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Správy ŠTK 

 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 16. kola V. ligy U19 TJ ŠM Streda nad Bodrogom – TJ 

Družstevník Cejkov 3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili), do pozornosti DK.  

 

2. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 13. kola V. ligy U19 TJ Družstevník Cejkov – FK Leles 3:0 K 

(hostia sa na stretnutie nedostavili), do pozornosti DK. 

 

3. ŠTK dáva do pozornosti DK FK Tatran Úpor (kategória U11). 

 

4. ŠTK pripomína FK, že v systéme ISSF sú vytvorené jednotlivé stupne súťaží, do ktorých je už možné 

sa prihlasovať. Žrebovacie čísla budú prideľované na základe umiestnenia v tomto SR. Prihlášky je 

možné podávať do 27.06.2022 do 23:59 hod. 

 

Správy DK 

 

2021/22-112 DK trestá finančnou pokutou 100 € FK Cejkov  (Streda n/B-Cejkov, U19) + poplatok 5 
€ (rozpis ObFZ TV A6a), 

 
2021/22-113 DK trestá finančnou pokutou 100 € FK Leles  (Cejkov-Leles, U19) + poplatok 5 € (rozpis 

ObFZ TV A6a), 

 
2021/22-114 DK trestá na podnet ŠTK FK Úpor pokarhaním  + poplatok 5 € (DP čl.11) 

 
 

Správy sekretariátu 

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

v podobe kreditov cez e-shop SFZ. 

2. Sekretariát pripomína FK, že dňa 24.06.2022 (piatok) o 18:30 hod. sa v kultúrnom dome vo Veľkej 

Tŕni uskutoční vyhlásenie výsledkov ankety Jedenástka ObFZ Trebišov. Pôjde o vyhlásenie výsledkov 

za súťažné ročníky 2019/20, 2020/21 a 2021/22. Pozvánky boli zaslané futbalovým klubom, oceneným 

hráčom, trénerom a rozhodcom mailom. Zároveň boli na podujatie pozvaní jubilanti, ktorí v minulosti 

vykonávali alebo vykonávajú funkcionársku činnosť v kluboch alebo vykonávali činnosť rozhodcu či 

delegáta. 

3. VsFZ plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK - pre získanie licencie „kurz 

prvej pomoci“. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte ObFZ Trebišov (mailom, telefonicky, osobne). 

Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.  

 

http://www.obfztv.sk/

