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Správy VV 

 

VV na zasadnutí dňa 08.06.2020 prijal nasledovné uznesenia: 

A, Zobral na vedomie  

37/19-20 – vyhodnotenie Futbalovej jedenástky ObFZ Trebišov za súťažný ročník 2018/19 dňa 

21.02.2020 v Zemplínskom Hradišti, 

B, Schválil  

38/19-20 – výšku štartovného pre FK dospelých na súťažný ročník 2020/2021 vo výške 140 €. 

Futbalové kluby ObFZ, ktoré sa zúčastnili VI. ligy v súťažnom ročníku 2019/2020, zaplatia 50 % tejto 
sumy. Klubom bude takisto odrátaná suma za nezrealizované prestupy s obmedzením v období 
01/2020 - 03/2020 v zmysle uznesenia VV ObFZ č. 36/19-20. 

Úradná správa č. 24 z 29.06.2020 

  

1. Správy sekretariátu 

 

1. Štartovné FK bude v zbernej faktúre za jún 2020, t.j. FK sú povinné uhradiť ho do doby splatnosti 

v mesiaci júl 2020 (dátum uvedený v zbernej faktúre). Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v 

dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží ObFZ.  

2. Nové mailové adresy ObFZ Trebišov sú: obfztv@futbalsfz.sk a julius.dusek@futbalsfz.sk. 

Mailová adresa obfztv@obfztv.sk je naďalej funkčná. 

 

2. Správy matriky 

 

1. Matrika pripomína FK, že žiadosti o prestup amatéra sa aktuálne podávajú v týchto letných 

registračných obdobiach: 

a) od 26.06. do 15.07. – prestupy bez obmedzenia, 

b) od 01.07. do 30.09. – prestupy s obmedzením, 

c) od 01.07. do 30.09. – prestupy zo zahraničia. 

2.  

Podľa článku 15 Registračného a prestupového poriadku SFZ registrácia hráča v materskom klube a 

jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 

15.07. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj 

mimo registračného obdobia, ak  
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a) materský klub zanikol bez právneho nástupcu,  

b) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže13) a hráč tohto družstva nie je oprávnený 

štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo  

c) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku 

nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku 6 a hráč 

tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.  

 

Hráč sa môže dočasne zaregistrovať v inom klube aj bez súhlasu materského klubu na obdobie do 

konca príslušného súťažného ročníka bez možnosti predčasného ukončenia dočasnej registrácie, 

počas ktorej nie je hráč oprávnený prestúpiť do iného klubu, ak hráč nie je oprávnený štartovať za iné 

družstvo materského klubu a materský klub  

 

a) neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže, alebo  

b) odhlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, zo súťaže.  

 

3. Pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné VŽDY aktualizovať fotografiu hráča, 

4. Prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča, žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 

rokov bude zamietnutá.  

5. Matrika dôrazne vyzýva FK VI. ligy na registráciu hráčov v novovytvorených kategóriách U11 

a U15. 

 

3. Správy ŠTK 

1. ŠTK schválila prihlášky do súťaží ObFZ na SR 2020/21. ObFZ na základe schválených prihlášok 

vystaví pre FK štartovné, ktoré bude vygenerované v systéme ISSF. Termín splatnosti týchto zberných 

faktúr je stanovený do 10.7.2020. V prípade nezaplatenia zbernej faktúry v termíne splatnosti nebude 

družstvo FK zaradené do príslušnej súťaže. 

2. Losovacie čísla sú uvedené na úvodnej stránke webu ObFZ Trebišov  

http://www.obfztv.sk/losovacie-cisla-obfz-trebisov-2020-21/ 

V prípade vzájomnej dohody FK je možná výmena losovacích čísel v termíne do 10.7.2020 (dohodu 

o výmene je potrebné zaslať v ISSF od oboch klubov). 

3. ŠTK berie na vedomie podnet TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto a súhlasí s odohratím 

majstrovských stretnutí dospelých a mládeže v jesennej časti súťažného ročníka 2020/21 na 

ihriskách súperov (rekonštrukcia budovy TJ). 

4. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ Trebišov anuluje výsledky SR 2019/20 a v systéme ISSF 

uzavrela súťaže v zmysle pokynov oddelenia IT SFZ. 
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4. Správy DK 

 

2019/20-062  

 

DK na základe rozhodnutia VV ObFZ s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne 

sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom že všetky disciplinárne sankcie 

pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 DP a 

disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ 

neboli vykonané, sa rušia (alebo sa považujú za vykonané). 

 

Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného 

ročníka. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli 

vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku 

súťažného ročníka 2020/2021. 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva 

na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 

84 ods. 1 DP). 

 

5. Správy KR 

 

KR oznamuje R a DZ, že doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční 25.07.2020 (sobota) 

v Trebišove. Miesto a čas budú upresnené v najbližších ÚS. 
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