
                          

Úradná správa ObFZ č. 18 / 2017-2018 

 

Sekretariát ObFZ Rožňava oznamuje, že konanie Volebnej konferencie 

ObFZ Rožňava sa uskutoční dňa 16. 11. 2017 o 17:00 v reštaurácii Áčko 

(OD Billa). 

 

Návrhy na jednotlivé volené funkcie je možné predkladať písomne na sekretariát 

ObFZ Rožňava pre volebnú komisiu do 15. 11. 2017 do 12,00 hod. 

 

Týmto žiadame FK územne príslušné k ObFZ Rožňava o nahlásenie člena 

Volebnej konferencie do 15. 11. 2017 do 12,00 hod. na sekretariát ObFZ 

Rožňava s nahlásením nasledovných údajov: 

Meno, Registračné číslo, Mailovú adresu, Tel. číslo mobil, Klub, ktorý zastupuje 

 

 

Zo zasadnutia ŠTK dňa 8.11.2017 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 6. liga dospelí 14. kolo  

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ 

 

ŠTK  nariaďuje odohrať zápasy jesennej časti 6. ligy dospelí V. Slaná – Rudná 

a Rožňavské Bystré – Betliar v nedeľu 12. 11. 2017 o 13:30. Prípadnú zmenu 

miesta konania zápasu nahlásiť na sekretariát do piatka 10. 11. 2017. 

 

 

Zo zasadnutia DK dňa 8.11.2017 

 

DK-60 trestá FK Baník Štítnik finančnou pokutou 50€ za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu podľa čl.57/1a2 v stretnutí FK Štítnik – Honce +10€ 

 

DK-61 trestá FK Baník Štítnik finančnou pokutou 60€ za nedodanie 

videozáznamu zo stretnutia FK Štítnik – Honce + 10€ 

 

DK-62 trestá OTJ Honce finančnou pokutou 30€ za vykázanie funkcionárov 

z lavičky 30€ podľa čl.48/1b,2b v stretnutí FK Štítnik – Honce + 10€ 

 

DK-63 Zastavenie činnosti za ČK na 2 mesiace nepodmienečne s prerušením 

podľa čl.48/2b: 

Boris Milko 1116535 + 10€ (FK Štítnik)  

 

DK-64 Zastavenie činnosti za ČK na 4 týždne nepodmienečne s prerušením 

podľa čl.48/2b: 

Szabolcs Gergely 1127117 + 10€ (Bohúňovo)  
 
DK-65 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Dávid Betík 1198293 + 10€ (Bohúňovo) 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/


 
 

DK upozorňuje všetky kluby, že v prípade nevyplatenia zbernej faktúry do 

lehoty splatnosti budú trestané odrátaním 3 bodov. 

 

 

TMK Oznam pre FK a trénerov 

 

Všetci záujemcovia o UEFA-C licenciu musia nahlásiť na sekretariát tieto 

údaje: meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo!!! 

 

Záujem prosím nahlásiť e-mailom na ladislav.david76@gmail.com. 

 

Pri minimálnom počte 22 frekventantov sa seminár trénerov uskutoční 

v Rožňave. 

 

ObFZ prispeje každému záujemcovi z klubov ObFZ Rožňava sumou 50,-€. 

 

 

KR  

Zastavuje činnosť rozhodcovi Július Gyenes 1313209. 

 

Oznam 

KR žiada R a DZ aby žiadosti o zmenu delegácie hlásili najpozdejšie vo štvrtok 

na t.č. 0908377920 u P. Béreša ml. 

KR žiada kluby aby žiadosť o zmenu rozhodcov podávali cez ISSF aj 

s riadnym odôvodnením. 

 

 

Podpora talentov SFZ Oznam 

 

Projekt " Podpora talentov SFZ" je určený pre chlapcov a dievčatá roč. nar. 

2004-2005-2006. Cieľom projektu je získavať informácie o talentovaných 

hráčoch a pomáhať im rozvíjať futbalové zručnosti na spoločných stretnutiach, 

tréningovom procese, ktorý bude v jesennej časti prebiehať 1 x mesačne. 

Cieľovou skupinou sú hlavne chlapci a dievčatá z futbalových klubov nižších 

súťaží, t. j. súťaží príslušného ObFZ. Touto cestou Vás chceme požiadať o 

nahlásenie talentovaných hráčov obratom, priebežne na ObFZ v Rožňave 

/sekretár ObFZ/ alebo koordinátorovi projektu Dušanovi Pollákovi. 

mailto:ladislav.david76@gmail.com

