
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 43 z 24.04.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 18.4.2019 do 24.4.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

M. Tušek od 1.5.2019 do 5.5.2019 - prac. dôv.; b) o zruš. obs.: D. Čeklovský na 26.4.2019 - prac. dôv. 

 Dodatočné doručenie oznámenia pre KR: K. Ubľanská na 20.-21.4.2019 (doručené potvrdenie od lekára). 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR vo štvrtok 2.5.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: a) - o 15:15 h: deleg.: M. 

Rovňák, M. Sabo - obaja z dôvodu pohovoru k neuvádzaniu plánovania cesty R na stretnutie v správe D; b) - o 15:30 h: 

Vyš. Remety (hráč: Lukáš Karaman 1323949); Budkovce (hráč: Martin Surmaj 1230686); rozh.: M. Tušek, P. Dziad 

a deleg.: V. Lisák ml. Všetci z dôvodu pohovoru k stretn. 5. k. 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 

2018/2019 Vyš. Remety - Budkovce z 10.4.2019.  

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho doručil: - dňa 24.4.2019: N. Varjassy. 

 Doručenie prihlášky na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na ObFZ ju 

doručil: - dňa 24.4.2019: Miroslav Dirda (079 01 Veľ. Kapušany, Malokapušianská 664/2). 

  Pracovné stretnutie s uchádzačmi o získanie základnej kvalifikácie R: KR ho vykonala dňa 24.4.2019 s M. 

Dirdom na ObFZ v Michalovciach. KR s menovaným vykonala pohovor a inštruktáž k registrácii rozhodcu futbalu 

a vydala pokyny do ďalšej činnosti. 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-5.5.2019: KR ho dňa 24.4.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 30.4.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 1.5.2019: KR ho dňa 24.4.2019 prerokovala a 

schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 43, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 18-21.4.2019: KR ich dňa 24.4.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 43, v časti „Zmeny v obsadení R - D“. 

 Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R, že od 20.4.2019 sú povinní v elektronickom zápise o stretnutí 

(v zázname R) povinne uvádzať, či vykonali plánovanie cesty na stretnutie v dostatočnom predstihu (min. 24 hod. pred 

stretnutím) a dohovor o spôsobe dopravy so všetkými delegovanými osobami. D to taktiež povinne uvedú vo svojej správe 

pozorovateľa R. Platí to aj vtedy, ak je R delegovaný na stretnutie, ktoré sa hrá o 3 hod. skôr pred ÚHČ. Za plánovanie 

cesty na stretnutie je zodpovedný výlučne R stretnutia. Aktualizované nominačné listiny R a D s telefónnymi číslami sú 

zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti legislatíva - rozpis súťaží ObFZ 2018/2019 - 

nominačné listiny R a D.  

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 4.-5.5.2019 pre nedostatok R: KR ho 

dňa 24.4.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 12. kolo - So 4.5.2019 o 13:30 h: Petrovce n/L 

- Iňačovce, V.LV d - 8. kolo - So 4.5.2019 o 13:30 h: Rus. Hrabovec - Pavlovce n/U;  VI.L m - 20. kolo - Ne 5.5.2019 o 

13:30 h: Dúbravka - Záhor, Budkovce - Hatalov; VII.LV m - 12. kolo - Ne 5.5.2019 o 13:30 h: Iňačovce - Zalužice B; 

VII.LZ m - 12. kolo - Ne 5.5.2019 o 13:30 h: Veľ. Slemence - Horovce; VIII.L m - 16. kolo - Ne 5.5.2018 o 13:30 h: 

Sobrance B - Tibava.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom 

tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii mužov: - dňa 24.4.2019: Beša (Tomáš Čóka - 12.6.2001). 

Kópie potvrdených tlačív si môže príslušný FO a FK vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. 

  Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:  
 ● Tušice TNV - k stretnutiu 10.k. VII.LZ m z 21.4.2019 Tušice TNV - Oborín (Boris Katriňák 1203408) 

 ● Veľ. Slemence - k stretnutiu 10.k. VII.LZ m z 21.4.2019 Veľké Slemence - Ložín (Zsolt Pankulics 1282913) 

RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj 

oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF). 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 12.k. z 20.4.2019: Veľ. Kapušany - Vinné 3:0 

kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Končíka z 20.4.2019; PP 100 € do ZF pre Vinné; b) VIII.L m - 14.k. 

z 21.4.2019: Sobrance B - Ptrukša 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Mirdu z 21.4.2019; PP 200 € 

do ZF pre Ptrukšu (do pozornosti DK). 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 24.04.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Zalužice - VI.L m 19.k z 28.4.2019 Zalužice - Poruba p/V: nový termín - 28.4.2019 o 16:00 h v Hažíne. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 28.4.2019 o 16:00 h na ihrisku v 

Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Zalužice. 

● Strážske - IV.LZ ž U-15 11.k z 26.4.2019 Žbince - Strážske: nový termín - 26.4.2019 o 17:30 h v Žbinciach. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 26.4.2019 o 17:30 h na ihrisku 

v Žbinciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Strážske. 

● Strážske - IV.LZ ž U-15 15.k z 24.5.2019 Budkovce - Strážske: nový termín - 24.5.2019 o 17:30 h 

v Budkovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 24.5.2019 o 17:30 h na 

ihrisku v Budkovciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

● Strážske - IV.LZ ž U-15 18.k z 24.5.2019 Bracovce - Strážske: nový termín - 14.6.2019 o 17:30 h 

v Bracovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 14.6.2019 o 17:30 h na 

ihrisku v Bracovciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


● Močarany - IV.L d U19 11.k z 27.4.2019 Močarany - Vyš. Remety: nový termín - 1.5.2019 o 10:00 h v 

Hažíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 1.5.2019 o 10:00 h na ihrisku v 

Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Močarany. 

● Zempl. Široká - VI.L m 19.k z 28.4.2019 Zempl. Široká - Dúbravka: nový termín - 28.4.2019 o 16:00 h v 

Palíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 28.4.2019 o 16:00 h na ihrisku 

v Palíne. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Zempl. Široká. 

Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: ŠTK ju dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 

22.4.2019: Zempl. Široká (voči štartu hráča FK Budkovce Martin Surmaj 1230686 v stretn. 18.k. VI.L m Budkovce - 

Zempl. Široká z 21.4.2019). 

 Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 

2018/2019: k 24.4.2019: zo stretnutí hraných v dňoch 18.-21.4.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 4-5.5.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 24.4.2019 prerokovala a schválila.  

  Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
 

SPRÁVY DK ObFZ:  

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019 

hraných dňa 10.-21.4.2019: Rozhodnutia DK 

 - Matúš Bubeňko (1208499) - 10€ - Budkovce, VI.L m - podľa DP čl. 48/1b, 2a ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 stretnutia NEPO, od 17.04.2019 do 30.04.2019. 

 - Marcel Murgáč (1321524) - 10€ - Budkovce, VI.L m - podľa DP čl. 48/1c, 2b ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 mesiace NEPO, od 17.04.2019 do 31.08.2019, s prerušením cez letnú prestávku. 

 - Martin Surmaj (1230686) - 10€ - Budkovce, VI.L m - podľa DP čl. 49/1b, 2b ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 6 týždňov NEPO v stretnutí Pohára ObFZ Mi, od 10.04.2019 do 22.05.2019. 

 - Pavol Staroškovič (1225117) - 10€ - Zempl. Široká, VI.L m - podľa DP čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 24.04.2019. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Enriko Hirák (1268673) Záhor, VI.L m - DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS podľa DP čl. 41/1,2, 

zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 24.4.2019 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace, do 31.8.2019, s 

prerušením cez letnú prestávku. 

● Lukáš Kendereš (1278739) Stretava, VIII.L m - DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 24.4.2019 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 31.8.2019, s 

prerušením cez letnú prestávku. 

 Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: DK ju dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 

22.4.2019: Zempl. Široká (voči štartu hráča FK Budkovce Martin Surmaj 1230686 v stretn. 18.k. VI.L m Budkovce - 

Zempl. Široká z 21.4.2019). Uvedená námietka nie je v kompetencii DK, preto sa ňou nezaoberala a odstúpila ju na 

riešenie ŠTK. 

 Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: DK ho obdržala dňa 24.4.2019 od FK Budkovce k rozhodnutiu 

DK č. uzn.: MI-DK-2018/2019-0109 zverejnenom v ÚS č. 43 z 24.4.2019, ktoré vzala na vedomie. 

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie DK vo štvrtok 2.5.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 16:00 h: Vyš. 

Remety (štat. zástupca: Vladimír Praščák st. 1020823, hráč: Lukáš Karaman 1323949); Budkovce (štat. zástupca: Anton 

Chvostaľ 1393318, hráč: Martin Surmaj 1230686); rozh.: M. Tušek, P. Dziad a deleg.: V. Lisák ml. Všetci z dôvodu 

odvolania sa FK Budkovce voči rozhodnutiu DK č. uzn.: MI-DK-2018/2019-0109 zo stretn. 5. k. 17. roč. súťaže „Pohár 

ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 Vyš. Remety - Budkovce z 10.4.2019. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na  

stretnutie: Vinné (100 € - ŠTK: NnS - ž - 20.4.2019), Ptrukša (200 € - ŠTK: NnS - m - 21.4.2018). 

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva 

na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1). 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 25.-28.4.2019:    

 IV.LZ ž U15 - 11. kolo - piatok 26.4.2019 o 16:00 h: Žbince - Strážske (o 17:30 h.: Končík ako R za D. 

Čeklovského) 

 IV.L d U19 - 11. kolo - sobota 27.4.2019 o 16:00 h: Močarany - Vyš. Remety (Str 1.5.2019 o 10:00 h. v Hažíne: 

D. Čeklovský) 

  VI.L m - 19. kolo - nedeľa 28.4.2019 o 16:00 h: Zempl. Široká - Dúbravka (v Palíne: Pivarník - Varjassy; Lisák 

ml.), Zalužice - Poruba p/V (v Hažíne: Mirda - Ubľanská; Žoffčák) 

  VII.LZ m - 11. kolo - nedeľa 28.4.2019 o 16:00 h: Ložín - Tušice TNV (Vaľo ako AR1 za Varjassyho) 

  VIII.L m - 15. kolo - nedeľa 28.4.2019 o 16:00 h: Beša - Sobrance B (Lisák st. ako D - dopln.), Ptrukša - 

Lekárovce (o 13:00 h.: Lisák st. ako D dopln.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 1.5.2019: 

  VI.L m - 16. kolo - streda 1.5.2019 o 16:30 h: Zempl. Široká - Záhor (Mazár - Remecký; Miľo) 

 



OBSADENIE R: 
  III.L mž U13 - 8. kolo - streda 1.5.2019 o 15:00 h: voľno - Kriš. Liesková; Veľ. Revištia - Vyš. Remety (Pia 

3.5.2019: Gužiňák); Veľ. Kapušany - Močarany (So 4.5.2019 o 10:00 h.: Dziad); Sobrance - Strážske (Olexa) 

 

SPRÁVY KM ObFZ: 

 Výzva pre FO-FK: KM vyzýva FO-FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach ObFZ, aby na 

sekretariát ObFZ nahlásili záujem štartovať v sezóne 2019/2020 v súťaží  hranej na hracích plochách menších rozmerov. 

V prípade dostatočného záujmu prihlásených družstiev sa k tomuto projektu zvolá aktív, aby sa upresnili podmienky 

štartu. KM už teraz upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá dospelých pôsobia v súťažiach VsFZ, že ich mládežnícke 

družstvá nebudú môcť byť zaradené do tejto formy súťaže. Predpokladá sa, že táto súťaž bude vytvorená pre tieto 

súčasné mládežnícke súťaže ObFZ: V.LV d, V.LZ d, IV.LV ž, IV.LZ ž. 

 Nahlásenie záujmu o štart v mládežníckych súťažiach hraných na HP menších rozmerov: Do 17.4.2019 

prejavili záujem o túto formu súťaže v sezóne 2019/2020 tieto FO-FK: Poruba p/V, Tibava. 

 Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy - Sobrance:  Ďalší zraz v rámci tohto 

projektu sa organizuje dňa 29.4.2019 o 16:30 h. na futbalovom ihrisku v Sobranciach. Nominovaní hráči: rok nar.: 

2005 Alex Pšak, Adam Skočný, Samuel Kačur (všetci Tibava), Dávid Kresila (Vyš. Remety); rok nar.: 2006 Dávid 

Tomaš (Tibava), Greňa Matúš, Dorota Sopková (Zalužice), Marga Matúš, Hrunka Martin, Michalko Frederik (Veľ. 

Revištia), Bercik Damian, Želvys Michael, Ribar Elemír, Balog Radoslav (Sobrance), Michael Baran (Vyš. Remety); 
rok nar.: 2007 Patrik Kačur (Tibava), Šukaľ Filip (Sobrance), Xaver Gavula (Vyš. Remety); rok nar.: 2008 Denis 

Tomaš (Tibava); rok nar.: 2009 Kudrik Denis (Sobrance). 

KM vyzýva funkcionárov FO-FK, aby vyslali na tieto tréningové zrazy svojich talentovaných hráčov. Uvoľnením 

dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase 

konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa 

vyskytnú bez priameho zavinenia. Nominovaní hráči si prinesú aj tieto svoje veci: kopačky, chrániče, tréningovú 

výstroj, uterák, šľapky. V prípade neúčasti hráča na zraze, ospravedlnenie hlásiť hl. trénerovi projektu Centralizovanej 

prípravy: Jozef Vaľko, č. tel. 0907 933269, e-mail: jozef.valko@hotmail.com, v prípade záujmu zaradenia ďalších FO a 

FK do projektu Centralizovanej prípravy, kontaktujte hlavného trénera Jozefa Vaľka. 

 

SPRÁVY OK ObFZ: 

 Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: OK ho obdržala dňa 22.4.2019 od FK Stretava k rozhodnutiu 

DK č. uzn.: MI-DK-2018/2019-0101 zverejnenom v ÚS č. 41 z 10.4.2019, ktoré vzala na vedomie a rozhodla 

následovne: Uvedené odvolanie nie je v kompetencii OK, preto sa ním nezaoberala. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Oznámenie: Sekretariát ObFZ oznamuje, že budúco týždňové zasadnutia odborných komisií sa uskutočnia vo 

štvrtok 2.5.2019. 

  Nahlásenie jubilantov: VV ObFZ rozhodol, že na svojich konferenciách bude aj naďalej oceňovať vybraných 

jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom polroku dožili svojho významného životného jubilea. Najbližšie ocenenie bude 

odovzdané na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2019. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 65, 70, 75, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2019. 

  Výzva pre FO-FK: Sekretariát ObFZ vyzýva FO-FK, ktoré majú záujem organizovať finálové stretnutie 17.r. 

súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019 dňa 8.5.2019 o 17.00 hod, aby svoj záujem nahlásili na 

sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF do 26.4.2019. 
  Zaslanie vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2019 do 

31.3.2019, podľa DP čl. 57 a 58: Na základe požiadavky DK ho sekretár ObFZ zaslal za DK ObFZ Michalovce dňa 

23.4.2019 e-mailom na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na SFZ.  
 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 3.4.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: 

Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený FO na ich úhradu obratom. Do pozornosti DK. 

Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných 

faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 23.4.2019 a ňou preposlaná na sekretariát 

ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto 

podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 23.4.2019: čiastka 3.651,24 € (platby za 03/2019 importované na 

účet SFZ v dňoch 1.4.2019 - 17.4.2019; PP: 6282). 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2019: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.5.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace 

pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom. 

           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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