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Úradná správa č. 11 z 23.09.2021 
 

1. Správy VV 

 

2021/22-009 
Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Trebišov (červený okres podľa covid automatu 

od 27.09.2021) a s tým súvisiacimi povinnosťami zo strany futbalových klubov ObFZ Trebišov (v režime 

OTP - povinné testy pre nezaočkovaných a ľudí, ktorí neprekonali covid, zápasy bez divákov, resp. ich 
obmedzená kapacita, povinný zoznam účastníkov) VV schvaľuje prerušenie všetkých súťaží ObFZ 
Trebišov a odloženie stretnutí všetkých kategórií od 01.10.2021 do odvolania. 

 

2. Správy sekretariátu  
 

1. Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí 
amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-

19 nájdete na stránke ObFZ. 

2. 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. 

 

3. Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ Trebišov č. 2021/22-009 prerušuje všetky súťaže a odkladá 

na neurčito stretnutia všetkých kategórií od 01.10.2021 do odvolania. 

 

2. ŠTK na základe žiadosti TJ ŠM Streda nad Bodrogom súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka 

U11 sk. B FK II. Rákóczi Ferenc Borša – TJ ŠM Streda nad Bodrogom dňa 22.09.2021 (ST) o 16:30 

hod. Vzájomná dohoda klubov.  

 

3. ŠTK na základe žiadosti TJ TISA Trakany súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka U11 sk. B 

TJ TISA Trakany – TJ Družstevník Malý Horeš dňa 23.09.2021 (ŠT) o 17:00 hod. Vzájomná dohoda 
klubov. 

 
4. ŠTK na základe žiadosti OŠK Veľký Horeš súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka U11 sk. B 

TJ Slavoj Kráľovský Chlmec – OŠK Veľký Horeš dňa 22.09.2021 (ST) o 16:30 hod. Vzájomná dohoda 

klubov. 
 

5. ŠTK na základe žiadosti MFK Čierna nad Tisou súhlasí s odohratím stretnutia 5. kola Prípravka U11 
sk. B TJ Družstevník Malý Horeš – MFK Čierna nad Tisou dňa 24.09.2021 (PI) o 17:00 hod. v Čiernej 

nad Tisou a 20.05.2022 v Malom Horeši. Vzájomná dohoda klubov. Čierna nad Tisou 5 € 

 
6. ŠTK na základe žiadosti TJ TISA Trakany súhlasí s odohratím stretnutia 4. kola Prípravka U11 sk. B 

TJ ŠM Streda nad Bodrogom – TJ TISA Trakany dňa 27.09.2021 (PO) o 16:00 hod. Vzájomná dohoda 
klubov. Trakany 5 € 

 
7. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 6. kola V. liga U19 FK Leles – TJ 

Boťany dňa 25.09.2021 (SO) o 11:00 hod. Vzájomná dohoda klubov. Leles 5 € 
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8. ŠTK odkladá na neurčito tieto stretnutia 5. kola III. ligy U15:  
- ŠK Kuzmice – FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany (sk. A) - podnet Kuzmice, 

- OFK Vojčice – FK Veľaty (sk. A) - podnet Veľaty, 
- FK Slovan Brehov – TJ ŠM Streda nad Bodrogom (sk. B) - podnet Brehov 

- FK v Nižnom Žipove – TJ Družstevník Cejkov (sk. A) - podnet Cejkov 

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

činovníci, ktorí sú uvedení na zadnej strane zápisu o stretnutí.  

 

10. ŠTK upozorňuje futbalové kluby na dodržiavanie opatrení vyplývajúcich z Manuálu a 

usmernenia k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a 

mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. 

 

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

 

4. 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. 

 

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. KR berie na vedomie pochvalu TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na výkon DO v stretnutí OŠK Veľký 
Horeš – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto (Takáč, Begala, Illéš). 

 
5. Ospravedlnenia: 

 

Ján Šimko – 26.09.2021, Jozef Kovalčin – 26.09.2021 
 

5. Správy DK 

 

2021/22-030 DK trestá 6 stretnutia NEPO: Cihi D. (1392610), Kuzmice od 19.9.2021 + poplatok 5 € 

(DP čl.49/2a), 

2021/22-031 DK trestá FK Milhostov  finančnou pokutou 30 € + poplatok  10 € , rozpis ObFZ TV 

A6m (Milhostov-Brehov) 

2021/22-032 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Sabo 
T. (1268502) Plechotice od 24.9.2021 + 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). 
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