
 

Zápisnica z online pracovného stretnutia ObFZ Rimavská Sobota dňa 

24.3.2021 prostredníctvom aplikácie Google Meet 

 

Prítomní:   Marian Petrok (MP), Adrian Koóš (AK), Vladimír Parobek (VP), Roman 

 Goldschmidt (RG), Tomáš Tóth (TT), Richard Bálint (RB) 

Pracovné online stretnutie viedol predseda ObFZ Marian Petrok (MP), ktorý prítomných privítal 

a zároveň ich oboznámil s aktuálnou situáciou, ktorá sa týkala nasledovných bodov: 

-  uskutočnenie online Konferencie SsFZ v dňoch 27.3.-1.4.2021 

-  VV SFZ odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania 

 per rollam návrh na odloženie rekonštrukcie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden 

 súťažný ročník neskôr 

-  pred hlasovaním je možnosť doplniť Stanovy SsFZ, prípadne sa vyjadriť k rozpočtu. Všetky 

 podklady budú zaslané delegátom Konferencie v časovom predstihu. 

- predseda ObFZ informoval o prerozdelení príspevkov na členov do 23 rokov na kluby, 

 ktoré bude zrejme prebiehať podľa rovnakého kľúča ako v predchádzajúcej sezóne  

-  M. Petrok absolvoval stretnutie s podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja 

 Mgr. Ondrejom Lunterom kde boli načrtnuté prípadné možnosti finančného príspevku pre  

 kluby oblastných futbalových zväzov 

- bola schválená rekonštrukcia umelého trávnika v Rimavskej Sobote, na ktorú vyčlenil 

 finančné prostriedky SFZ (100.000 €)  a mesto Rimavská Sobota (150.000 €)  

-   MP informoval, že do podpory od SsFZ pre kluby, ktoré vychovávajú mladých futbalistov sa 

 tento rok zapojil klub FK Jesenské 

-  MP a RB absolvovali telefonické a osobné stretnutia so zástupcami futbalových klubov v 

 okrese. Všetci sa unisono zhodli na tom, že momentálna situácia futbalu nepraje a bude 

 mimoriadne ťažké dať dokopy jednotlivé mužstvá. Tento problém sa týka všetkých 

 vekových kategórií rovnako. 

-  v tejto súvislosti predseda ŠTK (AK) uviedol, že ak by sa odvetné kolá okresných súťaží mohli 

 rozbehnúť začiatkom mája, v 6. lige dospelých a 6. lige dorastu by s termínmi problém 

 nebol. Vo 4. lige žiakov by sa asi muselo uskutočniť prelosovanie, pretože táto súťaž sa hrá 

 viackolovo. Predseda ObFZ poznamenal, že súťaž prípraviek by sa mohla uskutočniť 

 turnajovo ak to pandemická situácia dovolí. 

- sekretár ObFZ informoval o projektoch, ktorých linky sú vystavené na stránke ObFZ. Tieto 

 projekty sa týkajú pomoci pre kluby, ktoré boli zasiahnuté koronakrízou 

- MP uviedol, že dlhoročný rozhodca ObFZ M. Šupka oslávil v predchádzajúcich dňoch 

 významné životné jubileum (60 r.) a pri tejto príležitosti by bolo vhodné odovzdať mu 

 pamätnú plaketu  

  

 

 

 

v Klenovci 26.3.2021 

 

 

 

Zapísal:                        

                       Richard Bálint                                                                Mgr. Marian Petrok 

                       sekretár ObFZ                                                                  predseda ObFZ 


