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Úradná správa ObFZ č. 32 zo dňa 21.6.2022, 

ročník 2021/2022 
 
 

 
SEKRETARIÁT ObFZ  
 
Oznámenie pre FK 

Riadna konferencia ObFZ Bardejov spojená s aktívom ŠTK k novému súťažnému ročníku 2022/2023 sa 
uskutoční dňa 30.6.2022 (štvrtok) o 17.00 h v reštaurácii Arkáda. Žiadame zástupcov FK 
o bezpodmienečnú účasť na konferencii a aktíve ObFZ Bardejov. 

 
 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 
1. ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky do súťaži je klub povinný pre každé družstvo podať zvlášť od 7.6.2022 
do 28.6.2022. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme 
ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2022 - 2023 a následne v systéme ISSF - 
elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická 
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú 
povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka. Žrebovacie čísla budú 
pridelené tak, ako boli družstvá zaraďované do súťažného ročníka 2021 – 2022. Samozrejme, že zmena 
žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme 
ISSF na komisiu ŠTK. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie 
údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries, aby tieto mohli byť 
aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR. Štartovné FK uhradí prostredníctvom mesačnej zbernej 
faktúry. 
 
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 prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 
 
 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ 
 
Vylúčený po ČK: 
 
Marian Jurčišin 1133413 + 10€ (TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka ), 
 
Vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka rozhodcu ( Ty kok.. vyjebaný) podľa čl. 48/1c DP 
 
DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažne stretnutie (po 5 ZK) + nepodmienečne 
pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 37/5a DP a čl. 48/2b DP, od 20.06.2022 s 
prerušením podľa čl.34/7 DP. 
 
  
 
Matúš Minčák 1196996 +10€ ( TJ Magura Zborov) 
 
Vylúčený po 2 ŽK, následné hrubé urážky a vyhrážky voči rozhodcovi( Ty kok...,ci jednu prijebem a 
následne to viackrát opakoval), pri schádzaní z hracej plochy, podľa čl. 37/3, 48/1c DP. 
DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 4 súťažné stretnutia , podľa čl. 
9/2/b1,2, čl. 37/5 a čl. 48/2b DP, od 20.06.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP. 
 
  
 
Vylúčený po 2. ŽK: 
Erik Bilčák 1204120 + 10 € (OŠK Kľušov ) 
DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.9/2b/2 DP a čl. 37/3 
DP, od 20.06.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP. 
 
DS po 5 ŽK : 
Erik Vasiľko 1290705  + 10 € ( OFK - SIM Raslavice ) 
 
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 20.06.2022 
s prerušením podľa čl.34/7 DP. 



Oblastný futbalový zväz Bardejov 
 

085 01  Bardejov, Mlynská ul. č.1, tel. a fax: 054/4722538, 0915 908 180 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

IBAN: VÚB: SK87 0200 0000 0000 1833 6522    IČO: 35 524 260  DIČ: 202 06 258 16 
IBAN: ČSOB: SK64 7500 0000 0040 1575 5244 
 
 

 
  
 
DK ObFZ 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. 
 
Zároveň upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 
DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 
2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023. 
 
 
 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na 
Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie 
(čl.84 ods.1 DP). 
 


