
Úradná správa DK č. 19, zo dňa 21. novembra 2018 

 

       

Pokuty na návrh ŠTK:   
 

U 272 TJ Slovan ŠPP Kolíňany (U9 sk.B) – pokuta 200 € za porušenie SP v zmysle RS (B/12/h)  

  

Disciplinárne sankcie: 
 

U 273 DK na základe neoprávneného štartu hráča v stretnutí 6.kola (VI.liga U19 sk.A) OFK 

Čifáre – TJ Družstevník Tekovské Nemce, hraného 22.09.2018 a 8.kola (VI.liga U19 sk.A) 

OFK Čifáre – OFK 1948 Veľký Lapáš hraného 28.09.2018 trestá OFK Čifáre: 

- RP 10 €  

- pokuta 100 € v zmysle RS (12/h)  

- Ladislav Kuti (H)-(1377377) zákaz výkonu športovej činnosti na 1 mesiac ,,N“ (53/1,2b 16/1,2 

17/6-U163) od 21.11.2018 

- Samuel Ţilka (K) – (1377299) zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac ,,N‘‘ (53/1,3b 16/1,2) od 

21.11.2018 

- Július Czapala (T) zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac ,,N‘‘ (53/1,3b 16/1,2) od 21.11.2018 

- Tibor Mészároš (VM) zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac ,,N‘‘ (53/1,3b 16/1,2) od 21.11.2018. 

DK odstupuje zápasy OFK Čifáre – TJ Družstevník Tekovské Nemce a OFK Čifáre – OFK 

1948 Veľký Lapáš na doriešenie ŠTK  
 
 

Oznamy:  

 

U 274  DK na základe podnetu OFK Hosťová,v zmysle DP (čl.64/4),pozastavuje klubom MFK 

Pohranice a TJ Dolné Lefantovce,akúkoľvek matričnú činnosť a zároveň ţiada uvedené kluby o 

vyrovnanie záväzku voči OFK Hosťová, za transfer hráčaov.Termín vyrovnania záväzku je do 

27.11.2018. 
 

U 275 TJ Družstevník Čierne Kľačany: DK na základe nesplnenia si povinnosti voči ZsFZ 

(U503, U575) ukladá klubu v zmysle DP (64/1b,2, 64/7, 43/1,2a,b) ochranné opatrenie 

spočívajúce v pozastavení činnosti „ A“ druţstva dospelých a v zákaze transferov do príslušného 

klubu od 21.11.2018 aţ do splnenia si uvedenej povinnosti.  
 

DK oznamuje klubom,ktoré v zmysle DP (čl.64/2) majú nevysporiadané záväzky voči SFZ,aby 

tak učinili do 29.11.2018. Jedná sa o kluby: TJ Druţba Choča, TJ Slovan Nitra-Kynek,  

OFK Ţihárec,FK Janíkovce,OFK Sľaţany,TJ Druţstevník Svätoplukovo.V prípade nesplnenia 

záväzku,DK začne voči konkrétnemu klubu disciplinárne konanie v zmysle DP (čl.64/7). 
 

DK oznamuje funkcionárom,hráčom,ţe v zmysle DP (čl.17/8) prerušuje výkon disciplinárnych 

opatrení od 15.11.2018 aţ do predposledného dňa začiatku príslušnej skupiny jarnej časti 

2019/2020. 



 

DK upozorňuje kluby,ţe podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň 

zasadnutia DK ObFZ NR do 12:00 hod. 
 

Najbliţšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.11.2018 
 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí 

podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1). 
 

 


