
            Úradná správa DK č. 35 zo dňa 29. júna 2022 

 

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 27.06.2022 

U 369 Samuel Lacika (1394096) FK Jelenec VI.L U19 sk. A - 4 týždne (49/1b,2b)                                

U 370  Marek Balázs (1189315) – (VM) FK Klasov Campri cup – 3 mesiace (47/1b/2b) 

Oznamy:  

U 371 Karol Gajan (rozhodca), DK na základe osobného vyjadrenia na DK za vyjadrenia na sociálnej 

sieti FB  dňa 20.06.2022, ktorým predmetom bolo vyjadrenie ohľadom ovplyvňovania zápasu, DK 

rozhodla bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.                                                                      

U 372 FK FC Jelenec VII.L sk. A+B o postup dos. – DK na základe osobného vyjadrenia na DK    

Marián Štrba (1159890) – (hráč), ukladá klubu disciplinárne sankcie: RP 10 € (RS B/12/e), pokuta 50 

€ (71/1,3d,65/1,2,), ktorú je potrebné uhradiť do 31.07.2022 na účet ObFZ Nitra za vyjadrenia na 

sociálnej sieti FB  dňa 20.06.2022, ktorým predmetom bolo vyjadrenie ohľadom ovplyvňovania 

zápasu.                                                                                                                                               

Marián Franko (1247199) – (hráč), ukladá klubu disciplinárne sankcie: RP 10 € (RS B/12/e), pokuta 

50 € (71/1,3d,65/1,2), za vyjadrenia na sociálnej sieti FB 20.06.2022, ktorým predmetom bolo 

vyjadrenie ohľadom ovplyvňovania zápasu. 

   

V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s kontaktovať priamo predsedu DK 

(p. Turba - 0904 406465). 

 ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VI.liga - U19 - sk. B, že disciplinárne sankcie, oznamy 

budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK. 

DK upozorňuje všetkých hráčov, kluby a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie 

všetkých disciplinárnych opatrení a sankcií uložených na konci súťažného ročníka 2021/2022, 

ktoré budú pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2022/2023 (17/8, 34/7). 

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 bol 

napomínaný 5 x ŽK (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do 

začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty 

namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2022/2023. 

V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč 

môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom ŽIADOSŤ O 

URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ 

ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK OBfZ): 

Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: dospelí 50 €, dorast 50 €.   

 

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v 

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod. 

 

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 03.08.2022 

 

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. 84/1,2) 

                                                                                                        

                                                                                                           Ladislav Turba 

                                                                                                    predseda DK ObFZ Nitra 

http://obfzgalanta.sk/


  

 

 


