
 

Zápisnica z Výkonného Výboru ObFZ Rimavská Sobota konaného dňa 29.4.2021 

v kancelárii ObFZ Rimavská Sobota 

 

Prítomní:   Marian Petrok (MP), Adrian Koóš (AK), Gejza Tóth (GT), Vladimír Parobek (VP(, 

 Tomáš Tóth (TT) 

Neprítomní:  Roman Goldschmidt, Ladislav Danyi (ospravedlnený) 

Hosť: Richard Bálint 

Program: 

  1/  Otvorenie 

  2/ Schválenie programu 

  3/  Informácie predsedu ObFZ 

  4/ Informačné správy predsedov odborných komisií 

  5/ Informácia o aktuálnej situácii (COVID-19) 

  6/ Príprava jarnej časti prerušených súťaží dospelých a mládeže ObFZ 

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

  8/ Informácia o zámere odpredaja spoločnej budovy s OZTK Rim. Sobota 

  9/ Rôzne 

10/ Diskusia 

11/ 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 Marian Petrok (MP) a Vladimír Parobek (VP). Za 

zapisovateľa zápisnice bol určený Richard Bálint (RB). 

za – 5 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

3/  Informácia predsedu ObFZ 

- predseda ObFZ skonštatoval, že situácia s rozbehom jarnej časti súťaží ObFZ je 

komplikovaná a musíme počkať na rozhodnutia príslušných štátnych a vyšších futbalových 

orgánov  

- začiatok (resp. dohrávky z jesennej časti) krajských futbalových súťaží dospelých a mládeže 

je podmienený zlepšením pandemickej situácie a je veľmi pravdepodobné, že jarná časť 

súťaží sa neuskutoční 

- Konferencia SsFZ sa uskutoční pravdepodobne v septembri (konkrétny termín bude včas 

upresnený), predtým je nutné zorganizovať Konferenciu ObFZ 

 

4/  Informačné správy predsedov odborných komisií 

KR: 

 o činnosti KR informoval predseda komisie (VP). Prítomným oznámil, že štyria rozhodcovia 

ObFZ (D. Varga, M. Strihan, M. Hodoň a M. Šupka) uzavrú zmluvy so SsFZ a budú môcť 

pôsobiť v mládežníckych súťažiach SsFZ 

ŠTK: 

 predseda ŠTK Adrian Koóš skonštatoval, že na to, aby bola dohraná aspoň jesenná časť 

súťaže dospelých, je potrebné odohrať dve odložené MFS (Tornaľa „B“ - Veľký Blh a Lubeník 



- Tornaľa „B“). Vtedy bude jesenná časť 6. ligy ObFZ Rim. Sobota kompletná. 

V dorasteneckej súťaži je potrebné odohrať jedno kolo a v žiackej lige dve kolá z jesennej 

časti. Jarné časti týchto líg nebude z termínových dôvodov možné dohrať, nakoľko do 30. 

júna nie je dostatok voľných termínov a počas týždňa termíny neprichádzajú do úvahy 

 súťaže prípraviek U11 a U9 budú pravdepodobne anulované, pretože stále nie je isté kedy 

štátne orgány uvoľnia opatrenia a veľká časť stretnutí je potrebná dohrať práve z jesennej 

časti 

 jarné časti všetkých súťaží ObFZ budú zrušené 

 v prípade rovnosti bodov prvých dvoch družstiev okresnej súťaže dospelých, načrtol 

predseda ŠTK možnosť odohrania barážového stretnutia o postup do V. ligy SsFZ 

 pre družstvá na zvyšných priečkach pripraví ObFZ alternatívu v podobe dvoch turnajov 

podľa územného členenia ObFZ 

 

5/  Informácia o aktuálnej situácii (COVID-19) 

Aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 krátko zhodnotil predseda ObFZ (MP). 

Poznamenal, že situácia je dosť neprehľadná, hoci razantne klesajú počty nakazených. Nikto 

z kompetentných však nevie určiť presný začiatok uvoľnení pre amatérsky šport a preto aj všetky 

ostatné oblastné futbalové zväzy tápu a nevedia určiť termín spustenia svojich súťaží  

 

6/ Príprava jarnej časti prerušených súťaží dospelých a mládeže ObFZ 

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné zorganizovať stretnutia so zástupcami klubov 

v oblasti a diskutovať s nimi o rozbehnutí, resp. dokončení stretnutí z jesennej časti súťaží ObFZ. 

Poverení organizáciou týchto stretnutí bol predseda (MP) a sekretár ObFZ (RB). 

Uznesenie: 

 01/2021 Výkonný výbor poveruje predsedu (MP) a sekretára (RB) ObFZ RS zorganizovaním 

stretnutí predstaviteľov ObFZ so zástupcami klubov za účelom rozbehnutia, resp.dokončenia 

jesennej časti súťaží dospelých a mládeže 

za – 5 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

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

Predseda ObFZ (MP) odporučil presunúť termín konania konferencie ObFZ pred uskutočnením 

Konferencie SsFZ. 

 

8/ Informácia o zámere odpredaja spoločnej budovy s OZTK Rim. Sobota 

MP informoval o zámere odpredaja budovy v Rimavskej Sobote, ktorú vlastní ObFZ a OZTK 

v Rimavskej Sobote v rovnakom podiele. Budova je v dezolátnom stave a nie je možné ju udržiavať 

v prevádzkyschopnom stave, pretože nie sú na to potrebné finančné prostriedky a prenájom 

budovy je neriešiteľný bez základných opráv, ktoré by boli značne nákladné. 

Predseda ObFZ (MP) sa vyjadril, že v danej situácii je najlepším riešením predaj budovy. 

Potencionálni záujemcovia o danú budovu sú a je potrebné, aby sa k tejto záležitosti vyjadrili 

zastupcovia ObFZ. 

Všetci prítomní sa k predaju budovy vyjadrili kladne a po hlasovaní bolo prijaté nasledovné 

uznesenie: 

- 02/2021 Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu v Rimavskej Sobote odporučil predaj 

budovy v Rimavskej Sobote na Svätoplukovej ulici č. 22, za vopred dohodnutých 

podmienok s Okresným zväzom telesnej kultúry v Rimavskej Sobote 

za – 5 

proti – 0 

zdržal sa – 0 

 

8/ Rôzne 

Spojené s bodom 11. 

 

9/ Diskusia 

V diskusii navrhol predseda ObFZ (MP) pri príležitosti udalosti „Športovec roka  2020 regiónu Gemer - 

Malohont“, ktorú organizuje OZTK Rim. Sobota, doplniť predložený zoznam, ktorý bol zaslaný 

organizátorom vo februári tohto roku. Navrhol doplniť tento zoznam o bývalého dlhoročného 

funkcionára ObFZ Júliusa Kovácsa a pri príležitosti životného jubilea člena VV Ladislava Danyiho.  

Vladimír Parobek poznamenal, že by bolo dobré osloviť „bývalé futbalové bašty“ a skúsiť s nimi 

diskutovať o možnosti prihlásenia družstiev mládeže alebo dospelých do okresných futbalových 

súťaží. 



Sekretár ObFZ (RB) informoval o možnosti čerpania kreditov pre jednotlivé kluby. Ďalej navrhol pri  

príležitosti životného jubilea oceniť na konferencii ObFZ dlhoročných rozhodcov ObFZ M. Šupku a J. 

Ďuríka.  

 

12/ Záver 

 Na záver predseda ObFZ všetkým zúčastneným poďakoval. 

 

 

v Rimavskej Sobote 4.5.2020 

 

 

Zapísal:                        

                       Richard Bálint                                                                Mgr. Marian Petrok 

                       sekretár ObFZ                                                                  predseda ObFZ 

 

Overili:  

                      Marian Petrok                         Vladimír Parobek 

 


