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Úradná správa č. 26 z 05.05.2022 
 

Správy KR 

 

1. 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). 

 

2. 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. 

 

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 kontumuje výsledok stretnutia : 

- 6. kola Prípravka U11 TJ Internacionál Hraň – FK v Nižnom Žipove 3:0 K (H sa na stretnutie 

nedostavili), do pozornosti DK,  

- 8. kola III. ligy U15 OFK Vojčice – TJ Družtevník Plechotice 3:0 K (pokles hráčov H pod 7), 

výsledok stretnutia ostáva v platnosti (14:0),  

- 14. kola VI. ligy dospelých TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto – TJ ŠM Streda nad Bodrogom 

3:0 K (hostia oznámili, že na stretnutie nepricestujú), do pozornosti DK. 

 

5. ŠTK dáva do pozornosti DK  

- OŠK Veľký Horeš za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 14. kola VI. ligy V. Horeš – Veľaty na 

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

- TJ Družstevník Plechotice za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 14. kola VI. ligy Plechotice – 

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

6. ŠTK na základe podania FK Veľaty predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.05.2022 (ST) o 16:00 
hod. na Oblastný futbalový zväz (ObFZ) zo stretnutia 13. kola VI. ligy FK Veľaty - TJ TISA 

Trakany: Július Tokár (R), Ladislav Zrebňák (AR1), Július Gašpar (AR2), Juraj Lučanský (DZ), Štefan 
Sovák (KD), Zoltán Kočiš (KH), Ľubomír Domaracký (VD), Ladislav Szücs (VH). 
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Správy DK 

 

2021/22-075 DK trestá 2  mesiace NEPO: Varga V. (1098191), V. Horeš od 1.5.2022 s prerušením 
v letnej prestávke súťaží + poplatok 10 € (DP čl.48/2b),   

 

2021/22-076 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 150 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV, 
A6o), 

 
2021/22-077 DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 50 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV, 

A6h2), 

 
2021/22-078 DK trestá na 1 stretnutie NEPO :  Krištal K. (1397184)FK Parchovany od 1.5.2022 + 

poplatok 5 € (DP 37/3), 
 

2021/22-079 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Segedy J. (1197795), Veľaty od 5.5.2022 + poplatok 10 

€ (DP čl.48/2a),   
 

2021/22-080 DK trestá na podnet ŠTK FK Plechotice finančnou pokutou 20 € + poplatok 10 € 
(rozpis ObFZ TV, A6n2), 

 
2021/22-081 DK trestá na podnet ŠTK FK V. Horeš finančnou pokutou 20 € + poplatok 10 € (rozpis 

ObFZ TV, A6n2). 

 
2021/22-082 DK trestá na podnet ŠTK FK Streda n. B. finančnou pokutou 150 € + poplatok 10 € 

(rozpis ObFZ TV, A6a). 
 

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/

