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Úradná správa č. 10 z 16.09.2021 
 

1. Správy sekretariátu  

 

1. Úplné znenie Vyhlášky 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, nájdete na stránke 

ObFZ. 

 

2. Sekretariát upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov 

je možné cez E-shop SFZ. 

 

3. Sekretariát upozorňuje kluby na zaregistrovanie športových odborníkov v ISSF (hlavných 

usporiadateľov, videotechnikov, hlásateľov, trénerov, asistentov trénera, vedúcich mužstiev, lekárov, 

masérov, fyzioterapeutov) a ich následné schválenie – súhlas. 

 

 

2. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola III. ligy 

U15 sk. B TJ ŠM Streda nad Bodrogom – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec dňa 02.10.2021 (SO) o 10:00 

hod. Vzájomná dohoda klubov. Streda nad Bodrogom 5 € 

 

2. ŠTK odkladá na neurčito stretnutie 5. kola VII. ligy dospelých FK Leles – ŠK Zemplínske Jastrabie 
a vyzýva funkcionárov týchto FK na predloženie dohody o novom termíne odohratia tohto stretnutia 

do 22.09.2021. 
 

3. ŠTK upozorňuje FK, že na lavičke náhradníkov počas stretnutia sa môžu pohybovať len tí činovníci, 

ktorí sú uvedení na zadnej strane zápisu o stretnutí.  

 

4. ŠTK upozorňuje na základné opatrenia, ktoré musí splniť organizátor stretnutia a zúčastnené FK na 

stretnutí, ako aj na dodržiavanie športového covid semaforu pre okres Trebišov. 

 

Platné opatrenia a nariadenia ÚVZ SR (link nižšie): 

 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-

opatrenia&catid=256:uvod (viď podujatia) 

 

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

 

3. Správy KR 

 
1. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na včasné uzatváranie zápisov o stretnutí resp. správ PR a DZ. 

KR nariaďuje: 

 
a) rozhodcom mať vypísaný a uzatvorený zápis o stretnutí do 5 hod. po skončení stretnutia, 

 
b) delegátom mať vypísanú a uzatvorenú správu PR aj správu DZ do utorka 12:00 hod., v prípade 

neprístojností, porušenia futbalových noriem, HNS, podnetov na ŠTK alebo DK do pondelka 24:00 

hod. 
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2. KR upozorňuje R na skutočnosť, že v stretnutiach mládeže (prípravka U11, žiaci U15, dorast U19) 
je vykonanie konfrontácie povinné. Ak nikto nemá námietky, rozhodca v ISSF uvedie do zápisu, že 

konfrontácia bola vykonaná bez námietok.  
 

3. KR upozorňuje R, že v ISSF v zápise o stretnutí musí byť uvedený hlavný usporiadateľ stretnutia. 

Ak ho klub nemá schváleného, R jeho meno a dátum narodenia uvedie v zázname rozhodcu.  
 

4. Ospravedlnenia: 
 

Ján Pongó – 12.09.2021, Ladislav Bajnok – 17.-18.09.2021, Stanislav Hanko – 17.-18.09.2021, Matúš 
Fortuňak – 17.-19.09.2021, Adrián Jáger – 17.09.2021, Sebastián Vozárik – 18.09.2021 

 

4. Správy DK 

 

2021/22-024 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Šandor M. (1450580), Veľaty od 12.9.2021 + poplatok 5 

€ (DP čl.45/2), 

2021/22-025 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Bodzás T. (1351134), Leles od 12.9.2021 + poplatok 5 € 

(DP čl.45/2), 

2021/22-026 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kallai J. (1424264), Úpor od 12.9.2021 + poplatok 5 € (DP 

čl.37/3), 

2021/22-027 DK trestá 5 stretnutia NEPO: Beneš O. (1373174), Úpor od 12.9.2021 + poplatok 5 € 

(DP čl.49/2a), 

2021/22-028 DK trestá 5 stretnutia NEPO: Petrík I. (1341917), Streda nad Bodrogom od 12.9.2021 

+ poplatok 5 € (DP čl.49/2a), 

2021/22-029 DK trestá FK Plechotice 20 € + poplatok 5 €, Rozpis ObFZ A6c 

 

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). 

http://www.obfztv.sk/

