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Úradná správa č. 28 z 19.05.2022 
 

Správy KR 

 

1. Ospravedlnenia: Filip Takáč – 22.05.2022 

 

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 žiada DZ, aby v stretnutiach dospelých na predzápasovej porade upozornili kameramanov na 

správne natáčanie videozáznamu podľa rozpisu a pokynov uvedených v úradných správach ObFZ 

(videozáznam je potrebné snímať až do odchodu delegovaných osôb z hracej plochy). 

 

4. KR upozorňuje R a DZ na uvádzanie všetkých skutočností súvisiacich so stretnutím (vrátane 

nešportového správania hráčov resp. funkcionárov po zápase) do zápisu o stretnutí, správy delegáta 

resp. správy pozorovateľa. V prípade zanedbania svojich povinností pristúpi KR k udeleniu pokút pre DO 

podľa Rozpisu súťaže. 

 

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. 

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 : 

- 16. kola VII. ligy dospelých FK Leles – FK Kysta 3:0 K (H sa na stretnutie nedostavili), do pozornosti 

DK, 

 

5. ŠTK dáva do pozornosti DK  

- TJ Družstevník Plechotice za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 16. kola VI. ligy Plechotice – 

Veľaty na futbalnet do stredy 12:00 hod. po skončení stretnutia. 
 

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

- 11. kolo III. liga U15 sk. A N. Žipov – Michaľany 24.05.2022 (UT) o 17:00 hod., N. Žipov 5 € 

- 9. kolo Prípravka U11 sk. A Úpor – Z. Hradište 20.05.2022 (PI) o 17:00 hod., Z. Hradište 5 € 

- 15. kolo V. ligy U19 Kuzmice – Streda n. B. 21.05.2022 (SO) o 15:00 hod., Streda n. B. 5 € 
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Správy DK 

 
2021/22-090 DK trestá 1  stretnutie  NEPO: Váradi J. (1198844), V. Trakany od 16.5.2022 + 

poplatok 10 € (DP čl.37/5),   

 
2021/22-091 DK trestá na podnet ŠTK FK Kysta finančnou pokutou 150 € + poplatok 10 € (rozpis 

ObFZ TV, A6a), 
 

2021/22-092 DK trestá previedla pohovor (štatutár FK Milhostov Melko J.), disciplinárne opatrenie - 

pokarhanie + poplatok 10 € (DP čl.11/1), 
 

2021/22-093 DK trestá na podnet ŠTK FK Plechotice finančnou pokutou 20 € + poplatok 10 € (rozpis 
ObFZ TV, A6n2). 

 

 

Správy sekretariátu 

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

v podobe kreditov cez e-shop SFZ. 

Správy OK 

2021/22-001 OK ObFZ Trebišov po preštudovaní zápisu o stretnutí, správy PR a DZ a článku 48 DP 

ponecháva v platnosti rozhodnutie DK o treste č. 2021/22-080 Segedy J. (1197795), Veľaty. 

http://www.obfztv.sk/

