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Úradná správa č. 21 z 19.01.2023 

 

Správy TMK 

1. TMK ObFZ Trebišov oznamuje záujemcom o získanie trénerských licencií termíny školení 

pripravovaných a realizovaných SFZ: 

• od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots 
Leader – Tréner detí“. 

Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy 
a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských 
projektoch SFZ. 

• školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 6.2. – 30.7.2023.  

Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023. 

• školenie UEFA C licencie v Košiciach, v termíne 7.2. – 19.6.2023.  

Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023. 

2. TMK ObFZ Trebišov oznamuje záujemcom o predĺženie trénerských licencií: 

• od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou 
absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre 
trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. 

 

Správy ŠTK 

 

ŠTK pripomína FK ObFZ povinnosť predloženia tlačív o povolení štartu hráčov vo vyššej vekovej 

kategórii (u hráčov, ktorých potvrdenia neboli predložené pred začiatkom súťažného ročníka alebo 

počas jesennej časti súťaže). 

 

 

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že Výkonný výbor ObFZ hlasovaním per rollam schválil termín 

konania Riadnej konferencie ObFZ Trebišov – 17.02.2023 (piatok). Miesto a čas konania 

konferencie a jej program schváli Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 30.01.2023. 

 

2. Na maily zástupcov FK boli zaslané informácie o konaní 2. ročníka Zimného turnaja o pohár 

ObFZ Trebišov. Kluby majú zaslať obratom sken záväznej prihlášky na mail ObFZ 

obfztv@futbalsfz.sk. Turnaj je plánovaný na termíny: 

 

04.02.2023 v Sečovciach (kategória U11 - Spojená škola),  

11.02.2023 v Kráľovskom Chlmci (kategória U13 – Buzánsky Jenő Sport Arena), 

25.02.2023 v Trebišove (kategória U15 – Mestská športová hala). 
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