
Oblastný futbalový zväz Rožňava 
 

 
 

Určené: a) Všetkým futbalovým klubom, oddielom v okrese 

  b) členom  Výkonného výboru a komisií ObFZ 

  c) Rozhodcom a delegátom ObFZ 

 

 

Rozpis 

oblastných futbalových súťaží riadených VV ObFZ 

pre súťažný ročník 2017 - 2018 
 

 

 

Predseda ObFZ: Ján Džubák 

Podpredseda ObFZ: Ján Chanas 

Sekretár ObFZ: Ladislav Dávid 

Poštu adresovať: Oblastný futbalový zväz 

   Štítnicka 64  

   048 01 Rožňava 

e-mail:  obfzroznava@stonline.sk 
Telefón:  0905 919 948 

Mobil:   0915 903 183 

Bankové spojenie: SLSP, a. s. 

Číslo účtu:  SK7009000000000099627734 

Adresa Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

                                              www.futbalsfz.sk  Telefón 02/48206033  Fax : 02/48206099 

 Ján Kováčik -           prezident SFZ 

 Jozef Kliment -         generálny sekretár SFZ - 02/48 206 002 

 Ján Letko -               vedúci oddelenia IT • jan.letko@futbalsfz.sk (0903 623 473) 

                                    

Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice 

                                  www.futbalvsfz.sk Telefón/fax: 055/6433 566 - sekretariát  

Richard Havrilla      predseda VsFZ  

Marcel Eperješi -     sekretár VsFZ •                    Mobil: 0911 945 550,   

0903 630 433 

            Alžbeta Majláthová ekon.oddelenie+ ISSF •       Mobil: 0907 992 394 

Informácie o ISSF:  www.issf.futbalnet.sk 

                                             

http://www.futbalsfz.sk/
http://www.futbalvsfz.sk/


Výkonný výbor ObFZ 

 

 

1. Ján Džubák, 9. mája 3, 048 01 Rožňava - predseda ObFZ   

dzubakj@gmail.com 

2. Ján Chanas, Jarková 318, 049 22 G. Poloma - podpredseda ObFZ  

janchanas@gmail.com 

 3. Ladislav Bernáth, 049 45 Krh. Dl. Lúka 221 - blbsped@gmail.com 

 4. Róbert Drenko, 048 01 Rožňava, Ružová 8 - robert.drenko@gmail.com  

 5. Peter Pakes, 049 24 Vlachovo, Letná 120 - obec@vlachovo.eu  

 6. Slavomír Zubrický, 049 43 Jablonov - slavo.z@email.cz  

 7. Vladislav Vávra, 048 01 Rožňava ul. Slnečná 15 - vlado8888@szm.sk  

 

 

Predsedovia odborných komisií ObFZ 

 

 1. Peter Béreš  predseda DK ObFZ    

beresp@zoznam.sk  0908 982 219 

 2. Peter Gálik  tajomník DK ObFZ  

galikpeter@szm.sk  0905 940 088 

 3. Ján Šmelko  predseda ŠTK ObFZ           

0907 476 059 

 4. Maximilián Černický   tajomník ŠTK ObFZ    

0904 377 600 

 5. Vilam Gallo  predseda KR ObFZ 

Viliam1986@pobox.sk 0918 188 756 

 6. Róbert Drenko tajomník KR ObFZ        

robert.drenko@gmail.com 0907 905 833 

 7. Július Benedik predseda KM ObFZ 

benedik64@gmail.com    0905 488 360        

 8. Štefan Lengyel tajomník KM ObFZ 

stefan.lengyel@holcim.com 0918 728 881 

            9.        Július Balta   predseda TMK ObFZ      

coach28@centrum.sk   0905 864 061 

           10.       Filip Pollák  tajomník TMK ObFZ 

bc.filip.pollak@gmail.com   0915 506 896 

11.       Maximilian Černický   predseda odvolacej komisie                                                       

0904 377 600 

12.       Ferdinand Drenko predseda revíznej komisie                                                      

0910 958 429 

        

                       

 

Zasadnutia odborných komisií 

(vždy v budove ObFZ - Štítnicka 64, 048 01 Rožňava) 

 

ŠTK - každú stredu od 14.30 hod.               

DK - každú stredu od 15.00 hod.                 

KM -  podľa potrieb každú stredu od 15.00 hod. 

KR - každý utorok a stredu od 15.00 hod. 
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A. Všeobecné ustanovenia - orgány ObFZ 

 

 

Riadenie súťaží 

 ObFZ prostredníctvom svojich komisií riadi nasledovne: 

 

 a) ŠT   - dospelí  6. liga - jedna skupina 

  - dospelí 7. liga - jedna skupina 

  - dorast -  jedna skupina 

  - st. žiaci -  jedna skupina 

  - prípravka skupiny A - B – C- D 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

Rozdelenie súťaží: 

 

Dospelí: 1. Okresné majstrovstvo – 6. liga 

  2. Okresné majstrovstvo – 7. liga 

  

Dorast:                Okresné majstrovstvo – 4. liga 

 

Žiaci:      Okresné majstrovstvo – 3. liga (st. + ml. žiaci) 

 

Prípravka            Okresné majstrovstvo-  U11 ObFZ Rožňava 

  

 

Dorastenecké stretnutia (predzápasy) sa začínajú vždy 150 minút pred ÚHČ stretnutia 

dospelých. Hrací čas: 2x45 minút. Hracím dňom je sobota a nedeľa. 

 

Samostatné dorastenecké stretnutia sa začínajú vždy 2 hod. 30 min. pred  ÚHČ dospelých. 

V posledných troch kolách je hrací čas jednotný. Výnimky povoľuje ŠTK a to v prípade, že o 

postupujúcich a zostupujúcich bude už rozhodnuté. 

 

 

 

 

Náklady na R a DZ pre FK  v súť. roč. 2017-2018 : 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Odmena 6. liga Odmena 7. liga Odmena Dorast Odmena Žiaci 

R 29€ 26€ 17€ 16€ 

AR 21€ 21€ - - 

DZ 21€ 21€ - - 
 

 

 

 

 

 

 



 

Hospodárske náležitosti: 

 

1. Ostatné poplatky: 

Prestupový poplatok                                             10 € dospelí, 7 € dorast, 5 €  žiaci 

Disciplinárny poplatok ČK - ŽK                           10 € dospelí, 5 € dorast + žiaci 

Námietky FK                                                             10 € 

Prvotná registrácia hráča                                                 5 € 

Duplikát registračného preukazu                          5 € 

Zmena názvu klubu                                                     2 € 

Disciplinárny poplatok za kolektívne previnenie      10 € dospelí, 5 € dorast + žiaci 

Inzultácia                                                            332 € 

Odvolanie voči rozhodnutiu odbor. komisií            50 € dospelí, 30 € dorast + žiaci 

Žiadosť o poskytnutie videa (videozáznamu)   10 € 

Dodanie nekvalitného videa (videozáznamu)   30 € 

Nedodanie videa (videozáznamu)                      60 € 

Poplatky za sťažnosť na výkon R (neopodstatnené)             40 € dospelí 40 € mládež 

Zmierovací poplatok                                               40 € 

Pokles hráčov pod 7  50 €  pre FK /dospelí/, 30 € /mládež/ + 50 € pre ObFZ 

Nenastúpenie na zápas  50 €  pre FK /dospelí/, 20 € /mládež/ + 50 € pre ObFZ 

Nenastúpenie na zápas v posledných troch kolách a narušenie regulárnosti súťaže 

    50 €  pre FK /dospelí/, 30 € /mládež/ + 100 € pre ObFZ 

                                                                             

 

Kluby sú povinné uhrádzať poplatky, pokuty zverejnené v ÚS a ISSF až na základe 

vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF !!! 

 

 

2. Novo prihlásené družstvá do okresných súťaží zaplatia účastnícky poplatok 40 € a 

štartovné 100 €. 

 

3. Štartovné pre súť. roč. 2017-2018: Dospelí:  100 € 

      Dorast:  50 € (1 družstvo) - sólo         

Žiaci:         50 € (1 družstvo) - sólo 

 

 

 

Zberná faktúra: 

 

Upozorňujeme FK na zberné faktúry v systéme ISSF /ISSF klubový manager/. Všetky 

poplatky /disciplinárne, športové/ sa uhrádzajú cez zbernú faktúru ISSF, ktorú je 

potrebné po vygenerovaní zaplatiť do 17 dňa nasledujúceho mesiaca. 

  

 

 

 

 

 

 

 



II. Technické ustanovenia 

 

1. Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku SFZ, Rozpisu súťaží ObFZ 

2017- 2018 ako aj doplnkov vychádzajúcich v ÚS SFZ a ObFZ.  

 

2. ObFZ vydáva úradné správy ŠTK a DK, ako aj ďalšie správy ObFZ. Všetky tieto 

správy,   pokyny a informácie ObFZ sú pre futbalové kluby, rozhodcov a delegátov 

záväzné !!! 

ÚS - ObFZ budú oficiálne zverejňované na webovej stránke ObFZ (http://www.obfz-

roznava.futbalnet.sk/a na webových stránkach mediálnych partnerov. 

 

 

III. Štart hráčov : 

 

a) - V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej 

hráči kategórie dorast, ktorí spĺňajú podmienky štartu čl. 113 SP. 

 - V kategórii dorast štartujú hráči  nar. po 1. 1. 1999 a mladší 

 - V kategórii žiaci štartujú hráči nar. po 1. 1. 2003 a mladší 

 - V kategórii prípravka štartujú hráči nar. po 1. 1. 2007 a mladší 

- Za štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii sú FK povinné podľa SP čl. 113 zvlášť pre 

každého hráča vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného lekára. 

Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vek. kategórii nesie FK a príslušný 

tréner. 

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

stretnutím preukáže súperovi dokladom a povolení štartu vo vyššej vek. kategórii. V prípade, 

že hráč doklad nepredloží, rozhodca ho k stretnutiu nepripustí. 

- Porušenie zásad upravujúcich štart hráčov vo vyššej vek. kategórii sa bude považovať ako 

neoprávnený štart hráča v zmysle  SP čl. 100 písm. i. 

 

b) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný plastový registračný preukaz 

(RP), ktorý obsahuje tieto platné údaje (výnimky sa nepovolia): 

1. Fotografiu 

2. Priezvisko a meno 

3. Registračné číslo 

4. Dobu platnosti 

 

Hráč má právo nastúpiť na stretnutie ak vlastní plastový RP splňajúce náležitosti 

príslušných článkov SP a Registračného poriadku SFZ. Rozhodca je povinný povoliť 

štart hráča, ktorý z dôvodu nedodania, alebo straty RP nemá RP, jeho totožnosť je však 

overiteľná v ISSF / priamo, alebo predložením vytlačeného detailu hráča. Zároveň však 

musí mať požiadané o vydanie RP v elektronickej podateľni ISSF. Rozhodca je túto 

skutočnosť povinný uviesť v Zápise o stretnutí. 

 

c) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v dresoch spravidla s číslami. 

d) Náhradný brankár sa v zápise za menom uvedie značkou NB, kapitán značkou K, čo zapíše 

vedúci mužstva, ktorý zápis vyplňuje. Rozhodca a delegát musia túto skutočnosť pred 

stretnutím skontrolovať. 

e) Kapitán družstva musí mať na ľavom rukáve pásku širokú 5 cm (odlišnú od farby dresu). 

f) Brankári musia mať dresy odlišné od farieb dresov oboch mužstiev. 

g) Právo voľby dresov má hosťujúce družstvo, domáce sa musí prispôsobiť. 



h) Všetci hráči musia byť počas celého stretnutia ustrojení (dresy za trenírkami) a povinne 

musia nosiť chránič holenných kostí. 

i)  Vo všetkých súťažiach dospelých je povolené striedať v jednom družstve 5 hráčov 

(ľubovoľných). V súťažiach žiakov je povolené striedať 5 hráčov a st. dorastu 5 hráčov. 

j)  Každý futbalový klub, ktorý nenastúpi s maximálnym počtom hráčov, ktorí sú uvedení v 

zápise (ak je v zápise miesto), môže v priebehu stretnutia doplniť družstvo, resp. vystriedať 

náhradníka, ktorý predloží RP rozhodcovi a ktorého totožnosť overí kapitán súperovho 

družstva.  

k) Ak má FK 2 družstva v rôznych súťažiach štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo sa 

riadi podľa SP. 

l) Rozhodca nemôže v tej istej súťaži pôsobiť ako hráč aj ako rozhodca. V prípade porušenia 

tohto nariadenia bude rozhodca discipl. potrestaný a FK bude taktiež potrestaný discipl. a 

hernými následkami. 

 

Elektronický zápis o stretnutí: 

     

45 min. pred UHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov v 

ISSF a tímov v zápise o stretnutí /tréner, ved. družstva, lekár.../ V prípade akýchkoľvek 

problémov znemožňujúcich vytvoriť elektronický zápis o stretnutí sa vypíše papierový, 

do ktorého rozhodca uvedie prečo nebolo možné urobiť elektronický zápis o stretnutí. 

Rozhodca po ukončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje a za prítomnosti ved. 

družstiev a kapitánov ho uzavrie. V prípade, že riadiaci orgán vyžaduje tlačenú formu 

zápisu, vytlačí sa 1 exemplár , ktorý podpíšu kapitáni družstiev. 

                                                

Povinnosti usporiadajúceho klubu : 

 

Usporiadajúci FK je pri súť. stretnutiach povinný zabezpečiť vhodnú výpočtovú 

techniku s pripojením na internet pre vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí 

v ISSF v požadovanej forme /aj tlačiareň/ pokiaľ riadiaci orgán požaduje tlačenú formu 

zápisu.                                        

 

4. Konfrontácia hráčov 

 

a) Na požiadanie kapitána ju vykoná kapitán súpera a ved. mužstva. 

b) V súťaži dospelých, dorastu a žiakov je povinná a vykonávajú ju kapitán a vedúci 

oboch klubov pred stretnutím, neskôr už nie! 

     V súťaži prípraviek ju vykonávajú vedúci klubov. Hráč predloží reg. preukaz. 
c) Námietky FK ohľadom konfrontácie sa riešia v súlade zo SP. 

d) ŠTK môže na základe vlastného šetrenia neoprávnený štart hráča prešetriť 

a rozhodnúť. 

 

5. Súpisky – zoznamy: 

 

a) sú povinné /elektronický zápis o stretnutí/ mať vytvorené v systéme ISSF pridelené 

družstvo s uvedením všetkých hráčov podľa predloženej súpisky družstva. Zmeny 

v súpiske je potrebné vykonať v systéme ISSF.  

b) Všetky futbalové kluby, ktoré štartujú v súťažiach ObFZ, predložia v prípade potreby 

súpisky mužstva na ObFZ a zodpovedajú za lekárske potvrdenia hráčov. 

c) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí. 

d) Dorastenec, ktorý hral v predzápase (aj keď len striedal), nemôže nastúpiť v ten istý  



deň za mužstvo dospelých. 

e) V kategórii dorastu je povolený štart 5 st. žiakov nar. po 1.1.2003 (nie mladších) na riadne, 

platné žiacke preukazy + súhlas rodičov a príslušného lekára (SP čl. 36). 

Zoznam hráčov (súpisky) sa robia len pred začiatkom jesennej časti OM v 

Za doplnenie súpisky v priebehu súť. roč. je zodpovedný FK. 

Pri potvrdzovaní súpisiek je potrebné doložiť i doklad - potvrdenie pre štart hráča vo vyššej 

vekovej kategórii. 

 

6. Rozhodcovia a delegáti: 

 

a) Rozhodcov a delegátov deleguje KR. Delegovanie sa uverejňuje na web. stránkach  

b) Zoznamy rozhodcov a delegátov a ich zaradenie do nominačných listín na návrh KR  

schvaľuje VV ObFZ pre celý súťažný ročník. 

c) V prípade, že hostia nepricestujú, účtuje rozhodca a delegát 50 % z odmien. 

d) Zápis o stretnutí sa vyplňuje štvormo a odosiela do 48 hodín od stretnutia, najneskôr (aj 

doručený osobne) tak, aby v stredu do 14. hodiny bol na ObFZ. Za  nedodržanie termínu je 

disciplinárny postih. Toto nariadenie platí pri papierovej forme zápisu o stretnutí vo všetkých 

vekových kategóriach.  

e) Delegáti ObFZ budú v 6. a 7. lige dospelých. 

f) ObFZ zabezpečuje  kontrolu výkonu R+DZ cez sekretariát ObFZ a členov VV ObFZ. 

g) Počnúc súťažným ročníkom 2010-2011 je KR ObFZ stanovená veková hranica pre R = 60 

rokov a DZ = 70 rokov. Výnimky povoľuje VV ObFZ na návrh KR ObFZ. 

 

7. Námietky: 

 

a) Podávajú sa  cez ISSF do troch dní po stretnutí s vkladom 10 € riadiacemu orgánu. 

Námietky pri doraste sú 5 €. Poplatky sa uhrádzajú cez zbernú faktúru. 

b) Odvolacím orgánom je Odvolacia komisia ObFZ ktorá rozhodne s konečnou 

platnosťou. 

c) Námietky musia spĺňať všetky náležitosti zo SP. 

 

Dodatok: 

 

1. V prípade, že hracia plocha nie je regulárna, rozhodca nariadi usporiadajúcemu  klubu  

vykonať všetky opatrenia  (určiť čas max. 30 min.) na jej uvedenie do spôsobilého stavu. V 

prípade, že to usporiadajúci klub neurobí, rozhodca popíše celú situáciu podrobne v zápise. 

2. V súť. roč. 2017/2018 musí mať v 6. lige každé družstvo povinne prihlásené družstvo st. 

dorastu, žiakov, alebo prípravky. 

3. Všetky FK štartujúce v okresných futbalových súťažiach sú povinné zabezpečiť šatne pre 

rozhodcov a delegáta zväzu + občerstvenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Postupy a zostupy 

 

a) Víťaz 6. ligy postupuje do V. ligy, skupina Košicko-Gemerská   

b) Víťaz 7. ligy postupuje do 6. ligy 

c) Družstvo umiestnené v 6. lige na poslednom mieste, pri zachovanom počte účastníkov, 

zostupuje o súťaž nižšie. Družstvo vylúčené, alebo odhlásené počas súťaže sa považuje za 

zostupujúce. 

d) V prípade zostupu družstiev okresu Rožňava zo V. ligy skup. Košicko-Gemerskej do 

6. ligy OM sa postupový a zostupový kľúč v súťažiach riadených ObFZ bude riadiť 

podľa platných pravidiel SP. 

 

Poznámka:  VV ObFZ si vzhľadom na počet prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 

2017-2018 vyhradzuje právo na zmenu štruktúry súťaží ObFZ 2018-2019 v 6. a 7. ligy 

ObFZ. 

 

9. Tituly a ceny: 

 

a) Víťazi jednotlivých súťaží a družstvá, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste dostanú diplomy, 

poháre a vecné ceny. 

b) Víťaz súťaže o najlepšieho strelca OM-I. triedy získa osobitnú cenu ObFZ. 

 

10. Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu: 

 

Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr 20 minút po úradne stanovenom čase 

pre začiatok stretnutia a na ihrisku je prítomný kvalifikovaný rozhodca, je povinný začať 

stretnutie. Kvalifikovaným rozhodcom je ten, ktorý má platný rozhodcovský preukaz. Ak je 

na ihrisku viac kvalifikovaných rozhodcov, vedenie preberá rozhodca s vyššou kvalifikáciou. 

Ak nie je na ihrisku kvalifikovaný rozhodca, rozhoduje stretnutie laik určený z niektorého 

mužstva. Kto bude stretnutie rozhodovať, rozhodnú medzi sebou obidvaja kapitáni. V 

prípade, že sa nedohodnú, rozhodne žreb. V každom prípade sa stretnutie musí odohrať ako 

majstrovské.  

Táto dohoda (žreb) musí byť uvedená v zápise o stretnutí, napr.: „Zainteresované 

kluby sa dohodli, že stretnutie ako rozhodca povedie p. Ján Novák, Dlhá Ves 26“. Tento text 

podpíšu obidvaja kapitáni. Zápis zabezpečí a jeho odoslanie na ObFZ urobí usporiadajúci 

klub. Po dvoch týždňoch, ak zápis z takéhoto stretnutia vedeného laikom na ObFZ nedôjde, 

ŠTK kontumuje výsledok v prospech hosťujúceho mužstva. Kvalifikovaný rozhodca odošle 

zápis sám. 

 

11. Nedostavenie sa družstva na stretnutie: 

 

Rozhodca je povinný, ak to hosťujúci klub telefonicky resp. osobne oznámi, že družstvo 

vycestovalo, ale má poruchu na dopravnom prostriedku, dodržať čakaciu dobu 40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Evidencia žltých kariet: 

 

V systéme ISSF. 

Každý FK si o ŽK vedie vlastnú evidenciu. Po 5-9-12 ŽK má hráč automaticky zastavenú 

činnosť na 1 majstrovské stretnutie. 

DP čl.37/6: „ Ak hráč dostane v poslednom kole súť. roč. majstrovskej súťaže napomenutie, 

ktoré by inak znamenalo pozastavenie činnosti podľa ods.5 /t.j. 5ŽK-9ŽK-12 ŽK/ príslušná 

DK na základe elektronickej žiadosti hráča, klubu nepostupuje podľa ods.5, ale uloží hráčovi 

pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súť. roč.. Ak hráč, klub žiadosť nepodá 

postupuje sa podľa ods.5. 

 

Zastavenie činnosti sa do RP nezaznačuje. Po poslednom stretnutí v súťažnom ročníku sa ŽK 

rušia, ale trest sa do nového ročníka prenáša (za 5. - 9.... ŽK). Poplatok za ŽK v dorasteneckej 

súťaži je o 50 % nižší. Ak hráč hlási prestup do iného oddielu, žlté karty sa prenášajú. 

 

13. Postup pri vylúčení hráča – ČK: 

 

a) Hráč má zastavenú činnosť na nasledujúce stretnutie, resp. na viac stretnutí, ak DK 

nevyniesla iný, podmienečný trest (napr. po dvoch zákrokoch, za ktoré sa udeľuje ŽK). 

b) V prípade nastúpenia takého hráča bez rozhodnutia DK na zápas, výsledok sa kontumuje v 

prospech súpera. Každý FK si musí výšku udeleného trestu zistiť na ObFZ, resp. v úradnej 

správe. 

 

14. Záverečné ustanovenia: 

 

a) Vo všetkých súťažiach sa za víťazstvo dávajú 3 body, za nerozhodný výsledok 1 bod. 

b) V prípade, že družstvo vystúpi zo súťaže v priebehu jesennej časti, jeho výsledky sa 

anulujú. ŠTK bude postupovať v zmysle SP. 

c) Družstvo, ktoré nenastúpi na majstrovské stretnutie, vyplatí pod následkom  

zastavenia činnosti poplatok 50 € ObFZ Rožňava a 50 € FK ako výdavok za prípravu na 

stretnutie. Doklad o zaplatení pokuty pre FK  musí byť predložený na najbližšom 

zasadnutí DK. V opačnom prípade bude FK potrestaný ďalšími disciplinárnymi 

následkami. 

d) Každé novoprihlásené družstvo je povinné pred súťažou vložiť súťažný vklad vo výške  40 

€ (6. a 7. ligy dospelých i dorast), ako aj štartovné (viď hosp. náležitosti, bod č. 8). 

e) Účasť zástupcov FK na aktívoch ObFZ je povinná. Za neúčasť zaplatí klub 10 €! 

f) Predaj alkoholických nápojov sa riadi v zmysle platných noriem MV SR. Na základe 

rozhodnutia VV ObFZ je zakázaný predaj alkoholických nápojov v priestoroch šatní, 

kabín na prezliekanie, soc. priestorov pod discipl. následkami. Na základe rozhodnutia 

VV ObFZ je v areáli ihriska zákaz používania sklenených fliaš a v sociálnych 

priestoroch šatní zákaz fajčenia. 

g) V prípade, že družstvo (dospelí) nenastúpi k stretnutiu v posledných troch kolách, 

čím naruší regulárnosť súťaží, uloží sa mu pokuta 100 € pre ObFZ a 50 € pre súperiace 

družstvo. 

h) Rozhodcovia a DZ sú povinní preštudovať rozpis súťaží ObFZ prístupný na futbalnet.sk 

i) V prípade, že v priebehu súť. roč. FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto družstvo bude 

zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a bude družstvo dospelých príslušného 

FK automaticky vylúčené zo súťaží ObFZ. V prípade vystúpenia zo súťaží ObFZ (dospelí- 

mládež) bude DK postupovať v zmysle SP a rozhodnutia VV ObFZ. 



j) V súť roč. 2017-2018  sa pokles hráčov pod 7 trestá finančnou pokutou 50 € pre ObFZ 

Rožňava 50 € pre súperiace družstvo a v zmysle novelizácie SP má rovnaký dopad na 

vylúčenie zo súťaží ako neúčasť na 3 majstrovských zápasoch. 

 

15. Osobitné ustanovenia: 

 

1. Počnúc ročníkom 2010-2011 musí mať každý FK, ktorý štartuje v 6. lige  OM povinne 

družstvo st. dorastu, st. žiakov, alebo prípravky. 

2. Prestupy hráčov sa dôsledne riadia podľa platného prestupového poriadku SFZ (iné termíny 

sa nepovolia ani po dohode medzi FK). 

3. Všetky FK sú povinné zabezpečiť pre hosťujúce družstvo a rozhodcov šatne a sociálne 

zariadenia vrátane sprchovania. Ak sú tieto mimo areálu ihriska, je usporiadajúci FK povinný 

zabezpečiť po stretnutí štyroch usporiadateľov ako doprovod pre hráčov hostí, pre rozhodcov 

aj delegáta ObFZ. 

5. VV ObFZ upozorňuje všetky FK v okrese, že pre súť. roč. 2018-2019 je potrebné zaslať 

prihlášky do 30.6.2018. 

6. V prípade inzultácie sa na najbližšie zasadnutie DK neodkladne dostavia bez vyzvania HR, 

AR, DZ, hl. usporiadateľ, kapitáni a vedúci FK. 

7. Všetky FK, ktoré sa prihlásia do súťaží ObFZ musia spĺňať kritériá, nariadenia ObFZ, v 

opačnom prípade budú preradené o súťaž nižšie. 

8. Družstvo je po dvojnásobnej inzultácii automaticky vylúčené zo súťaže a preradené do 

nižšej súťaže. 

9. V súť. roč. 2017-2018  je v 6. lige dospelých ObFZ povinné natáčanie videozáznamu z 

domácich zápasov. FK sú povinné na požiadanie odborných komisií  ObFZ doručiť 

videozáznam na nosičoch CD - DVD, pod disciplinárnymi následkami. 

10. ŠTK si vyhradzuje právo na zmenu termínov a UHČ v posledných troch kolách, ak 

nebude narušená regulárnosť súťaží /postupy, zostupy/. 

11. V prípade, že družstvo vystúpi zo súťaže v priebehu súť. roč. bude v nasledujúcom 

súť. roč. zaradené do najnižšej súťaže príslušného riadiaceho zväzu. 

12. Počnúc súť. roč. 2017 - 2018 sú FK 6. a 7. ligy povinné predložiť platné licencie trénerov.  

 

IV. Povinnosti futbalových klubov a jednotlivcov 

 

1. Pred stretnutím 

 

Usporiadajúci FK 

- riadne vyznačí hraciu plochu, upevní 4 rohové zástavky (1,50 m vysoké), 

- pripraví dve lopty a odovzdá ich rozhodcovi, 

- pripraví zápis o stretnutí, tento ako prvý čitateľne vyplní,  

- do zápisu sa píše meno hráča a sedem miestne registračné číslo.  

            uvedie hlavného usporiadateľa, adresu a dátum narodenia 

- uvedie vedúceho družstva,  a dátum narodenia 

-           uvedie trénera družstva, jeho licenciu a dátum narodenia 

- 45 minút pred začiatkom zápasu odovzdá zápis o stretnutí k vyplneniu 

hosťujúcemu FK, ak ide o papierovú formu zápisu o stretnutí v prípade zlyhania 

systému ISSF 

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

- pre hosťujúce družstvo kabínu a nealkoholické občerstvenie, miestnosť na sprchovanie 

- pre rozhodcov: kabínu, tri stoličky, uteráky, nealkoholické nápoje, dve zástavky pre 

 postranných rozhodcov, miestnosť na sprchovanie. 



- zabezpečí jedného usporiadateľa ako službu pred kabínu rozhodcov, 

- zabezpečí rozhodcom a hosťujúcemu mužstvu po stretnutí osprchovať sa - umyť sa, 

- zabezpečí toľko usporiadateľov riadne označených , aby bola zaručená 

bezpečnosť hráčov, náhradníkov, realizačného tímu, rozhodcov, delegáta, no aj 

divákov, 

- odovzdá hosťom tri usporiadateľské pásky, 

- odovzdá hosťom 6 voľných vstupeniek (okrem hráčov a náhradníkov oblečených  

  v dresoch), 

- zabezpečí uzamknutie kabíny rozhodcov a kabíny hostí, 

- zodpovedá za všetky veci uložené v kabíne rozhodcov i hostí, 

- zabezpečí ochranu dopravného prostriedku hostí, rozhodcov, delegáta - ak títo o to 

    požiadajú, 

- spolu s hosťujúcim mužstvom odovzdá registračné preukazy do kabíny rozhodcov. 

- je povinný vo všetkých súťažných stretnutiach podľa Zákona 579/2004 Z.z.  

o záchrannej zdravotnej službe zabezpečiť prítomnosť zdravotnej služby/ lekára/ 

- vo všetkých stretnutiach riadených ObFZ je lekár domáceho družstva poskytnúť 

ošetrenie zranenému rozhodcovi, rozhodcom. 

 

Obidve mužstvá: 

Povinnosť 45 min. pred zápasom uzavreté nominácie na zápas v systéme ISSF 

 

2. V priebehu stretnutia 

 

Hlavný usporiadateľ je v kontakte s rozhodcom, prípadne s delegátom na dohovorenom 

mieste. 

 

3. Po stretnutí 

 

- (aj v polčasovej prestávke) prví odchádzajú z ihriska hráči hostí, z ktorých je posledný 

kapitán, potom rozhodcovia a domáci kapitán za nimi, nasledovaný domácimi hráčmi, 

- kapitáni oboch mužstiev odídu do kabíny rozhodcov, kde môžu uviesť svoje námietky 

    (7 bodov z Pravidiel futbalu), ktoré však zapíše do zápisu len rozhodca! 

- náklady na rozhodcov uhradí klub cez zbernú faktúru 

- domáca usporiadateľská služba zabezpečí bezpečný odchod hráčov hostí, rozhodcov   

    a delegáta z miesta stretnutia, 

- hlavný usporiadateľ na pokyn rozhodcu alebo delegáta zistí prípadných vinníkov, 

    previnilcov zo strany divákov a to meno a presnú adresu. 

 

Vysvetlivky: 

 

ObFZ - Oblastný futbalový zväz 

R - rozhodca 

DZ - delegát zväzu 

VV - výkonný výbor 

RP - registračný preukaz 

FK - futbalový klub 

 

 

 

 



Upozornenie: 

 

Tento rozpis schválil VV ObFZ v Rožňave a je neoddeliteľnou súčasťou Súťažného poriadku 

futbalu a je záväzný pre riadiaci zväz, kluby, rozhodcov a delegátov okresných súťaží. 

 

 

 Ján Džubák v.r.    

 predseda ObFZ                  

 

 Ladislav Dávid v.r. 

 sekretár ObFZ 

 

 Ján Šmelko v. r. 

  predseda ŠTK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Adresár F/ Kontaktné osoby- štatutári / : 

 ––––––––––––– 

 

FK Baník Drnava 

Tibor Balázs, Drnava 187, 049 42 

telefón: 0908 992 102, 788 2295 

 Tibor Bulik, Drnava 268, 049 42 

telefón: 0905 418 399, 788 2189 

www.fkbanikdrnava.webnode.sk 

      mail: fkbanikdrnava@centrum.sk 

 

TJ Krhásnohorská Dlhá Lúka 

  Ladislav Bernáth, 049 45 Krh. Dlhá Lúka 221 

            telefón: 0905 435 370 

  mail: blbsped@gmail.com 

      Jaroslav Gebe 

         telefón: 0908 994 524 

 

Sokol Gemtex Rudná 

 Július Kerekeš, 048 01 Rudná 

 telefón: 0902 966 255 

           JUDr. Pavol Kontra 

        telefón : 0907 173 670 

 Zlatko Lörinc, 048 01 Rudná 21 

telefón: 0907 923 944 

          e-mail: obec.rudna@stonline.sk 

 

FK Sokol Bohúňovo 

 Peter Rákai, 049 12 Bohúňovo 59 

 telefón: 0907 938 700 

 Attila Csík, 049 12 Bohúňovo 

 telefón: 0905 990 506 

      e-mail: obec.bohunovo@gmail.com 

 

OFK Vyšná Slaná 

    Ing. Dušan Gallo, 049 26 Vyšná Slaná 

       telefón :0907 942 720 

            Mgr. Janka Martinková 

            e-mail: info@vysnaslana.sk 

 

TJ Družstevník Honce 

     Marek Pástor,04932 Honce  

      telefón : 0907 869 189  

     mail : marekpastor@azet.sk  

 

TJ Baník Rožňavské Bystré 

 Marek Ďurský:  

Telefón: 0905799363 

049 31 Rož. Bystré  

 Želmíra Gonosová         

mailto:obec.rudna@stonline.sk
mailto:marekpastor@azet.sk


FK Hrhov 

 Štefan Lengyel, 049 44 Hrhov 163 

 telefón: 0918 728 881 

 Attila Herczeg, 049 44 Hrhov 210 

 telefón: 0903 259 047 

            mail : stefan.lengyel@ sk.crh.com 

 

ŠK Jablonov nad Turňou 

  Slavomír Zubriczky, Jablonov nad Turňou 315 

 telefón: 0915 366 359 

            Peter Pásztor, 049 43 Jablonov nad Turňou 

            telefón: 0908 804 527 

            mail : peter.pasztor.91@gmail.com  

            web. stránka: www.jablonovnadturnou.sk 

            mail: skjablonovnt@gmail.com  

 

TJ FO Vlachovo 

 Ing. Peter Pakes, Letná 120, 049 24 Vlachovo 

 telefón: 0905 113 259 

 Dušan Gál, Kpt. Nálepku 215, 049 24 

 Vlachovo, telefón: 0907 907 262 

            e-mail: obec@vlachovo.eu 

  

TJ Zlatý klas Dlhá Ves 

             Tomáš Novák 

             telefón : 0902 988 221 

             mail : totyu@gmail.com 

             Tibor Segyo 

             telefón : 0905 530 338    

             

FO TJ Baník Nižná Slaná 

           Milan Petergáč 

           telefón: 0907 705 178 

           web. stránka: www.niznaslana.sk 

           mail: mimo79@zoznam.sk 

 

Tatran Betliar 
          Gejza Čižmár 

          telefón : 0907 413 518 

          Ivan Tokoly 

          telefón : 0907 459 889 

          mail : tokoly.ivan@gmail.com 

 

FK Baník Rakovnica 

Ladislav Gemerský 

telefón: 0944 580 083   

mail : ladislav9300@gmail.com     

Miroslav Bodor 

telefón : 0905 733 582 

mail:   bodrica@post.sk      

mailto:peter.pasztor.91@gmail.com
mailto:totyu@gmail.com
mailto:mimo79@zoznam.sk
mailto:bodrica@post.sk


FK Plešivec 

Róbert Kováč 

telefón: 0907 867 565 

mail: gomboc@letnet.sk  

Vojtech Molnár 

telefón: 0908 325 803  

 

TJ Sokol Pača 

  Ladislav Zagiba, Stromová 87, 049 41 

  telefón: 0904 542 142 

  Ján Toplanský 

  telefón : 0904 318 910 

  mail: jtoplansky@gmail.com 

  mail: obec.paca@centrum.sk 

 

FK Apex Kružná 

Marian Szabó, Kružná 

telefón: 0907 905 419 

Róbert Imre, Kružná 

mail: obec.kruzna@gmail.com 

 

FK Mladost Brzotín 

Jozef Polyak, 049 51 Brzotín 283 

telefón: 0914 175 003 

Štefan Rusznyak, 049 51 Brzotín 

telefón: 0910 182 987 

             

ŠK Polom Gemerská Poloma 

Letná 672, 049 22 Gemerská Poloma 

Štefan Dorčák 

Telefón:0905 506 876 

Mail:steve64@atlas.sk 

 

Futbalový Klub FK Mladosť 

Lipovník 262, 049 42 Lipovník 

Ing. Viktor Anna 

Mail:ing.viktor.anna@gmail.com  

Telefón: 0908 088 677 

 

FK Baník Štítnik 

Teplická 265, 049 32 Štítnik 

Ing. Maroš Gallo 

Mail: maros.gallo@slovanet.sk 

Telefón: 0905 467 634 

 

ŠK Baník Štítnik 

Nám. 1. Mája 167, 049 32 Štítnik 

Ing. Marek Kuzma 

Mail: mkuzma@post.sk 

Telefon:0902 953 191 

mailto:gomboc@letnet.sk
mailto:ing.viktor.anna@gmail.com
mailto:mkuzma@post.sk


 

TJ Družba Čoltovo 

Obecný úrad 77, 049 12 Čoltovo 

Csaba Jónas 

Mail: csabajon@gmail.com 

Telefon:0918 639 791 

 

TJ Mladosť Jovice 

Okružná 163, 049 45 Jovice 

Martin Doboš 

Telefón: 0907 067 106 

 

FK Papiereň Slavošovce 
Ing.Štefan Bašták 

Konštantín Roháľ 

telefón : 0905 944 478 

 

 

Vyššie súťaže VsFZ / III. Liga, IV. liga a V. liga/ 

 

MFK Rožňava  

www.mfkroznava.com 

Michal Domik 

Mail: mdomik@stonline.sk 

Telefón:0903630816 

 

FK Krásnohorské Podhradie 

  Štefan Kún, 1. mája 677, Krh. Podhradie 049 41 

  telefón: 0905 289 196 

Ladislav Jobbáď 

  telefón: 0910 495 110 

www.fkkrhpodhradie.webnode.sk 

  mail: 1.jobbad@smahu.com 

 

MFK Dobšiná 

Michal Laurinc, 049 25 Dobšiná 

  telefón: 0905 905 117 

mail: dobsina@dobsina.sk 

 

FK Gemerská Hôrka 

Ladislav Špánik, 049 12 Gem. Hôrka 107 

telefón: 0907 959 964 

mail: tiborbalazs@sca.com   

             

 

 

 

 

 

 

http://www.mfkroznava.com/
mailto:mdomik@stonline.sk


Zoznam ROZHODCOV ObFZ roč. 2017 – 2018 

  

 

 1. Ladislav Šalamon  Edelényska 30, RV  0907 192 002 

 2. Maximilian Černický,  049 22 Gem.Poloma   0904 377 600   

 3. Marián Nemčok ,          Ochtiná 96              0902 896 472 

 4. Julius Gyenes              Jasná 28, RV              0902 111 572 

 5. Marek Macko,             049 32 Štítnik 127       0918 459 636 

 6. Rudolf Pažitka  Tehelná 17, RV  0905 954 056 

 7. Tomáš Gyenes  Komenského 9, RV  0904 874 213 

 8. Dušan Poťmák  Kyjevská 30, RV  0908 379 522 

 9. Lukáš Gyenes              Komenského 9, RV  0902 518 978 

 10. Štefan Iglai              Drnava 267              0915 648 369 

 11. Alexander Farkaš  Zahradnícka 1, RV   0908 568 909 

 12. Radovan Farkaš  Zahradnícka 1, RV   0902 753 779 

 13. Patrik Gonos,               Zahradnícka1,  RV       0908 343 655 

 14. Ján Molnár              Hrhov 354               0904 314 753  

            15.      Slavomír Haviarik,       Rochovce 44                  0907 996 402 

            16.      Gabriel Rási,               Hanková 6                      0907 952 751 

            17.      Marcel Uharček,           Šafariková , RV             0940 368 270   

            18.      Peter Gálik,                  Zahradnícka 1, RV         0905 940 088 

            19.      Miloš Šimčák 

            20.      Erik Zsebík                                                         0907 686 476 

            21.      Radko Mikulec 

            22.      Kevin Baczuk                                                    0917 246 131 

            23.      Vladimír Martinko 

            24.      Miroslav Schvarz                                                0907 970 386 

 25.  Ivan Tokoly   

 26. Jakub Ďuríček       0915 331 985 

   

 

 

 

ROZHODCOVIA VsFZ roč. 2017 – 2018 

 

 

 1. Robert Drenko,  Ružová 8, 048 01 Rožňava             0907 905 833 

 2. Peter Béreš,       Mierová 13, 048 01 Rožňava        0908 377 920 

            3.        Patrik Gonos,  Zahradnícka 1, 048 01 Rožňava         0908 343 655 

            4.        Slavomír Haviarik,  Rochovce 44                                 0907 996 402 

 5. Viliam Gallo  048 01 Rožňava   0918 188 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam DELEGÁTOV ObFZ roč. 2017 – 2018 

 

 

 1. Ferdinand Drenko      Ružová 8, RV              0917 552 540 

 2. Štefan Máté             Zahradnícka 3, RV  0907 308 154 

 3. Ondrej Vysoký Zakarpatská 16, RV  0905 772 446 

 4. Ladislav Šalamon Edelényska 30, RV  0907 192 002 

 5          Gejza Gášpar                                                  0905 425 484         

 6. Ladislav Nagy 

 7. Ján Bobrík             Budovateľská 43, RV  0908 585 801 

 8. Štefan Bodnár  Slnečná 5, RV   0905 547 975 

 9. Štefan Hadar             Vyš. Slaná 26              0904 338 126 

 10. Zoltán Kovács  Jablonov 294              0908 312 582 

 11. Peter Béreš st.             Mierová 13, RV           0908 982 219 

 12. Ján Šmelko             Honce 16              0907 476 059 

 13. Ondrej Gonos    Zahradnícka 1, RV  0915 924 991 

 

 

 

Delegát Vsfz roč. 2017 – 2018 

 

 1. RNDr. Ján Džubák 9. mája 3, RV   0907 587 257 

 2. Peter Repasky  Nová 784 Dobšiná  0908 616 039 

 


