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Úradná správa ObFZ č. 2 zo dňa 3.8.2021, 
ročník 2021/2022 

 
 

 
UPOZORNENIE PRE FUTBALOVÉ KLUBY!!! 

 
UPOZORŇUJEME FK, že všetky potrebné informácie ohľadom COVID-19 (Usmernenie k spusteniu súťaží 
ObFZ Bardejov, Manuál organizácie futbalových stretnutí ObFZ Bardejov v nadväznosti na opatrenia 
súvisiace s COVID-19 a všetky prílohy nájdete na web stránke ObFZ Bardejov v novovytvorenej sekcii 
COVID-19 !!!!!!.   

 

 

SEKRETARIÁT ObFZ  
 
1.Upozorňujeme FK na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov cez E-shop 
SFZ. 

2. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / 
Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený 
na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek 
rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. 

3. Registračné obdobie pre medzinárodné prestupy amatérov: Letné registračné obdobie začína 1. 7. a 
končí 30. 9. Ako podklady slúžia: 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča 
– zahraničie – amatér“ a kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na 
pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj 
mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako 
„pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf. Ak sú doklady kompletné, 
vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.  

4. Sekretariát upozorňuje futbalové kluby na vygenerovanie členských poplatkov za klub a taktiež za 
hráčov pre nový súťažný ročník 2021/2022 
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5. Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2021/2022: Tento si je povinný v 
ISSF vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, funkcionár, ...) individuálne. Komplexné informácie o 
členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/členske - poplatky“.  

6. V zmysle SP, čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To 
znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár 
schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa 
nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.  

 
 
 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 
1. ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelých, 1. kolo Bartošovce - Abrahámovce 3:0 kont. v prospech 
Bartošoviec, výsledok 4:1 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Abrahámoviec do pozornosti DK – 
nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 10 EUR Abrahámovce. 
 
2. ŠTK dáva do pozornosti DK, FK Abrahámovce (spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia VI. ligy 
dospelých, 1. kolo Bartošovce – Abrahámovce. 
 
3. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Strojár Kružlov zo súťaže VI. liga dospelí a III. liga st. žiaci 
U15 v zmysle SP čl. 12, ods. 3. ŠTK dáva družstvo Kružlova do pozornosti DK. + 10 EUR Kružlov.   
 
4. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Javorina Malcov zo súťaže V. liga dorast U19 a III. liga st. 
žiaci U15 v zmysle SP čl. 12, ods. 3. ŠTK dáva družstvo Malcova do pozornosti DK. + 5 EUR Malcov.   
 
5. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva OFK 2010 Kurima zo súťaže V. liga dorast U19  v zmysle SP 
čl. 12, ods. 3. ŠTK dáva družstvo Kurimy do pozornosti DK. + 5 EUR Kurima.   
 
6. ŠTK upozorňuje FK o zaevidovanie členov realizačného tímu (vedúci družstva, lekár) do systému ISSF 
a uvádzať ich pri elektronických zápisoch o stretnutí do termínu 7.8.2021 pod ďalšími disciplinárnymi 
dôsledkami.  
 
7. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. 
 

 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní od zverejnenia ÚS. 
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KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 
1. KR obsadila R a DS na stretnutia hrané dňa 7.8. - 8.8.2021. 
 
 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ 
 
 
DK ObFZ trestá TJ Pokrok Abrahámovce pokarhaním za spôsobenie neskoršieho začiatku stretnutia 
VI.ligy dospelých 1.kolo Bartošovce - Abrahámovce dňa 01.08.2021 + 10 € RS čl.18/c, DP čl.64/1/a. 
 
DK ObFZ trestá TJ Pokrok Abrahámovce finančnou pokutou 50 € za nástup družstva s počtom hráčov 
menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí VI. liga dospelých 1.kolo Bartošovce - Abrahámovce zo 
dňa 01.08.2021 + 10 € RS čl.7/h 
 
DK ObFZ trestá TJ "Strojár"  Kružlov finančnou pokutou 120 € za odhlásenie družstva dospelých zo 
súťaže po vyžrebovaní + 10 € RS čl. 13/n 
 
DK ObFZ trestá TJ "Strojár"  Kružlov finančnou pokutou 50 € za odhlásenie družstva žiakov U-15 zo 
súťaže po vyžrebovaní + 5 € RS čl. 13/n 
 
DK ObFZ trestá TJ Javorina Malcov finančnou pokutou 85 € za odhlásenie družstva dorastu U-19 zo 
súťaže po vyžrebovaní + 5 € RS čl. 13/n 
 
DK ObFZ trestá TJ Javorina Malcov finančnou pokutou 50 € za odhlásenie družstva žiakov U-15 zo súťaže 
po vyžrebovaní + 5 € RS čl. 13/n 
  
DK ObFZ trestá OFK 2010 Kurima  finančnou pokutou 85 € za odhlásenie družstva dorastu U-19 zo 
súťaže po vyžrebovaní + 5 € RS čl. 13/n 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutia podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na DK 
ObFZ, v lehote do 7 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie(čl.84 odst.1 DP). 
 
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. 
 


