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Športovo technická komisia 

Oznamy: 

a)  Žiadame nasledovné FK o vygenerovanie členského poplatku na súťažný ročník 2017/2018: 
     Slávia Trnava, Šulekovo, Ratnovce, OŠK Šúrovce, Moravany, Piešťany,    
     Pečeňady, Borovce, Dvorníky, D. Lopašov, Chtelnica, Košolná, Pastuchov, Siladice,  
     Bohdanovce, D. Trhovište, V. Orvište, Trstín. 

b) ŠTK oznamuje, že Úradné správy sú zverejňované na novej internetovej stránke ObFZ  
      Trnava  - www.trnavaobfz.sk 

c) Žiadame kluby aby si prevzali futbalové lopty, ktoré zabezpečili sponzori jednotlivých  
     súťaží (pre mládež ObFZ), na sekretariáte ObFZ. Zároveň si môžete prevziať nový Rozpis  
     súťaží ObFZ Trnava 2017-2018. 

d) Oznamujeme zástupcom VI. ligy MEVA SPORT na registráciu klubového videotechnika  

     prostredníctvom my.sportnet.online. Ak ste už zaregistrovaní môžete nahrať svoje  

     stretnutia do videoarchívu sportnetu.   

e)  ObFZ Trnava uhradí za prerušené stretnutia 4. kola cestovné náhrady R:  

     Polakovič – 5 €, Tomašovič – 1,50 €, Jurena – 2 €,  Bunček 1,50 €, Chudjak – 3 € 

 
VI. liga – MEVA SPORT: 

U-0105 
10. kolo Voderady - Cífer, v sobotu 7. 10. v ÚHČ. 

CÍfer – dôrazne upozorňujeme, že na stretnutí nemôže byť hlavný usporiadateľ a videotechnik tá istá 
osoba. 
 
VII. liga - SWAN: 

U-0107 
4. kolo Ružindol - Kátlovce, 2. polčas prerušeného stretnutia sa dohrá 12. 9. o 18:00 hod. (dohoda 
klubov). 

Naháč – dôrazne upozorňujeme na uvádzanie vedúceho mužstva a hlavného usporiadateľa (v 
domácom zápase). 
 
VIII. liga – SELECT: 
Slovenská Nová Ves  – dôrazne upozorňujeme na uvádzanie vedúceho mužstva a hlavného 
usporiadateľa (v domácom zápase). 

Opoj – dôrazne upozorňujeme na uvádzanie vedúceho mužstva a hlavného usporiadateľa (v domácom 
zápase). 

U-0111 
6. kolo Bíňovce - Dolné Dubové, v stredu 1. 11. 2017 o 13:30 hod. (dohoda klubov). 

U-0112 
8. kolo  Opoj - Vlčkovce, ŠTK nesúhlasí s navrhovanou zmenou termínu.  Zmena  termínu zápasu môže 
byť schválená v zmysle znenia bodu A.2/b Rozpisu súťaží ObFZ. 
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VIII. liga – MEVASOX: 
Nižná – žiadame o úhradu 70 € pre FK Žlkovce v zmysle U-0062 a predloženie dokladu ŠTK najneskôr 
do  5.9.2017. V prípade neuhradenia poplatku bude FK Nižná odstúpená na DK.  
 
VI. liga sk. „A“  – dorast: 
5. kolo  Bohdanovce - Slávia Trnava, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 16. 9. o 13:00 hod. 
 
VI. liga sk. „B“  – dorast: 
4. kolo  D. Lopašov – Bojničky, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 9. 9. o 13:30 hod. 
 
U-0113 

1. kolo Vrbové – Dvorníky, ŠTK sa zaoberala námietkou MFK Vrbové a konštatuje, že podľa čl. 52 písm. 
m) SPF sa nejednalo o neoprávnený štart hráčov, pretože uvedení hráči boli pred stretnutím uvedení 
v zápise o stretnutí. Zároveň bola vykonaná aj ich konfrontácia pred stretnutím. Z tohto dôvodu je 
námietka  neopodstatnená.  

Rozhodcu stretnutia Miroslava Záhurančíka odstupujeme na doriešenie KR. 

Dvorníky – dôrazne upozorňujeme na kontrolu zosúladenia nahranej nominácie a zostavy na HP (ISSF 
manažér a vedúci mužstva). 

U-0114 
7. kolo Červeník - Veselé, v nedeľu 1. 10. o 11:30 hod. 

U-0115 
11. kolo Červeník - Dolné Trhovište, v nedeľu 29. 10. o 11:00 hod. 
 
V. liga žiaci sk. „A“: 
U-0103 
1. kolo Križovany - Bohdanovce, v stredu  13. 9. o 17:00 hod. (dohoda klubov). 

U-0106 
8. kolo Voderady - Brestovany, v sobotu 7. 10. o 12:00 hod. 
 
5. kolo  Brestovany – Modranka B, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 16. 9. o 13:00 hod. 

5. kolo  Hrnčiarovce - Špačince, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 16. 9. o 13:00 hod. 

U-0110 
3. kolo Bohdanovce - Hrnčiarovce, v nedeľu 3.9. o 13:00 hod. (dohoda klubov). 
 
V. liga žiaci sk. „B“: 
U-0109 
1. kolo Piešťany „B“ – Pastuchov, ŠTK stretnutie kontumuje podľa SPF čl. 82/1/b  (nenastúpenie na 
stretnutie)  a podľa čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0  v prospech Pastuchov.  FK Piešťany odstupuje 
na doriešenie DK. 

U-0108 
1. kolo Chtelnica  – Sokolovce, ŠTK stretnutie kontumuje podľa SPF čl. 82/1/b (nenastúpenie na 
stretnutie)  a podľa čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0  v prospech Chtelnica. FK Sokolovce uhradí FK 
Chtelnica v zmysle RS B.15/h sumu 30 € (č. ú: SK20 0900 0000 0000 4554 1337), doklad predloží ŠTK do 
7 dní po zverejnení v ÚS. FK Sokolovce odstupuje na doriešenie DK. 
ObFZ uhradí cestovné náhrady v zmysle RS A5/e  pre R:  P. Žažo -  1 €.  
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Prípravka sk. „A“: 
U-0104 
9. kolo  Modranka - Zavar, v nedeľu 29. 10. o 10:30 hod. (dohoda klubov). 
 
Prípravka sk. „C“: 
Dvorníky – domáce stretnutia v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých.  
 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

Komisia rozhodcov 

1. KR upozorňuje všetkých R, aby dodržiavali povinnosť  pred každým začiatkom stretnutia nastúpené 

družstvá nechať pozdraviť  podaním rúk . 

2.KR upozorňuje R : Bensona a Záhurančíka st., na nutnosť vygenerovania  a uhradenia  členského 

poplatku na súť. ročník 2017/2018. 

3. KR upozorňuje R na nutnosť preštudovania nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý je zverejnený 

na stránke ObFZ Trnava, v sekcii legislatíva, futbalové normy a taktiež Pravidlá futbalu platné od 

1.6.2017.   

4.KR pozýva na svoje zasadnutie  dňa 6.9.2017 o 16 15 hod. R : Bensona a Záhurančíka st. . 

5. KR berie na vedomie pochvalu od TJ Bojničky  na výkon R: Ondriga, Greguška  v stretnutí dospelých  

Moravany – Bojničky a v stretnutí dorastu Majcichov – B. Kostol R: Benson . 

6. Najbližšie zasadnutie KR bude dňa 6.9.2017 o 16 00 hod. . 

        Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány 

 

Disciplinárna komisia 

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4 

od 28.8.2017 

 

U 46 M. Kopúnek (1247420) Bohdanovce 1 s s. N (37/3) 

U 47 P. Chudý (1211316) ŠK 2011  1 s s. N (37/3) 

U 48 P. Krištof (1207908) Vlčkovce  1 s s. N (37/3) 

U 49 R Häckel (1205683) Dolné Trhovište 1 s s. N (37/3) 
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od 30.8.2017 

U 50 M. Vančo (1184895) Drahovce 1 s s. N (37/3) 

Disciplinárne sankcie: 

U 51 FO Piešťany (žiaci) RP 5 €, pokuta 20 € (12/6,59) stretnutie Piešťany-Pastuchov odstúpené na 

doriešenie ŠTK 

U 52 FO Sokolovce (žiaci) RP 5 €, pokuta 20 € (12/6,59) stretnutie Chtelnica-Sokolovce odstúpené na 

doriešenie ŠTK 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) 

U 53 A. Lackovič (1265710) Siladice 2 týždne P, od 30.8. 2017 do 30.11.2017 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, zamietnuté: 

U 54 P. Hornák  (1211366) Špačince (nespĺňa náležitosti) 

 

Oznamy: 

 DK oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu 
nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ, dospeli zainteresovaní k 
záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti, bude 
efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ, spočívajúceho v neuhradení 
odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ, riešiť prostredníctvom disciplinárnych 
komisií (SFZ, RFZ a ObFZ) 

 Preto oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto záležitosti od 1. augusta 2017 

prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území 

Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za 

amatéra, boli záležitosti riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených DK a iba záležitosti, v ktorých 

bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako 

dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre 

riešenie sporov. 

Usmernenie pre kluby: 

 V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli 
alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá 
tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku 
SFZ. 
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 Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo 

rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni 

údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do 

informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý 

citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena 

sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená 

povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP. 

 Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme 

disciplinárnej sankcie, v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár 

sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie 

bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho 

poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“ 

 DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na 

príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil. 

 Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov 
podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na 
komoru. 

 UPOZORŇUJEME, že konanie pred Komorou SFZ pre riešenie sporov je SPOPLATNENÉ ! 

 DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že sa mení termín 

zasadnutia DK. Zasadnutie DK bude vždy v utorok od 15 30 hod, na sekretariáte ObFZ Trnava, Dolné 

Bašty 14. Z uvedeného dôvodu žiada, aby podnety na DK boli podávané najneskôr do utorka , vždy do 

12 00 hod.  

DK žiada kluby a DO aby všetky podania a vyjadrenia podávali výhradne cez ISSF systém najneskôr 

v deň zasadania DK ObFZ do 12 00 hod. 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční  dňa 5.9.2017 

 

Proti rozhodnutiu DK ObFZ sa možno odvolať do 7 dní od uverejnenia US. 

 

 


