
 

Zápisnica z Výkonného Výboru ObFZ Rimavská Sobota konaného dňa 15.10.2020 

v kancelárii ObFZ Rimavská Sobota 

 

Prítomní:   Marian Petrok (MP), Adrian Koóš (AK), Gejza Tóth (GT), Ladislav Danyi (LD), 

 Vladimír Parobek (VP) 

Neprítomní:  Roman Goldschmidt, Tomáš Tóth (ospravedlnený) 

Hosť: Richard Bálint 

 

Program: 

1/  Otvorenie 

2/     Schválenie programu 

3/     Informácia o plnení uznesení 

4/     Oboznámenie o novom obsadení sekretára ObFZ 

5/     Informačné správy predsedov odborných komisií 

6/     Priebežné hodnotenie oblastných súťaží dospelých a mládeže 

7/     Prerokovanie odhlásenia sa družstiev v priebehu súťaže dospelých, dorastu a žiakov 

8/ Informácia o aktuálnej situácii (COVID-19) 

9/     Predbežné určenie dátumu, miesta a času konania riadnej konferencie ObFZ RS 

10/   Rôzne 

11/   Diskusia 

12/   Záver 

 

1/ Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ Marian Petrok (MP), ktorý prítomných privítal.  

 

2/ Schválenie programu 

MP dal hlasovať o schválení predloženého programu VV, ktorý bol jednohlasne schválený. Ako 

overovatelia zápisnice boli schválení jednohlasne Gejza Tóth (GT) a Adrian Koóš (AK). Za 

zapisovateľa zápisnice bol určený Richard Bálint. 

za – 5 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

3/  Informácia o plnení uznesení 

- predseda ObFZ skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich VV boli splnené bez 

nedostatkov. 

- ďalej informoval o výmene umelého trávnika v Rimavskej Sobote, ktorý sa uskutoční na 

základe úspešného projektu. Projekt bude financovaný z prostriedkov SFZ a spoluúčasti 

mesta Rimavská Sobota. 

- kandidátna listina do volieb do orgánov OZTK Rim. Sobota bola podaná v termíne podľa 

schváleného uznesenia odhlasovaného per rollam dňa 24.9.2020 

- MP informoval o novej forme prerozdeľovania členských príspevkov. Podľa nových pravidiel 

sa príspevky budú prerozdeľovať podľa počtu mládežníckych členov a nie podľa počtu 

mládežníckych družstiev tak ako doteraz. Podmienkou bude štart člena v minimálne troch 

stretnutiach. 

 



4/  Oboznámenie o novom obsadení sekretára ObFZ 

MP informoval o obsadení nového sekretára ObFZ po nečakanom tragickom odchode Ivana 

Ostrihoňa. Keďže nebol čas na uskutočnenie výberového konania, prebehla krátka debata medzi 

členmi VV a oslovený bol Richard Bálint, ktorý ponuku prijal a od 7.9.2020 vykonáva funkciu 

sekretára. 

  

5/  Informačné správy predsedov odborných komisií 

TMK: 

 o činnosti TMK informoval Ladislav Danyi, ktorý podal informáciu o medzioblastnom turnaji 

žiakov. Turnaj prebehol ku spokojnosti všetkých zúčastnených. 

 ďalej informoval o záverečných trénerských skúškach Grassrots C, ktoré sa uskutočnia 26.10. 

v Rimavskej Sobote. Záverečné skúšky by malo absolvovať 12 účastníkov, ktoré sa 

uskutočnia formou testov a vypracovaním zadaných úloh 

KR: 

 o činnosti KR informoval predseda komisie (VP). Prítomným oznámil, že v priebehu jesennej 

časti súťaží nemusela komisia riešiť žiadne závažné disciplinárne priestupky rozhodcov. 

Dlhodobým problémom je však nedostatok rozhodcov hlavne z radov mladých adeptov. 

 

6/  Priebežné hodnotenie oblastných súťaží dospelých a mládeže 

ŠTK: 

 predseda ŠTK Adrian Koóš skonštatoval, že do okresnej súťaže dospelých sa prihlásilo 10 

mužstiev, avšak v priebehu jesennej časti sa dve mužstvá (Rimavská Seč a Muráň) odhlásili 

a odohrané stretnutia museli byť anulované. Podotkol, že je to škoda, pretože súťaž by sa 

odohrala v inom formáte a mužstvá by odohrali viac zápasov. Pre opatrenia zo strany 

štátnych orgánov pre pandémiu koronavírusu sa odohrali všetky naplánované stretnutia 

okresnej súťaže okrem dvoch stretnutí, ktoré sú presunuté do jarnej časti.  

 do súťaže dorastu (U19)sa prihlásilo 6 družstiev. Súťaž prebehla podľa plánu a všetky 

stretnutia sa odohrali. Do súťaže sa prihlásilo aj družstvo Rimavskej Seči avšak ani na jedno 

stretnutie nenastúpilo a zo súťaže sa odhlásilo. 

 súťaž žiakov (U15) rovnako prebehla podľa naplánovaných termínov. Prihlásených bolo 8 

družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.  Aj tu však prišlo k dvom odhláseniam (TJ 

Družstevník Klenovec a Rimavská Seč), pričom Rimavská Seč sa odhlásila ešte pred 

odohraním prvého kola, Klenovec po odohraní prvého kola.  

 

7/  Prerokovanie odhlásenia sa družstiev v priebehu súťaže dospelých, dorastu a žiakov 

Uznesenia: 

 01/10/2020 - Výkonný výbor (VV) rozhodol podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 

3, o udelení pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých TJ Tatran Muráň zo 6. 

ligy ObFZ Rimavská Sobota. Pokutu uhradiť v MZF. 

 02/10/2020 - VV  rozhodol podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3, o udelení 

pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ 

Rimavská Sobota. Pokutu uhradiť v MZF. 

 03/10/2020 - VV  rozhodol podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3, o udelení 

pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-19 (dorast) ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ 

Rimavská Sobota. Pokutu uhradiť v MZF. 

 04/10/2020 - VV  rozhodol podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3, o udelení 

pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) ŠK Rimavská Seč zo 4. ligy ObFZ 

Rimavská Sobota. Pokutu uhradiť v MZF. 

 05/10/2020 - VV  rozhodol podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3, o udelení 

pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) TJ Družstevník Klenovec zo 4. ligy 

ObFZ Rimavská Sobota. Pokutu uhradiť v MZF. 

 

Vo všetkých piatich bodoch hlasovali prítomní členovia Výkonného výboru nasledovne: 

za – 5 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

8/ Informácia o aktuálnej situácii (COVID-19) 

O aktuálnej situácii pandémie koronavírusu informoval prítomných sekretár ObFZ (RB). Skonštatoval, 

že účastníci okresných súťaží sa riadili nariadeniami, ktoré vydali vládne orgány SR a ktoré boli 

priebežne zverejňované v Úradných správach a na stránke ObFZ. Žiadne problémy pri organizácii 

stretnutí neboli zaznamenané. 



  

9/ Predbežné určenie dátumu, miesta a času konania riadnej konferencie ObFZ RS 

Uznesenie: 

06/10/2020 - Predseda ObFZ (MP) odporučil predbežne presunúť termín konania konferencie ObFZ 

na začiatok roka 2021. 

V súčasnej pandemickej situácii by aj tak nebolo možné konferenciu zorganizovať. Ak by to nebolo 

možné ani v plánovanom termíne, hlasovania by boli prevedené spôsobom „per rollam“. 

 

10/ Rôzne 

Spojené s bodom 11. 

 

11/ Diskusia 

V krátkej diskusii sa predseda ŠTK (AK) vyjadril o stave areálu a sociálnych zariadení v Radnovciach. 

Odporučil v jarnej časti súťaže dôkladne skontrolovať pripravenosť areálu a sociálnych zariadení 

tak, aby spĺňali základné hygienické minimá.    

 

12/ Záver 

 Na záver predseda ObFZ všetkým zúčastneným poďakoval. 

 

 

v Rimavskej Sobote 27.10.2020 

 

 

 

 

Zapísal:                        

                       Richard Bálint                                                                Mgr. Marian Petrok 

                       sekretár ObFZ                                                                  predseda ObFZ 

 

 

 

Overili:  

 

Gejza Tóth     

 

Adrian Koóš 

 

 


