
Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 30-2019/2020 zo dňa 28.5.2020 
 
Sekretariát 
 
Sekretariát ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že od 1.6.2020 do 12.6.2020 
neúraduje, nakoľko sekretár ObFZ čerpá riadnú dovolenku. 
 
Sekretár ObFZ Dunajská Streda 
Ľudovít Szerencsés 
 
Športovo-technická komisia 
 
OZNAMY: 
 
1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové 
kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac marec 2020 bola dňa 11. 04. 2020 a sú 
evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! 
Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili, kluby 
ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK 
ObFZ Dunajská Streda!!! 
NEPLATIČI ObFZ Dunajská Streda: 
ŠK FC Vydrany 
Futbalový club Rómov Zlaté Klasy 
1. FC Roma Zlaté Klasy 
 
2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva futbalové kluby, funkcionárov, odborné komisie 
k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2020/2021, 
ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie 
pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-
mailovú adresu: stk@obfzds.sk  
 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: 
 
3. Začiatok súťažnej sezóny 2020/2021 je 15.-16. augusta 2020. V prípade, ak by 
štart nového ročníka z dôvodu pandémie nebol možný, tak budeme reagovať 
posunutím (odložením kôl na náhradný termín) začiatku súťaží do termínu, ktoré nám 
oznámia štátne orgány. 
 
4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že najneskôr do 18. júna 2020 do 23:59 
je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do 
súťaže. Prihlášku má právo zaslať každý klub do tej súťaže v ktorej účinkoval v 
jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.  
Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. 
Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2020/2021 podľa ustanovení SP 
SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Súťaže pre súťažný ročník 
2020/2021: 

VI. liga ObFZ DS - dospelí 



VII. liga ObFZ DS - dospelí 
VI. liga U19 ObFZ DS 
IV. liga U15 ObFZ DS 
IV. liga U13 ObFZ DS 
III. liga U11 ObFZ DS 
III. liga U9 ObFZ DS 

 
5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje FK, že do 18. júna 2018 môžu formou 
elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby 
tieto ŠTK ObFZ Dunajská Streda mohla zapracovať do žrebovania. 
 
 
6. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ 
STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021: 
 

- Najneskôr do 18. júna 2020 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF 
elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre 
každé družstvo zvlášť!!!! 

- Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do 
mesačnej zbernej faktúry. 
VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€ 
VII LIGA ObFZ DS: 150,-€ 

- Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada 
zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní 
súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade 
vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek 
dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2020/2021 je potrebné uhradiť na účet ObFZ 
Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 18. júna 2020. 

- Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať 
prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno 
družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za 
mládežnícke v súťažnom ročníku 2020/2021 sa uznáva družstvo dorastu, 
starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný 
vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 1000,- € a v VII. LIGE DS 
500,- € za súťažný ročník 2020/2021 (t.j. zníženie nenávratného vkladu o  
50%) na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 18. 
júna 2020. 

- Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať 
vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným 
FK. 

  
 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ. 
 
Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda 
Richard Földes 
 



Komisia rozhodcov 
 
KR oznamuje R a DZ, že náhradný licenčný seminár a fyzické previerky sa 
uskutočnia dňa 19.6.2020 (piatok) v čase od 17.00 h písomný a videotest a od 
19.00 h fyzické previerky.  
R sa dostaví v úbore vhodným k fyzickým previerkam. Donesú so sebou písacie potreby 
a PF.  
Zraz je o 16.45 h vo veľkej zasadačke Obchodno-informačného centra, Alžbetínske 
námestie 1203/7 v Dunajskej Strede, kde sa konajú písomné a videotesty. 
  
Fyzické previerky sa uskutočnia na atletickej dráhe ZŠ Gy. Szabóa v Dunajskej 
Strede. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu 
R ObFZ v súťažnom ročníku 2020/2021. R je povinný si na fyzické previerky priniesť 
potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE, že je po zdravotnej stránke spôsobilý 
vykonať fyzické previerky a vykonávať funkciu rozhodcu. Bez tohto potvrdenia nebude 
môcť R absolvovať fyzické previerky! 
  
KR žiada R a DZ aby si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby sa mohli zúčastniť 
seminára a fyzických previerok. 
 
Predseda KR ObFZ Dunajská Streda 
Attila Szigeti 


