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Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota 

Určené:   Futbalovým klubom v okrese Rimavská Sobota a Revúca 
  Členom VV, členom odborných komisií ObFZ. 
 

VV – ObFZ 

Mgr. Petrok Marian      -predseda ...........0905 837 809 mpetrok336@gmail.com 

Balajthy Dezider         -podpredseda .... 0905 928 468 badestav@gmail.com 

Danyi Ladislav  -predseda TMK... 0917 906 032 ladislav.danyi.1950@gmail.com 

Koóš Adrian   -preds. ŠTK, KM.. 0917 650 113 koos.adrian@zoznam.sk 

Machyniak Mário  -predseda DK...... 0949 736 497 levikral@azet.sk 

Vladimír Parobek  -predseda KR ...... 0903 554 311 vladoparobek@centrum.sk  

Tóth Gejza   -člen ................... 0918 560 434 balintjozsikoucsik@gmail.com 

Tóth Tomáš   -člen.................... 0905 914 117 tomito1970@gmail.com 

Ján Forgon   -sekretár ............ 0903 541 036 janforgon@pobox.sk 

Predsedovia odborných komisií, č. tel.:                       e-mail: 

ŠTK, KM-    Koóš Adrian                0917 650 113   stk@obfzrs.sk 

          DK-   Machyniak Mário              0949 736 497   dk@obfzrs.sk 

       TMK-   Danyi Ladislav              0917 906 032   tmk@obfzrs.sk 

          KR-   Parobek Vladimír              0903 554 311   kr@obfzrs.sk 

         OK-   Tóth Gejza (poverený)          0918 560 434   ok@obfzrs.sk 

         ZK-   MUDr. Sliva Róbert               047/54 24 033               zk@obfzrs.s  

         RK-   Bc. Dubovická Šóšiková Andrea 0908 913 689 rk@obfzrs.sk 

                         sosikovaa@gmail.com 

Matrikár-   Ján Forgon            0903 541 036              mk@obfzrs.sk 

Účtovníčka - Očenášová Monika             0907 872 620     ocenasovam@gmail.com 
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TECHNICKÉ USTANOVENIA 

1.RIADENIE SÚŤAŽÍ 

a) ŠTK-KM - Dospelí 6. liga jedna skupina - 10 mužstiev  

b) Dorast 5. liga – 6 mužstiev  

c) Žiaci 4. liga – 10 mužstiev – 2 skupiny 

d) Prípravka – 6 mužstiev 

 
 

2.HRACIE DNI A HRACIE ČASY 

a) Hracím dňom je nedeľa, resp. deň určený vyžrebovaním. Riadiaci orgán 

 má právo vo výnimočných prípadoch zmeniť termín odohratia  MFS ako aj 

celého kola.  

b) Mužstvá môžu odohrať svoje stretnutie aj mimo stanoveného termínu. 

(Vzájomná dohoda. Nie však posledné 2 kolá). 

c) V záujme regulárnosti súťaží pre posledné dve kolá nebudú v stretnutiach, 

ktoré môžu ovplyvniť postup, resp. zostup družstiev, povolené výnimky hracích 

dní a UHČ.  

d)  Pokiaľ hostia nepricestujú na MFS – a neohlásili včas na ObFZ (dôvod). 

Hosťujúce mužstvo platí náklady - ostatné pre R a DZ ktorí sa na MFS – dostavili 

+ náklady D na prípravu MFS!  

 

Zásady pre zmeny termínov (hodina , dátum a miesto stretnutia)  

1) Stretnutia sa spravidla predohrávajú. Výnimku je možno udeliť len vo 

výnimočných prípadoch. Usporiadajúci  FK oznámi súperovi a ŠTK, KM 

ObFZ písomne zmenu termínu minimálne 10 dní pred termínom stretnutia 

uvedenom v termínnej listine. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty 

počítajú. K oznámeniu zmeny termínu na ŠTK,KM ObFZ. Nie posledné 2 

kolá. 
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2) Ak nie je dodržaná lehota môže FK požiadať o zmenu termínu na základe 

písomnej obojstrannej dohody, potvrdenej zodpovednými zástupcami 

oboch FK. Poplatky uhradí FK podľa schválených tabuliek HN SFZ. 

3) Dohodu podľa bodu 2 schváli riadiaca komisia a oboznámi o tom 

zainteresované FK, R, DS a DPR. V opačnom prípade je dohoda neplatná 

a stretnutie sa musí odohrať v pôvodnom termíne. 

 

4) HRACÍ ČAS  -dospelí 2 x 45 min.  -ml. žiaci  2 x 25 min. 

-dorast  2 x 40 min.  -prípravka  2 x 20 min. 

-žiaci  2 x 30 min. 

3. MIESTO STRETNUTÍ 

a) MFS sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní na prvom mieste a 

 sú schválené ŠTK. Pokiaľ ŠTK HP neschváli FK musí odohrať svoje MFS na 

inej HP schváleným ŠTK. Platí aj pre mládež (U-15, U-19) 

b) MFS všetkých kategórií sa zásadne hrajú na trávnatých alebo UT 

ihriskách. 

c) o spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca 

 MFS, pred stretnutím. 

4. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOST 

a)  Každý FK, FO, TJ hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že
 je majstrovské stretnutie opakované náklady spojené s MFS  budú riešiť     
           komisie ŠTK, KM, KR a VV.                                                                                                                      

b) v ďalšom platia hospodárske zásady schválené SFZ a VV ObFZ                                          

c) usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť občerstvenie pre hráčov 

 hosťujúceho FK ako aj pre DO. 

POPLATKY-TABUĽKA – na strane č. 38 
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5. PREDPIS 

a) Hrá sa podľa PF, SP SFZ a Rozpisu ObFZ Rim. Sobota                                            

b) Stanovy ObFZ sú záväzné pre všetky FK, ako aj rozpis ObFZ.                     

c) ObFZ vydáva počas súťažného ročníka Úradné správy, prostredníctvom 

 ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK.                   

 Všetky pokyny budú takto zverejnené cez Úradnú správu na internetovej

 stránke: www.obfzrs.sk, ako aj cez ISSF     

 Pokyny sú pre FK, R, DZ záväzné. 

6. ŠTART HRÁČOV 

Pre súťažný ročník 2018-2019 

1) -Hráč z kategórie dorastu po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať 

v kategórií dospelých bez písomného súhlasu rodičov a príslušného 

telovýchovného lekára.             

-Hráč z kategórii žiakov, môže nastúpiť na RP (žiaka) za dorast v prípade, 

že dovŕšil v deň MFS 14 rokov. 

-Za štart hráča vo vyššej vekovej kategórii v uvedených prípadoch sú kluby 

podľa SP povinné si zvlášť pre každého hráča vyžiadať písomný súhlas 

rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára. Celú 

zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej kategórii nesie klub 

a príslušný tréner FK. 

-Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej 

kategórie ako je jeho vlastná, sa pred stretnutím preukáže na požiadanie 

súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej vekovej kategórii. 

V prípade, že hráč uvedený doklad nepredloží, rozhodca ho k stretnutiu 

nepripustí. 

-Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom 

stretnutí, výlučne len na plastový preukaz vyhotovený SFZ.                            
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2) Vekové kategórie pre súťažný ročník 2018 - 2019 

Dospelí narodení 31.12.1999 (vrátane) a po dovŕšení 18 rokov 

veku 

 V kategórii dorastu U 14-19 narodení od 1.1.2000 do 31.12.2003 

 V kategórii žiakov U 10-14 narodení od 1.1.2004 do 31.12.2007 

 Prípravka 8 – 10 roční. 

3) U dospelých je povolené striedať 5 hráčov 

4) U dorastencov je povolené striedať 5 hráčov 

5) U žiakov je povolené striedanie 6 hráčov 

7. PODMIENKY ÚČASTI 
 
           a)  Štartovné:    6- liga - 100€   mládež - 25 € (len 1x) 
                                                                           

b) Prednosť voľby dresu (farba) má hosťujúce mužstvo. 
  

c) Účastníci súťaže 6. liga ObFZ musia mať mládežnícke mužstvo 
(dorastenecké alebo žiacke), kvalifikovaného trénera alebo 
asistenta s platnou licenciou a zdravotníka. /vyškoleného/.  

 Mužstvo, ktoré nemá mládežnícke mužstvo nemôže štartovať  
v 6. lige 

  
d) Súčasťou výstroja okrem iného musia byť u každého hráča chrániče 

  holenných kostí. Hráča bez chráničov rozhodca nesmie pripustiť ku 
  hre. 
  

e) Podľa noriem SFZ - Rozpisu ObFZ                                             
 - Účastníci 6. ligy musia mať dorastenecké alebo družstvo 
           žiakov, prípraviek, kvalifikovaného trénera s licenciou a    
           zdravotníka.  
 Šatne- pre hostí a R; soc. zariadenie, sprchy tak pre dor. ako aj pre

  dospelých         
  Striedačky pre hráčov domácich a hostí min. počte 10  
  - Na každom MFS budú tabule na striedanie s dobre viditeľnými 
  číslami na obidvoch stranách.      
  - Všetky hracie plochy musia byť ohradené od divákov                                            



 

 

 
 

7 
 

 

f) Poplatok za DO 80 € , (40 € splatná do 30.11.2018, 40 € splatná do 
4.4.2019). FK ktorý má len mládežnícke družstvo 40 € (splatná do 
30.11.2018). 

g) FK musí mať zdravotníka (lekára alebo zdravotníka platnou 
identifikačnou kartou) 

 

        TRÉNERI 

a) Požadovaná kvalifikácia trénerská pre trénerov v súťažiach ObFZ je 
minimálne Grassroots “C“ povinne aj pre asistenta 

b) Tréner družstva a jeho asistent sú povinní:  
 - dohliadať na disciplínu a poriadok v mužstve,  
 - vyžadovať ich dodržanie, viesť hráčov k dodržiavaniu princípu fair 

play. 
 - účasť trénerov je povinná na seminároch organizovaných ObFZ, 

SsFZ pod disc. následkami, na základe pozvánky a ÚS. 
 - tréner, jeho asistent a vedúci mužstva musia mať na lavičke počas 

zápasu identifikačnú kartu s označením „tréner“ resp. „vedúci 
mužstva“.  

c) FK 6. ligy ObFZ sú aj účastníkmi P-ObFZ 2018-2019 
d) Tréneri v kategórii dospelých sú povinní predložiť TMK ObFZ návrh 

hráčov za súťaž oblastného majstrovstva do jedenástky roka. 
 

 

8. SÚPISKY - ZOZNAMY 

a)  Každý FK predloží súpisku hráčov (dosp., dor. a žiakov) 10 dní pred I. 

 kolom na ObFZ a nahrá do systému ISSF. Súpisky musia byť potvrdené 

lekárom, ŠTK a TMK. Najpozdejšie podľa nariadenia ŠTK (v ÚS). 

b) „B“ mužstvá v súťažiach ObFZ na každom MFS musia predložiť k zápisu o 

 stretnutí súpisku „A“ mužstva 

c) -v súťažiach U15, U19 je konfrontácia povinná za účasti kapitánov a 

vedúcich družstiev.        

     d) Konfrontácia môže byť vykonaná len pred začiatkom stretnutia, platí pre  

všetky vekové kategórie. Štart hráča len na plastový RP, vystavený SFZ,   
alebo 1x na tlačivo zo systému ISSF   
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e) Futbalový klub, ktorý nenastúpi s maximálnym počtom hráčov na 

 MFS, môže v priebehu stretnutia doplniť mužstvo hráčom, ktorý predloží 

 RP rozhodcovi a ktorého totožnosť overí kapitán súperovho mužstva.

 Rozhodca hráča dopíše v polčasovej prestávke alebo po stretnutí. 

Minimálny počet 7 hráčov. 

f) Futbalový klub, ktorý nastúpi na MFS plným počtom hráčov (11) pred 

 stretnutím musí napísať do zápisu o stretnutí náhradníkov, ktorí budú k 

 dispozícii počas stretnutia. Náhradníkov počas MFS cez polčas alebo po 

 stretnutí kluby a ani rozhodca nesmie dopísať, platí pre všetky kluby tak 

 dospelých, dorastencov ako aj žiakov. 

g) Za B mužstvo môžu nastúpiť hráči zo súpisky A mužstva, podľa SP SFZ.  

 

9. SYSTÉM SÚŤAŽE 

6. liga dospelí – jeseň – jar.  

U19 5. liga – jeseň – jar.  

U15 4. liga – jeseň – jar.  

Prípravka 2. liga – jeseň – jar.  

Podľa terminovanej listiny.   

Zmeny podľa platných noriem a ST a rozpisu ObFZ a vydaných pokynoch ŠTK, 

KM.  

 

10. HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

1.) základom hodnotenia výsledkov je zápis rozhodcu o stretnutí a správa DZ, 

(DPR, DS) ObFZ. V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu a DO 
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na zápas je domáci FK povinný zaslať riadne vyplnený zápis o stretnutí do 

24 hodín na ObFZ. (Aj v písomnej forme) – zápis o stretnutí. 

2.) Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac mužstiev rovnaký počet 

 bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra, postupujúceho a 

 zostupujúceho družstva: 

 -vyšší počet bodov vo vzájomných stretnutí 

 -gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 

 -vyšší počet gólov dosiahnutých na ihrisku súpera vo vzájomných 

 stretnutiach 

     - ďalej podľa SP 

3.) Poradie družstiev sa v priebehu súťaže určí na základe počtu získaných 

 bodov zo všetkých odohratých MFS. V prípade rovnosti bodov sa 

 priebežné poradie určí nasledovne:  

 -z gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí 

 -vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach  

 -z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých MFS, a ak je i toto 

 kritérium rovnaké, tak z remíz dosiahnutých na ihrisku súpera. 

4.  Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, započítava 

 sa obom družstvám pasívny gólový pomer 0:3 a body sa nepriznávajú 

 nikomu. Tri kontumačné výsledky za nedostavenie sa na stretnutie z viny 

 príslušného družstva v priebehu jedného súťažného ročníka najú 

 následok finančnú pokutu a prípad rieši VV - na návrh odborných komisií 

 (ŠTK,KM,DK). 
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11. POSTUP A ZOSTUP 

1. Víťaz 6. ligy po skončení súťažného ročníka postupuje do 5. ligy - SsFZ 

2. Víťaz kategóriách U-19 a U-15 postupuje do súťaží SsFZ 

U19 do 4. ligy SsFZ, U15 do 3. ligy SsFZ.  

 

12. ROZHODCOVIA A DELEGÁTI 

a) Rozhodcov a DZ na MFS deleguje KR a úsek DZ. 

b) Nominačné listiny R a DZ schvaľuje VV  

c) POPLATKY ZA ROZHODCOV: 6. liga dospelí -80 €, za mládežnícke družstvo - 

40 €  

d) Povinnosti Rozhodcov pred stretnutím: -Rozhodcovia sa musia dostaviť na 

MFS minimálne 60 min. pred stretnutím -Rozhodcovia sú povinní skontrolovať 

pred stretnutím RP obidvoch mužstiev a uzavrieť zápis pred stretnutím v ISSF. -

Rozdelenie kompetencií a zodpovednosti za správnosť kontroly pod disc. 

následkami./ podľa pokynov KR/  

e/V prípade oneskoreného začiatku MFS, resp. čerpania čakacej doby podľa čl. 

68 SP, chronologicky uviesť v zápise dôvody oneskoreného začiatku MFS, resp. 

čerpania čakacej doby, presný čas odovzdania platných RP R v šatni rozhodcov 

a presný čas nástupu najmenej 7 riadne ustrojených hráčov družstiev na HP 

f) Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 8 dní pred príslušným kolom 

(piatok do 17:00) súťaže elektronickou formou e-mail – 

vladoparobek@centrum.sk . Po tomto termíne budú akceptované len vážne 

dôvody. Ak KR usúdi pri neskoršom ospravedlnení, že dôvody neboli vážne, R a 

DZ budú sankcionovaní nasledovne: Prvý krát 5 €, druhý krát 10 €, tretí krát 15 

€ atď.  

g) R uzatvára zápis ihneď po stretnutí pod následkami nedelegovania ako HR. 

Pokiaľ neuzavrel zápis ihneď po stretnutí, R musí uviesť do zápisu dôvod  
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neuzatvorenie zápisu. Tento zápis len archivuje 1 mesiac. V prípade, že zápis R 

musí poslať na riadiaci orgán posiela ho do 48 hodín. DZ posiela elektronicky 

svoju správu do 48 hodín. Pokiaľ sa stanú udalosti, ktoré sú podkladom na 

disciplinárne konanie, mimo ČK a ŽK, DZ a R je povinný poslať príslušné tlačivo 

podpísané príslušnými osobami na príslušnú komisiu do 48 hodín. Pokiaľ sa 

jedná o HNS divákov musí byť podpísaný HU. Pokiaľ sa stretnutie neodohrá, R 

posiela len podnet na príslušnú komisiu (ŠTK, KM). Upozorňuje R DZ, že 

námietky po stretnutí sa nepíšu do zápisu o stretnutí, ale príslušný klub dá 

podnet cez ISSF na príslušnú komisiu. DZ uzatvoria elektronickú správu DZ a 

elektronickú správu pozorovateľa z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu 

najneskôr v utorok do 12:00 hod., elektronickú správu DZ z MFS hraného v 

utorok, resp. stredu najneskôr vo štvrtok do 10:00 hod. a v ostatných prípadoch 

do 48 hod. po MFS. 

Pravidlá náhrady R, resp. AR, ak nie sú schopní začať rozhodovať MFS alebo 

pokračovať v rozhodovaní : 

a) Pred MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R, AR1 a AR2: - v prípade 

náhrady R, funkciu R preberie AR1 a funkciu AR1 preberie AR2, ak je na MFS 

prítomný ďalší kvalifikovaný rozhodca, tento preberie funkciu AR2, - v prípade 

náhrady AR1, funkciu AR1 preberie AR2, ak je na MFS prítomný ďalší 

kvalifikovaný rozhodca, tento preberie funkciu AR2, - v prípade náhrady AR2, 

funkciu AR2 preberie ďalší kvalifikovaný rozhodca, ak je na MFS prítomný.  

b) Pred MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R a AR1: - v prípade náhrady 

R, funkciu R preberie AR1, - v prípade, ak nie je schopný začať rozhodovať AR1, 

R rozhoduje MFS sám.  

c) Počas MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R, AR1 a AR2: - v prípade 

náhrady R, funkciu R preberie AR1 a funkciu AR1 preberie AR2, - v prípade 11 

náhrady AR1, funkciu AR1 preberie AR2, - v prípade, ak nie je schopný 

pokračovať v rozhodovaní AR2, R a AR1 rozhodujú bez AR2.  

d) Počas MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R a AR1: - v prípade náhrady 

R, funkciu R preberie AR1, - v prípade, ak nie je schopný pokračovať v 

rozhodovaní AR1, R rozhoduje MFS sám. Rozhodca a DZ nemôže vykonávať 

funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra FK v tej súťaži dospelých, v 
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ktorej pôsobí ako R alebo DZ. R a DZ nemôže byť delegovaný na MFZ súťaže, v 

ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč. 

Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť, ako aj 

prípadné zmeny, písomne nahlási na KR pred začiatkom, resp. v prípade zmeny 

aj v priebehu ročníka. 

e) FK majú možnosť dohodnúť sa na delegovaní vybraných rozhodcov a DZ 

príslušného MFS. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis 

dvoch funkcionárov každého FK s pečiatkami FK a táto dohoda musí byť 

doručená KR najmenej 30 dní pred MFS.  

Rozhodcovia a DZ sa okrem PF a SP riadia aj Pokynmi pre rozhodcov, delegátov 

zväzu a členov futbalových klubov Po skončení ročníka sa nominačné listiny 

rozhodcov a DZ rozpúšťajú. Návrh nových nominačných listín na ročník 

2018/2019 predkladá KR a schvaľuje VV. 

FK má právo požiadať KR o nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK 

žiadosť o nedelegovanie zašle písomne v termíne najneskôr do 21 dní pred 

jesennou, resp. jarnou časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o 

nedelegovanie, nie je možné bez udania závažného dôvodu (napr. 

opodstatnená sťažnosť), žiadať o nedelegovanie, resp. o predelegovanie R a DZ. 

Činnosť medzi KR, rozhodcami a DZ je realizovaná v zmysle Zásad pre činnosť a 

hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu . 

 

13. PODNETY NA KOMISIU  

1. Podávajú elektronickou formou cez ISSF 

 dospelí...................10€     

 dorast, žiaci............10€ 

2. V prípade zamietnutia, FK, TJ hráč, funkcionár sa môže odvolať do OK-

ObFZ. Na úrovni ObFZ rozhodnutia OK sú konečné. Vklad jednotne 50€ pre 

dospelých a 30€ pre dorast a žiakov. 

3. Ďalšia odvolacia inštancia je SFZ. 
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4. Proti rozhodnutiam odborných komisií je možné podať odvolanie do 7 dní 

od zverejnenia ÚS ObFZ. Odvolanie 15 dní na OK pokiaľ odborná komisia 

svoje rozhodnutie nezmení, na základe platných smerníc s FZ (DP, SP) 

 

14. TITUL A CENY 

- Víťazi jednotlivých súťaží a mužstvá na 2. a 3. mieste budú ocenení ObFZ. 

- Víťaz v súťaži FAIR-PLAY u dospelých 6. ligy dostane ocenenie od ObFZ na 

základe hodnotenia DZ. 

- Najúspešnejší hráč dostane cenu od ObFZ. (hráč, ktorý dá najviac gólov v 6. 

lige. 

 

15. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

a) upozorňujú sa všetky FK na zákaz podávania alkoholických nápojov pred a 

počas MFS v areáli (okrem piva len v plastových pohároch). Písomne 

vyhodnotí DZ po každom stretnutí. 

b) Všetky poplatky sa uhrádzajú mesačnou zbernou faktúrou SFZ a ObFZ. 

c) FK náhrady spojené s MFS rozhodcovia, DZ, DPR uhradia do 12 dňa 

nasledujúceho mesiaca na ObFZ. Faktúra bude doručená FK do 5. dňa 

mesiaca. Poplatok (manipulačné) 4€. 

d) Účastníci súťaže 6. Ligy sú aj účastníci P-ObFZ 2018-2019. 

e) ObFZ cez svoje komisie si vyhradzuje právo pozastavenie činnosti klubom 

ktoré majú nezaplatené faktúry. (Podľa SP SFZ) ISSF. 

f) Správca webstránky: Kiš Lukáš – admin@technonet.sk 

g) Fotodokumentácia sa posiela mailom na uvedenú adresu (bod f) . 

Minimálne rozlíšenie 3 Mpx.  
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16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Súťaž Fair Play sa hodnotí v správe DS 

2. Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou SP SFZ. 

3. V prípade, že FK nenastúpi na MFS vo všetkých kategóriách v súťažiach 

riadených ObFZ, nasleduje zastavenie činnosti na 1 MFS. FK k stretnutiu 

nastúpi a po skončení súťaže sa mu odpočítajú z konečnej tabuľky -3 body. 

4. Bez nezaplatenie súť. vkladu družstvo nemôže štartovať v jednotlivých 

súťažiach. 

5. Výsledky stretnutia mužstiev, ktoré po odohraní jesennej časti ročníka a 

odohratí aspoň prvého jarného kola boli zo súťaže vylúčené alebo z 

rozohratej súťaže vystúpili sa započítavajú a ostatné stretnutia do konca 

súťažného ročníka budú kontumované v prospech súpera. Ak mužstvo bude 

vylúčené alebo vystúpi v jesennej časti súťažného ročníka, s ním dosiahnuté 

výsledky sa anulujú. Postupuje sa podľa 19./3 v DP - ObFZ 

6. Mužstvo, ktoré nevycestuje na MFS bude platiť paušálne 

a)za dospelých 100 € súperovi za nutné výdavky + 100 € pokuta pre ObFZ 

za dorast 70 € súperovi + 70 € pre ObFZ 

za žiakov 50 € súperovi + 50 € pre ObFZ 

Pri opakovanom nepricestovaní sa poplatky pre ObFZ zvyšujú o 100%.  

b) FK poplatky a pokuty platia cez účet (zberná faktúra SFZ, faktúra ObFZ) 

c) Pokiaľ mužstvá (dospelí, dorast, žiaci) v MFS nenastúpia v plnom počte                     

(11) ale len s minimálnym počtom hráčov t.j. 7, a nedokončia MFS, že klesne 

počet hráčov pod 7 z viny mužstva             

-po 2. a 3. nedokončenom MFS dostane mužstvo pokutu: 

    žiaci - 30 €  dorast - 40 €   dospelí - 50 €   

 7. VV schválila pre súťažný ročník 2017-2018 nasledovné poplatky -pokuty: 
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a)inzultácia hráča - hráčom , divákom alebo usporiadateľom 

pokuta..........................................................................50€ + DP (prejednanie) 

b) inzultácia rozhodcu, delegáta- hráčom, divákom alebo usporiadateľom 

pokuta.........................................................................85€ + DP (prejednanie) 

c)inzultácia mužstva- hromadná bitka (bitka hráčmi alebo divákmi) 

pokuta.......................................................................100€ + DP (prejednanie) 

d) za dvojnásobnú inzultáciu jedného mužstva (divákmi, hráčmi či 

usporiadateľmi) mužstvo bude vylúčené zo súťaže, preradené o triedu 

nižšie, vo veľmi závažných prípadoch aj o dve triedy nižšie, prípadne úplné 

zastavenie činnosti FK. Mužstvo zo súťaže môže jedine vylúčiť VV ObFZ na 

návrh ŠTK, KM, DK. 

e) za nedoručenie video záznamu FK uhradí pokutu 50 € + DP (prejednanie). 

Pri opakovanom nedoručení sa poplatky pre FK zvyšujú o 100%.  

8. Ak hráč (dorastenec, senior) bol vybratý do výberu ObFZ a nenastúpi bez 

odôvodnenia  na zápasy, bude mať zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu, 

podľa DP. 

9. a) Tréneri pôsobiaci v súťažiach riadených ObFZ (tréner dospelých a 

mládežníckych  mužstiev) sú povinní zúčastniť sa na odborných seminárov. 

Každý tréner, ktorý pôsobí v súťažiach ObFZ, musí mať platnú licenciu, ktorá 

musí byť evidovaná v systéme ISSF. 

    b) Tréner musí mať na striedačke identifikačnú kartu.   

10. DS, keď zistí, že R pred stretnutím zjavne preukazuje náznaky požitia 

alkoholu, má právo R vymeniť, resp. odvolať z MFS. Túto skutočnosť dá do 

správy DS. 

11. Tréneri a ved. mužstiev na MFS musia mať označenie "Tréner", "Ved. 

mužstva" na zápasoch žiakov, dorastu ako aj na dospelých. 

12. Usporiadajúci FK je povinný mať k dispozícii pred začiatkom MFS 2x2 

lopty (rovnakého typu). Predloží domáci FK do kabíny R 20 min. pred 

stretnutím. 
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13. Usporiadajúci FK je povinný vymedziť (označiť) priestor v areáli štadióna 

na odparkovanie mot. vozidiel delegovaných R, AR, DS, resp. funkcionárov 

ObFZ a zabezpečiť ich ochranu. Za prípadné poškodenie týchto mot. vozidiel, 

zodpovedá usporiadajúci FK v zmysle SP. 

14. a) V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhodnotenie 

nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom 

prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom. 

b)záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary 

HP videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť 

zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom 

elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým 

zdrojom- batériou. 

c) Video technik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov 

od stredovej zástavky na HP pred začiatkom  MFS a 2. polčasu. Po skončení 

1. polčasu a MFS video technik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj 

mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu 

videokamerou dosiahnuteľné. (DVD) 

d) V prípade, ak má video technik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní 

videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených 

RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU o tom v polčase, resp. najneskôr 

po skončení MFS upovedomí DZ, ktorý túto skutočnosť uvedie v správe DS a 

DPR. Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu bez splnenia 

uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS nebude akceptované. 

e) V prípade, že DZ, DPR z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť 

videozáznam dôležitej situácie v MFS, požiada o to HU. HU zabezpečí, ak má 

na to FK vytvorené vhodné podmienky, že DS bude môcť posúdiť situáciu 

bez prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a 

priebehu MFS. DZ je povinný vymedziť časový úsek videozáznamu o 

vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie a dôvod sledovania 

videozáznamu uvedie v správe DPR A DS. 
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f) Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti 

si vyžiadať komisie a iné orgány ObFZ, FK sú povinné videozáznam 

archivovať najmenej 60 dní od MFS výhradne na DVD nosiči. V prípade 

odcudzenia, resp. nesprávnej archivácie videozáznamu bude družstvo 

dospelých FK disciplinárne riešené. Po vyžiadaní videozáznamu komisiou, 

resp. iným orgánom ObFZ sú FK povinné do stanoveného termínu 

videozáznam doručiť na ObFZ. 

g) Pri porušení vyššie uvedených nariadení môžu komisie, resp. iné orgány 

ObFZ navrhnúť DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou do 

výšky 50€, ktoré bude uhradená následne prostredníctvom MZF. (zberná 

faktúra) 

Ak budú opakovane porušené vyššie uvedené nariadenia pokuta sa zvyšuje 

o 100%.  

h) Oprávnenie vyhotoviť videozáznam má aj FK družstva hostí, pričom o 

vyhotovovaní videozáznamu pred MFS VD hostí oboznámi HU a R, resp. DZ. 

V takom prípade je usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky 

(vhodené miesto) pre osobu vyhotovujúcu videozáznam a zabezpečiť jej 

bezpečnosť. 

i) Sťažnosť na výkon rozhodcov je možné podať cez ISSF- podanie na komisiu 

rozhodcov. 

j) Poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu je všetkých kategóriách 20€. 

k) Pokiaľ sťažnosť po preskúmaní odbornou komisiou bude posúdená ako 

opodstatnená nebude zaradená do mesačnej zbernej faktúry, pokiaľ bude 

sťažnosť neopodstatnená bude suma 20€ fakturovaná v mesačnej zbernej 

faktúre.  

l) Žiadosť o zmenu (odpustenie) nepodmienečného trestu hráča môže podať 

aj ISSF manažér príslušného klubu.  

m) FK ktorý neodohrá MFS podľa rozpisu súťaže budú mať jeho hráči na 

neodhrané stretnutie prerušené nepodmienečné tresty.  
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Usporiadajúci FK 

a) Na MFS vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač, resp. 

notebook, s pripojením na internet, funkčná tlačiareň a vhodná samostatná 

miestnosť) na vyplnenie elektronického zápisu požadovaným údajmi 

klubovými ISSF manažérmi a zabezpečiť súčinnosť pri dopĺňaní a uzatváraní 

elektronického zápisu R. 20 min pred MFS predložiť R vytlačený elektronický 

zápis spolu s 5 kópiami (po jednej kópii pre družstvo domácich, družstvo 

hostí, AR 1, AR 2 a DZ). V prípade porušenia uvedeným nariadení  budú FK 

na návrh príslušnej riadiacej komisie disciplinárne riešení podľa DP. V MFS 

dospelých je už zápis podpísaný K a VD. K v MFS dospelých prídu do šatne 

pre rozhodcov pred MFS len v prípade žiadosti o konfrontáciu podľa čl. 66 

SP, ktorú vykonajú pred podpisom zápisu. V objektívnych prípadoch 

(technické problémy s vyhotovením elektronického zápisu ,atď.), ako prvý 

vyplniť papierový zápis a 20 min. pred MFS predložiť R úplný a správne 

vyplnený papierový zápis číslami RP hráčov, spolu s 5 kópiami (po jednej 

kópii pre družstvo domácich, družstvo hostí, AR 1 ,AR 2 a DZ). 

b) riadne vyznačí hraciu plochu, upevnení 4 rohové zástavy (1,50 m vysoké) 

c) do zápisu sa píše meno hráča a evidenčné číslo RP (ISSF), 

    -uvedie v ňom hlavného usporiadateľa, dátum narodenia 

    -uvedie vedúceho mužstva, dátum narodenia 

d) -zabezpečí nosidlá, lekárničku a zdravotníka, ktorý sa zapíše do zápisu o 

stretnutí 

   -pre hosťujúce mužstvo kabínu a nealkoholické občerstvenie, miestnosť na 

sprchovanie 

   -pre rozhodcov: kabínu, stôl. štyri stoličky, uteráky, nealkoholické nápoje, 

dve zástavky pre postaraných rozhodcov, podľa noriem 30 x 50, miestnosť 

na sprchovanie 

   -zabezpečí jedného usporiadateľa ako službu pred kabínu rozhodcov 
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   -zabezpečí toľko usporiadateľov, aby bola zaručená bezpečnosť hráčov, 

náhradníkov, realizačného tímu ,rozhodcov, delegáta, aj divákov 

   -odovzdá hosťom dve usporiadateľské pásky 

Počet usporiadateľov: 

I. trieda – 6 + HU                                   mládežnícke – 1+2 (HU+2) 

e) -zabezpečí uzamknutie kabíny rozhodcov a kabíny hostí 

    -zodpovedá za všetky veci uložené v kabíne rozhodcov a hostí 

    -zabezpečí ochranu dopravného prostriedku hostí, rozhodcov, delegáta - 

ak títo o to požiadajú 

    -spolu s hosťujúcim mužstvom odovzdá registračné preukazy do kabíny 

rozhodcov, zoznam usporiadateľskej služby 20 minút pred MFS  

    -sadu tabúľ s číslami náhradníkov pripraví pri HP na strane AR1  

    -všetci členovia usporiadateľskej služby musia byť viditeľne označení 

reflexnými vestami 

     - zabezpečiť miestnosť pre DS, aby po stretnutí mohol nerušene 

vzhliadnuť videozáznam prostredníctvom dostatočnej technickej podpory 

(PC) 

f) Upozorňujeme organizátora MFS (FK, TJ), že podľa zákona o usporiadaní 

futbalových stretnutí, na každom MFS môžu vykonávať funkciu HU – len 

osoby staršie ako 21 rokov, funkciu usporiadateľ – staršie ako 18 rokov 

a funkciu videotechnik – staršie ako 18 rokov.  
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18. PO STRETNUTÍ 

-pri odchode z hracej plochy ako prví odchádzajú hráči hosťujúceho 

mužstva, rozhodcovia a len za nimi hráči domáceho mužstva 

-kapitáni v kabíne rozhodcov po overení zápisu o stretnutí preberú reg. 

preukazy (na zápasoch Ž a D spolu s vedúcimi mužstiev) + 1 kópiu zápisu 

-domáca usporiadateľská služba zabezpečí bezpečný odchod hráčov hostí, 

rozhodcov a delegáta z miesta stretnutia 

- usporiadajúci FK musí vytvoriť podmienky pre R aby zápis mohol byť 

uzatvorený v systéme ISSF 

-hlavný usporiadateľ MFS na pokyn rozhodcu alebo delegáta zistí prípadných 

vinníkov, previnilcov zo strany divákov a to meno a presnú adresu 

-sťažnosť na výkon rozhodcu resp. AR ,kapitán, oddiel môžu podať písomne 

po odohratí MFS najneskôr 48 hod. po stretnutí na kom. rozhodcov. 

 

19. DISCIPLINÁRNE POVINNOSTI 

1. Poplatky budú započítané do zberných faktúr SFZ. 

a) Sadzba disciplinárnych poplatkov (za vylúčenie): 

     dospelí v tabuľke HN na strane č. 38 

     dorast + žiaci v tabuľke HN na strane č. 38 

2. Osobné tresty                                                                                                                                       

.   FK sú povinné viesť si evidenciu napomínaných hráčov! Sledovanie OT je   

.   aj cez systém ISSF. www.futbalnet.sk           

3. Vystúpenie zo súťaží :  I. trieda (dospelí) - pokuta 400€ 

                                             mládež                   - pokuta 300€      

    -ak po vylosovaní FK poruší SP, resp. odhlási svoje mužstvo zo súťaží 

riadených ObFZ. Pokutu uhradí FK do 15 dní od nahlásenia o vystúpení resp. 
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vylúčení. V prípade neuhradenia pokuty VV-ObFZ nezaradí FK do svojich 

súťaží až do vyrovnania podlžnosti. 

 

VÝKLAD 

 -pri žiadostiach o zmene trestu FK poplatok 7 € - zberná faktúra (S, D, Ž) 

-po piatej žltej karte, zastavenie činnosti na 1 MFS     

 FK zaplatí S – 10 €, D,Ž – 5 € 

-po deviatej žltej karte, zastavenie činnosti na 1 MFS    

 FK zaplatí S – 15 €, D,Ž – 10 € 

-po dvanástej žltej karte, zastavenie činnosti na 1 MFS   

 FK zaplatí S – 15 €, D,Ž – 10 € 

- v prípade prestupu hráč OT (ŽK, ČK) DK eviduje ďalej až do ukončenia 

súťažného ročnika 

 

20. NÁLEŽITOSTI ROZHODCOV ObFZ a DZ 

1.   

HR na dospelých: …………………….26,- ostatné + 5,50,- ošatné =31,50€  

R na dor. a AR na dosp.: ............25,- ostatné + 4,50,- ošatné =29,50€ 

AR na dor. a AR na dosp.: ..................25,- ostatné + 2- ošatné =27 ,-€ 

AR na dosp.: ..............................20,- ostatné + 4,50,- ošatné =24,50€ 

R na dorast a P-ObFZ: ................15,- ostatné + 4,50,- ošatné =19,50€ 

AR na dorast a P-ObFZ: ..............13,- ostatné + 2,50,- ošatné =15,50€ 

R na žiakov: ................................13,- ostatné + 2,50,- ošatné =15,50€ 

R na žiakov a AR na dor.: ............15,- ostatné + 4,50,- ošatné =19,50€ 
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DS, DPR- ObFZ.............................26,- ostatné + 1,50,- ošatné =27,50€ 

R na žiakov a AR na dosp.............25,-ostatné + 2,50,- ošatné =27,50 € 

AR na žiakov ................................10,-ostatné + 2,50,- ošatné =12,50 € 

2.  

Pohár ObFZ: R - 10,- ostatné, každé stretnutie 

                       AR – 10,- ostatné, každé stretnutie 

                       DZ – 10,- za celé kolo. 

3.  

Ostatné turnaje podľa rozhodnutia VV - ObFZ 

 

21. SÚŤAŽ FAIR PLAY 

1. Účasť všetkých družstiev OM riadených ObFZ v súťaží FAIR PLAY je 

povinná. Hodnotí sa na základe správy DS. 

2. Pri inzultácii rozhodcu, delegáta ObFZ, dokázanej ŠTK, KM, DK ObFZ, je 

družstvo automaticky vylúčené zo súťaže FAIR PLAY, ako aj za hromadnú 

bitku. 

3. ŠTK vyhodnotí na základe správ DS súťaž Fair Play. 
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ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
POHOTOVOSTNÝ KUFRÍK ZDRAVOTNÍKA 

 

 
A.  Nástorje 
anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené 
rukavice (2-3 páry), intubačný náustok s hadičkou 
 
B. Obväzový materiál 
krycie náplaste (2-3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2-3 
rozmery  (po 2 kusy), hydrofilné obväzy 2-2 rozmery po 1 kuse, hydrofilná gáza, 
obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON. 
Doporučené: nafukovacia a tvarovateľná dlaha, leukoplast 
 
C. Dezinfekčné prostriedky 
dezinfekčné krycie náplaste (5ks), SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra. 
Doporučené: peroxid vodíka 3 % 500 ml., chladivý spray 2ks. 
POZOR: niektoré výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú 
popálenie pokožky!!! 
 
D. Liečivá  
analgetiká a antipyretiká (acylpyrín, nurofen, paralen) lok. antiflogistiká 
a antireumatika (FASTUM GEL,  VERAL GEL, dopor. WOBENZYN), antihistmatiká 
(DITHIADEN), ostatné: OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL GTT.,  STOPANGIN 
SPRAY. 
Množstvo a rozsah je možné modifikovať podľa ekonomických možností 
a podľa dôležitosti podujatia a dĺžky jeho trvania.  
 
 

TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO: 
 

Mudr. Andrej Patka, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica,  č.t.: 048/414 
3047; 0908 516 605, Mudr. Mária Gáfriková, Kapitána Nálepku pri železničnej 
stanici, 984 01 Lučenec, č.t.:047/43 114 80; 0905 964 555    
 
 
 
 



 

 

 
 

24 
 

 

Prvá pomoc pri športe 
 

Jeden z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. 
Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej 
polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž 
ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne  
a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).  
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa  
sliny alebo zvratky dostanú do zadnej 
časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty 
uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba 
okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije 
sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň 
zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2.)  
Tento úkon je možné zefektívniť  pootvorením  
úst a predsunutím dolnej čeluste. V príprade, 
že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným  
spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“  
rukou – najlepšie obalenou vreckovkou alebo  
dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí 
je potrebné stále sledovať (dýcha ? má pulz ?)  
a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôže 
poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu, Keď po uvoľnení dýchacích 
ciest začne športovec spontánne dýchať treba ho položiť do stabilizovanej 
polohy. Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr.3) má  
za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko  
vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny 
športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako 
musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná 
poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej 
končatiny na strane, na ktorej postihnutý  
športovec leži. Druhá dolná končatina je natiahnutá. 
Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo 
športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je 
uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v ľakti. 
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je 
potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by  totiž dôjsť k zastaveniu krvného 
obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc 
poskitovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri 
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dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc 
postihnutého športovca alebo do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa 
súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec 
vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi 
v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do nosa  
je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie  
sa začína dvomi až tromi dychmi. Potom sa 
pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 
15 krát za minútu, u mladších športovcov,  
keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dych 
ová frekvencia 20 krát za minútu. Pri dýchaní 
z úst doúst sa dajú sledovať ohyby hrudníka 
prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec  
začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je 
neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv 
nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné 
skontrolovať, či je srdce aktívne (obr. 5 – kontrola pulzu priložením koncov 
prstvo na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu 
 na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba  
opakovať o minútu a potom vždy po troch  
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne  
srdce biť. Ak srdce nebije, jeho sťahy  
(srdcové revolúcie)  možno nahradiť  
masážou srdca. (Športovec má šedomodro  
sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha  
a má široké zrenice). Tlakom na dolnú polovicu 
hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien. 
po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez 
žily, napĺňa srdce pri jeho razpínaní (obr. 6). Masáž  
srdca kardiopulmonálna sesuscitácia  - Krp) je základnou  
                                                                 technikou  laickej  
                                                                 aj odbornej prvej  
                                                                 pomoci. Začneme  
                                                                ju dvomi vdychmi 
                                                                   pokračujeme  
                                                                stláčaním 2 cm nad dolným koncom    
                                                                hrudnej kosti (obr. 7). Masáž má mať  
frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle dva vdychy a 30 stlačení 
(kompreií). pomer 2:30 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.  



 

 

 
 

26 
 

 

Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na 
športoviskách je vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili 

všetci účastníci športového podujatia – športovci, tréneri, 
rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch, 

maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah 
dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto 

situácie riešiť. 
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RIADENIE SÚŤAŽI  

ŠTK - dospelí 6. liga - jedna skupina - 10 účastníkov 

A) ZARADENIE MUŽSTIEV – 6. liga   

1. FK KLENOVEC   6. FK KRÁĽ 
2. FK RIMAVSKÁ SEČ   7. FK UZOVSKÁ PANICA 
3. FK RADNOVCE   8. FK VEĽKÝ BLH 
4. FK LUBENÍK   9. FK JELŠAVA 
5. FK SIRK  10. FK MURÁŇ 
  
 
B) TERMÍNOVÁ LISTINA JESENNEJ A JARNEJ ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2018-2019 

na futbalnete 

 
Dorast U-19 – štvorkolový systém 

 
6 účastníkov 

 
FC „98“ HAJNÁČKA, ŠK RIMAVSKÁ SEČ, FK OBEC SIRK, FK UZOVSKÁ PANICA,  
FK LENARTOVCE, FC RADNOVCE 
 

Žiaci U-15 sk A a B 
 
Po 5 účastníkov 

Skupina A: FK KLENOVEC, FK REVÚČKA, FK LUBENÍK, FK JELŠAVA, FK MURÁŇ 
Skupina B: FK HAJNÁČKA, FK RIM. SEČ, FK JANOVCE, FK VEĽKÝ BLH, FK OŽĎANY 
 

Prípravka 
 
Podľa počtu prihlásených. Turnajový spôsob. Termíny určí ŠTK, KM.  
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Propozície Pohára ObFZ RS: 2018/2019 
 
Účastníci-Mužstvá pôsobiace v súťažiach ObFZ RS a SsFZ BB v pôsobnosti ObFZ 

RS. (3.4.5. liga) 

Model súťaže:16 účastníkov.10 vetva ObFZ,6 vetva SsFZ. (podľa prihlásených) 

1.kolo sa bude hrať na odvety podľa pohárového systému,v prípade rovnosti 

skóre  

rozhodujú o postupujúcom mužstve väčší počet strelených gólov na HP 

súpera.V prípade  

úplnej rovnosti strelených gólov nasledujú kopy zo značky PK,v počte 5 pre 

obidve mužstvá,v prípade ak sa nerozhodne ,pokračuje sa v rozstrele až do 

rozhodnutia,vždy po jednej sérii. 

Od 2.kola súťaž pokračuje až do finále jednozápasovo,v prípade rovnosti skóre 

nasledujú kopy zo značky PK,v počte 5 pre obidve mužstvá,v prípade ak sa 

nerozhodne ,pokračuje sa v rozstrele až do rozhodnutia,vždy po jednej sérii. 

Od 2.kola budú mužstvá pôsobiace v súťažiach SsFZ nasadené pri losovaní,kde 

výhodu domácej HP bude mať mužstvo z nižšej súťaže,prípadne mužstvo,ktoré 

skončilo v konečnej tabuľke súť.roč.2017/2018 nižšie. 

Vylosovanie a termínová listina bude zverejnená na stránke futbalnet.sk. 

Vydelegovanie Rozhodcov bude zverejnené na stránke ObFZ RS. 

Platby za rozhodcov budú zúčtované v mes.zbernej fa.Budú sa účtovať 

v rovnakej sume ako pri MFZ dorastu.Semifinálové a finálové stretnutia uhradí 

náklady na rozhodcov ObFZ . 

Hrá sa podľa PF, SP SFZ a Rozpisu ObFZ Rim. Sobota 

Štart hráčov: 

-hrá sa na platný reg.preukaz,hráč musí byť zaregistrovaný za daný 

klub,stretnutia budú registrované v systéme ISSF. 
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-v stretnutiach je povolený štart hráčov od dát.nar po 1.1.2001 bez povinnosti  

mať potvrdenie o možnosti štartovať vo vyššej vekovej kategórii  ako je jeho 

vlastná. 

Striedanie hráčov-povolené je striedať 5 hráčov. 

Osobné tresty  udelené v pohári  ObFZ RS a v súťaži 6.ligy ObFZ RS ,alebo 

v súťažiach SsFZ sa budú evidovať  osobitne. 

Hráč po obdržaní  3.ŽK bude mať zastavenú činnosť na 1 Pohárové stretnutie 

nepodmienečne. Poplatok podľa Rozpisu ObFZ 2018/2019 (DP,DK) 

ČK sa budú trestať podľa DP ,tresty budú platiť len na pohárové stretnutia. 

Poplatok podľa Rozpisu ObFZ 2018/2019 (DP,DK) 

V prípade neúčasti ,resp.nepricestovaní na  pohárové stretnutie ,riadiaci orgán 

bude postupovať podľa platného rozpisu súťaže ObFZ RS. 

Hrací čas :  2x 45 min,15 min.prestávka. 

 

A.Koóš   -predseda ŠTK 

 

 

 
 
 
 

VYLOSOVANIE A VÝSLEDKY VŠETKÝCH SÚŤAŽÍ  
ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA NÁJDETE NA STRÁNKACH  

SFZ ISSF – Všetky góly v jednej sieti 
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Nominačná listina rozhodcov a delegátov ObFZ RS:  
2018/2019 

 

       Bydlisko                                              Tel. 
 

 

Rozhodcovia SsFZ: 
 
3. liga: 
Katreniak Igor Vyšný Skálnik 0911 131 006 
 
4. liga: 
Petrinec Peter Hrachovo 0907 842 287 
Machyniak Mário  R. Sobota 0905 737 542 
 
5. liga: 
Kúchen Maroš Revúca 0915 656 388 
Belan Ondrej  Revúca 0904 179 795 
Belan Ivan  Sirk 0904 875 605 
Pataki Alexander Jesenské 0908 813 131 
Rybár Csaba Gemer 0918 493 904 
Spišák Slavomír Revúca 0903 756 284 
Pelle Norbert R. Sobota 0905 711 656 
Konček Martin Revúca 0915 084 013 
Bálint Richard Klenovec 0903 273 554 

 
Rozhodcovia ObFZ Rimavská Sobota: 

 
Gača Peter Revúca 0905 177 827 
Laciak Marian Revúca 0915 814 307 
Sendrei Marian  Lehota nad Rimavicou 0911 010 964 
Šupka Miloslav Tisovec 0904 011 804 
Ďurík Ján Klenovec  0908 824 361 
Hodoň Martin Tisovec 0907 437 853 
Ivanik Ján R. Sobota 0917 254 391 
Strihan Marián Behynce 0904 034 104 
Repka Peter R. Sobota 0903 644 489 
Oláh Jozef Veľké Dravce 0902 387 026 
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Skupina talent: 
Kluka Norbert V. Blh 0904 258 992 
Nosáľ Marián R. Sobota 0917 165 152 
Beracko Boris R. Sobota 0948 031 028 
Sendrei Andrej Lehota n/Rimavicou 0919 200 118 
Tomáš Koóš R. Sobota 0949 279 977 
Kaličiak Štefan R. Sobota 0917 571 795 

 
 

Nominačná listina delegátov 
 
DZ - SFZ 
Forgon Ján R. Sobota     0903 541 036 
 
3. liga SsFZ: 
Hrmo Ľudovít R. Sobota 0918 733 771 
 
ObFZ Rimavská Sobota: 
Vladimír Parobek R. Sobota    0903 554 311 
Kováč Ján Revúca 0908 935 158 
Tóth Gejza Jesenské  0918 560 434 
Verkin Miroslav Revúca 0905 288 180 
Koóš Adrian R. Sobota 0903 553 824 
Pataki Alexander Jesenské 0908 813 131 
Petrinec Peter Hrachovo 0907 842 287 
Machyniak Mário R. Sobota 0905 737 542 
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Adresár futbalových klubov – 6. liga 

MFK Jelšava 
Č.ú.:0511761418/0900 
 
Prezident: Ing. Hyžnaj Ján 0907 254 580    0905 247 998 e-mail: riaditel@mssjelsava.sk 

                                                                                      e-mail: mfk@jelsava.sk  
Manažér: Zoltán Fandák 0919 299 041 e-mail: mfk@jelsava.sk, e-mail: zoltanfandak@post.sk 
Adresa:  Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava 

 
TJ Družstevník Klenovec 
Č.ú.: 0068940955/0900  
  
Prezident: Medveď Marek 0908 570 695 e-mail: marekmedved@post.sk  
Manažér: Brndiar Ján 0905 295 241 e-mail: janobrndiar@gmail.com 
Adresa:  Nová štvrť 720, 980 55 Klenovec  
 

FC Radnovce 

 
Prezident: Július Kárász 0902 506 986 
Adresa:  OÚ Radnovce 132 047 559 2198     e-mail: obec.radnovce@centrum.sk 
 

OFK Sirk 
 
Prezident: Halmo Cyril 0903 295 788 e-mail: cyrohalmo@gmail.com  

                                                                       e-mail: ofksirkhalmo@post.sk 
Manažér: Marian Ziman 0910 236 661  
Adresa:  049 64 Sirk č. 71 
 

Športový klub Rimavská Seč 
Č.ú.: 0020288670 Prima banka 
  
Prezident: Šóšik Alexander  0918 518 552    
Adresa:  Obecný úrad Rimavská Seč 81. 

 
FK Kráľ 
  
Prezident: Ing. Papp Zoltán 0911 271 642  
Manažér: František Béres  0905 556 288  e-mail: ocukral@zoznam.sk 
Adresa:  Kráľ 223, 980 45 Kráľ 

 
FK Uzovská Panica 
č.ú.: 24025392/0200  
Prezident: Lajgút Štefan 0940 850 198 e-mail: segal257@azet.sk 

Manažér: Baraso Ervin 0904 151 160  

Adresa:  Obecný úrad Uzovská Panica 95. 

mailto:janobrndiar@gmail.com


 

 

 
 

33 
 

 

TJ FK Družstevník Veľký Blh 
 
Prezident: Kovács Július 0904 086 574 e-mail: fkvelkyblh@gmail.com 

Manažér: Erdődi Jozef       0903 507 323 

Adresa:   

FK Tatran Muráň 
 
Prezident: Ján Huťan  0903 536 222 e-mail: jan.hutan@gmail.com 
Manažér: Goldschmidt Branislav   0911 057 580    e-mail: micko2879@centrum.sk 
Adresa:  Obecný úrad Muráň 329.  

 
FK Obec Lubeník 
Č.ú.:577345582/0200 
   
Prezident: Ľubomír Kisel 0905 247 202 e-mail: kisel@revnet.sk 
Manažér: Kankuľa Zoltán 0907 634 200 e-mail: obec.lubenik@revnet.sk 
Adresa:  Obec Lubeník 222, 049 18 

 
  

Ostatné futbalové kluby 

MŠK Rimavská Sobota 
Konateľ:  Bitala Miroslav     0907 873 471 
Kontakt: Domík Attila 0910 969 234 e-mail: fcrs@rsnet.sk 
Adresa:  Štadión Z Rimavská Sobota 979 01     047/56 31 208 
   

TJ Ožďany 
Prezident: Zoltán Juhász 0911 655 334 e-mail: juhasz086@gmail.com 
Manažér: Kristián Čonka 0911 801 782 e-mail: kconka@gmail.com 
Adresa:  Ožďany  Juhász Zoltán ml.  

 
ŠK Bastav Revúca – Revúčka 
Č.ú.: 2433607253/0200  
Prezident: Miroslav Šoltýs 0908 690 009 e-mail: mirocigi@gmail.com 
Manažér: Pavel Gergely 0907 873 286  
Adresa:  J. Krasku 1118/5, 050 01 Revúca  

 
MŠK Tisovec 
Kontakt: Peter Rukavica 0918 561 481 e-mail: peter.ruk@post.sk 
  Štatutárny zást.: Peter Mináč   0903 543 525 
   

Iskra Hnúšťa 
Kontakt: Marian Petrok 0905 837 809 e-mail: mpetrok33@gmail.com 

mailto:fkvelkyblh@gmail.com
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FC 98 Hajnáčka 
Kontakt: Ivan Poprócky 0902 917 150  e-mail: fc98hajnacka@centrum.sk 

MFK Revúca 
Kontakt: Peter Lipták   e-mail: mfkrevuca@zoznam.sk 

FK Jesenské 

Prezident: Tomáš Tóth 0905 547 640   
Kontakt: Csaba Singlár 0907 102 741 e-mail: dada2@slovanat.sk 

 
FKM Tornaľa 
Kontakt: Ondrej Bencső 0915 813 885 e-mail: fctornala@gmail.com 

FK Lenartovce 
Prezident: Ján Rákoši 0908 932 380 e-mail: obeclenartovce@gemernet.sk 

Manažér:  Váradi Móric 

 
TJ v Rimavských Janovciach 
Prezident: Štefan Uhrin 0908 938 630 Belín 59 
Manažér: Roman Uhrin                   Rimavské Janovce 430 
e-mail: stanislavkrahulec@rsnet.sk 

 

FK Revúcke Sršne 

Prezident: Haľák Robert 0917 451 600 e-mail:  robert.halak@inomanet.sk 
  Brdársky Ivan 0918 868 770 e-mail: ivan.brdarsky@centrum.sk 

 

 

Správcovia súťaží 

ŠTK, KM Koóš Adrian   e-mail: stk@obfzrs.sk 

DK  Machyniak Mário  e-mail: dk@obfzrs.sk 

KR  Parobek Vladimír  e-mail: kr@obfzrs.sk 

RMK  Rybár Csaba   e-mail: rmk@obfzrs.sk 

 

 

mailto:mfkrevuca@zoznam.sk
mailto:dada2@slovanat.sk
mailto:fctornala@gmail.com
mailto:obeclenartovce@gemernet.sk
mailto:vladoparobek@centrum.sk
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Členovia Konferencie SFZ 

Balajthy Dezider   979 01 Rimavská Sobota  Česká 20/18 

Petrok Marian   981 01 Hnúšťa   Klokočová 732 

 

Členovia Konferencie SsFZ 

Balajthy Dezider   Rimavská Sobota  0905 928 468 

Petrok Marian   Hnúšťa   0905 837 809 

Rukavica Peter   Tisovec   0918 561 481 

Goldschmidt Roman  Muráň   0905 527 420 

Tóth Tamás    Jesenské   0905 547 640  

Bitala Miroslav   Rimavská Sobota  0907 873 471 

Tóth Tomáš (náhradník)  Hajnáčka   0905 914 117 
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ADRESA SFZ 

Slovenský futbalový zväz 
Tomašíkova 30 „C“ 
821 01 Bratislava 

Číslo účtu: 5017019990/0900,  
IBAN: SK11 7500 0000 0000 0262 1273, SWIFT: CEKOSKBX 

IČO: 00687308, IČ DPH: SK 2020898913 
 

webstránka: www.futbalsfz.sk/mapa 
ISSF: https:/issf.futbalnet.sk/ 

tel.: +421 2 4820 6000 
fax: +421 2 4820 6099 

e-mail: office@futbalsfz.sk 

. . . . . . . . . . . . . 
ADRESA SsFZ 

 
Stredoslovenský futbalový zväz 

Partizánska cesta 93 
975 84 Banská Bystrica 

 
Bankové spojenie SsFZ: Slov. sporiteľňa 

číslo účtu: 0050192944/0900 
IČO: 14224755 

 
Sekretariát SsFZ: 

 
Vedúci sekretár: Mgr. Ladislav Matejka tel.:048-4148913  mobil:0915 827 656 
  fax:048-4148914 
Sekretariát Ssfz:  tel.:048-4142254 
Pokladňa a registrácie Mária Jánošová tel.:048-4148913 
Regionál.  tréner: Peter Štefaňák tel.:048-4142263 mobil:0905 484 163 
 internet: www.ssfz.sk 

e-mail Ssfz: ssfz@stonline.sk, ssfztlac@stonline.sk, ssfzzapis@stonline.sk, 
ssfzsutaze@stonline.sk, ssfzmatrika@stonline.sk  

   

 
 

http://www.futbalsfz.sk/mapa
mailto:office@futbalsfz.sk
http://www.ssfz.sk/
mailto:ssfz@stonline.sk
mailto:ssfztlac@stonline.sk
mailto:ssfzzapis@stonline.sk
mailto:ssfzsutaze@stonline.sk
mailto:ssfzmatrika@stonline.sk
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Predvoľba tel. č.: 
 
 

BRATISLAVA – 02 
 
 
 

BANSKÁ BYSTRICA – 048 
 
 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA – 047 
 
 
 

REVÚCA – 058 
 

 
 

Rozpis schválený VV – ObFZ 2018 
 
 
 
 

           KOÓŠ ADRIAN                  Mgr. PETROK MARIAN                  JÁN FORGON 
         predseda ŠTK, KM                    predseda ObFZ                         sekretár ObFZ 
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