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Správy DK 

 

2022/23-055  DK trestá FK N. Žipov finančnou pokutou 30 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A 6m),  
 

2022/23-056  DK trestá FK V. Horeš finančnou pokutou 30 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A 6m),  
 

2022/23-057  DK trestá na podnet ŠTK FK V. Horeš finančnou pokutou 30 € + poplatok 10 €  (Rozpis 

ObFZ Trebišov A6n2), 
 

2022/23-058  DK trestá finančnou pokutou 10 € DZ Fedor M., AR1 Hanko S. (rozpis ObFZ TV A 6.1.d), 
 

2022/23-059  DK dôrazne upozorňuje R a DZ, že ospravedlnenie R, AR a DZ zo zasadnutia komisie 

na poslednú chvíľu nebude rešpektované a DK pristúpi k disciplinárnym opatreniam,  
 

2022/23-060 DK žiada KR a ŠTK, aby v prípade predvolania na zasadnutie DK (z dôvodu nedostatkov 
v stretnutí) bola zabezpečená účasť zástupcu komisie na zasadnutí 

 

 

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát pripomína FK, že ObFZ Trebišov v mesiacoch 01-02/2023 organizuje 2. ročník Zimného 

turnaja o pohár ObFZ Trebišov. Klubovým manažérom resp. funkcionárom FK bol zaslaný mail 

ohľadom prihlasovania sa na turnaj v jednotlivých kategóriách (U11, U13, U15, U19, dospelí). Svoje 

odpovede, prosím vás, zasielajte najneskôr do 18.11.2022 na mail obfztv@futbalsfz.sk príp. 

telefonicky (0905 909 128). 

 

2. Sekretariát oznamuje FK, že plánovaný kurz zdravotníkov (Záchranná akadémia Košice) sa 

uskutoční dňa 03.12.2022 (sobota) od 10:00 do 15:00 hod. v Košiciach. Klubom s prihlásenými 

frekventantmi bola informácia zaslaná mailom so žiadosťou o doplnenie dátumu narodenia k menu 

a priezvisku. Ďalší záujemcovia sa môžu prihlasovať mailom alebo telefonicky (0905 909 128) do 

14.11.2022. 

 

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

kreditov cez e-shop SFZ. 

 

4. VsFZ v spolupráci s KSK pripravuje organizáciu 5.ročníka Krajskej futbalovej ligy 2023. 

Záujemcovia o zimnú ligy sa môžu prihlásiť od 17.októbra do 13.novembra 2022 prostredníctvom 
ISSF v elektronickej podateľni. Na základe počtu prihlásených tímov sa pripraví rozpis stretnutí 

jednotlivých skupín pre regionálne a oblastné kluby. Predpokladaný termín zimného turnaja od 
14.01.2023, tak aby sa finálové stretnutia odohrali najneskôr 18.-19.03.2023. Žiadame kluby 

regionálneho zväzu, ktoré majú záujem konfrontovať sa v príprave aj s klubmi iných oblastí, aby do 

poznámky v prihláške uviedli túto skutočnosť (tak ako v minulom ročníku FK Malý Horeš).  Bude sa hrať 
na hracích plochách  s umelým povrchom v mestách : Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Košice, 

Michalovce, Trebišov. 
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