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Úradná správa č. 25 z 28.04.2022 
 

Správy KR 

 

1. Ospravedlnenia: M. Fedor – 30.04., 01.05.2022, J. Gašpar – 30.04., 14.05., 28.05.2022, J. Šimko 

– 01.05., 08.05.2022, A. Jáger – 30.04.2022 

 

2. KR nariaďuje R a DZ v stretnutiach dospelých uviesť do zápisu o stretnutí resp. správy DZ zo 

stretnutia výsledok kontroly štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii (s uvedením čísla, 

mena, priezviska a registračného čísla hráča štartujúceho vo vyššej vekovej kategórii). 

 

3. KR oznamuje R a DZ, že ohľadom systému ISSF, nech kontaktujú člena KR – Dominika Puškaša, 

ohľadom zmien v obsadení R a DZ, nech kontaktujú predsedu KR – Simeona Vassa. 

 

4. KR žiada o stanovisko cez ISSF R Kaščák a DZ Šimko (Hraň-Plechotice), R Gašpar (U19 Cejkov-

Boťany) do 03.05.2022. 

 

Správy ŠTK 

 

1. ŠTK nariaďuje FK v stretnutiach mládeže (U19, U15, U11), aby vedúci a kapitán družstva oznámili 

rozhodcovi stretnutia výsledok vykonanej konfrontácie s dostatočným časovým predstihom 

pred stretnutím.  

 

2. ŠTK vyzýva R a DZ v stretnutiach dospelých uviesť do zápisu o stretnutí resp. správy DZ zo 

stretnutia výsledok kontroly štartu hráčov vo vyššej vekovej kategórii. 

 

3. ŠTK žiada FK o čo najlepšie natáčanie videozáznamov zo stretnutí dospelých, aby sa dali 

posúdiť ich prípadné námietky. Zároveň žiada FK o nájdenie vhodného miesta na natáčanie 

videozáznamu (ŠK Kuzmice – zavadzajú stĺpy, TJ Internacionál Hraň – snímanie videa z nízkeho 

miesta). FK sú povinné natáčať videozáznam od nástupu družstiev a rozhodcov na hraciu 

plochu až po ich odchod z nej po skončení 1. polčasu resp. po ukončení stretnutia. 

 

4. ŠTK stanovuje termín dohrávaného stretnutia 13. kola VI. ligy Veľaty – Trakany (stretnutie bolo 

prerušené v 27. minúte pre prietrž mračien) na 04.05.2022 (ST) o 17:00 hod. Stretnutie sa bude 

dohrávať od 27. minúty. V stretnutí môžu nastúpiť aj hráči, ktorí v pôvodnom stretnutí nenastúpili. 

Osobné tresty hráča v stretnutí platia aj v dohrávanom stretnutí (aj keby hráč bol v dohrávke na 

lavičke alebo vôbec nenastúpil).  

 

5. ŠTK dáva do pozornosti DK  

- TJ Internacionál Hraň za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 13. kola VI. ligy Hraň – 

Plechotice na futbalnet v lehote do stredy 12:00 hod. po stretnutí. 
 

6. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutí po vzájomnej dohode klubov nasledovne: 

- 7. kolo III. ligy U15 sk. A Kuzmice – Plechotice 27.04.2022 (ST) o 16:00 hod., Plechotice 10 €, 

- 13. kolo VII. ligy Milhostov – Leles 24.04.2022 (NE) o 16:00 hod. Vynútená zmena – kolízia 

stretnutí  

- 9. kolo Prípravka U11 sk. B Streda n. B. – Kráľ. Chlmec 02.05.2022 (PO) o 17:00 hod., Kr. 

Chlmec 10 € 
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Správy DK 

 

 

2021/22-066 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Truchan M. (1155257), N. Žipov od 25.4.2022 + 
poplatok 10 € (DP čl.37/5),   

 
2021/22-067 DK trestá pozastavením výkonu športu, pozastavením výkonu funkcie na 3 týždne 

NEPO: Badžo R. (1182215), Hraň od 28.4.2022 + poplatok 10 € (DP čl.48/2b),   

 
2021/22-068 DK trestá FK Hraň finančnou pokutou 100 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV, A6n), 

 
2021/22-069 DK trestá FK Brehov finančnou pokutou 20 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV, A6m), 

 
2021/22-070 DK trestá 3 stretnutia NEPO : pozastavením výkonu funkcie Slovjak L. (1318979 ) FK 

Cejkov od 28.4.2022+ poplatok 5 € (DP čl. 47/2a), 

 
2021/22-071 DK berie na vedomie podanie FK Veľaty, trest naďalej ostáva v platnosti, + poplatok 

10 €, 
 

2021/22-072 DK trestá na podnet ŠTK FK Hraň finančnou pokutou 20 € + poplatok 10 € (rozpis 

ObFZ TV, A6n2), 
 

2021/22-073 DK dáva do pozornosti KR – R, AR1,AR2, DS (stretnutie Hraň-Plechotice),  
 

2021/22-074 DK dáva do pozornosti KR – R (stretnutie U19 Cejkov-Boťany). 
 

 

Správy sekretariátu 

Sekretariát upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe za rok 2022 

v podobe kreditov cez e-shop SFZ. 

http://www.obfztv.sk/

