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Úradná správa č. 5 z 18.08.2022 
 

Správy KR 

 

1. Náhradný seminár R a DZ sa uskutoční v priestoroch ObFZ Trebišov vo štvrtok 25.08.2022 

o 16:00 hod. (rozhodcovia takisto absolvujú fyzické previerky a budú vysvetlené zmeny v pravidlách 

futbalu). Poplatok za náhradný seminár je vo výške 10 eur. 

 

2. Ospravedlnenia: Matúš Fortuňak – soboty a 21.08.2022, Filip Takáč – 26.-28.08.2022, Adrián Jáger 

– 20.08.2022 

 

Správy ŠTK 

 

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

- 2. kolo VII. liga Milhostov – Streda n. B. 28.08.2022 (NE) o 16:00 hod. v Strede n. B., (v obrátenom 

poradí – t. j. 09.04.2023 v Trebišove) 

 

2. ŠTK žiada FK VII. ligy dospelých ObFZ Trebišov o zaslanie povolení štartu hráčov vo vyššej 

vekovej kategórii podľa článku 46 SP. Kópiu tohto povolenia je potrebné doručiť vždy pred prvým 

štartom hráča mladšieho ako 18 rokov za kategóriu dospelých na ObFZ (poštou, príp. sken dokladu 

mailom) a originál predložiť rozhodcovi stretnutia. Platnosť dokladu je 1 rok. 

 

3. ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany U11 zo súťaže, 

do pozornosti DK. Súťaž sa začne 02.09.2022, zápasy sk. B budú v ISSF vygenerované nanovo. 

 

Správy DK 

 

2022/23-003 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 mesiac PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Václav 

Goroľ (1271680), FK N. Žipov od 18.8.2022 + poplatok 10 € (DP 41/2) 

 

2022/23-004 DK ObFZ TV oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 

2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole 
súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto 

pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú 
pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka 

nastúpiť. 

 
Sadzobník: Dospelí – 50€,  

 
2022/23-005 DK trestá FK Michaľany finančnou pokutou 50 € + 5 € (Rozpis ObFZ Trebišov A6k1) 

 

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15 % zo Zákona o športe v podobe 

kreditov cez e-shop SFZ. 

 

http://www.obfztv.sk/
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2. Súťažný poriadok futbalu zo dňa 01.07.2022 je zverejnený na stránke www.obfztv.sk v časti 

Futbalové normy (http://www.obfztv.sk/wp-content/uploads/2022/07/sutazny-poriadok-sfz-01-07-

2022.pdf). 

 
3. Registračný a prestupový poriadok zo dňa 28.06.2022 je zverejnený na stránke www.obfztv.sk 

v časti Futbalové normy (http://www.obfztv.sk/wp-content/uploads/2022/06/RaPP-novela-06-2022-

konsolidovane-znenie.pdf). 

http://www.obfztv.sk/

