
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 40 z 03.04.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 28.3.2019 do 3.4.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

L. Babjak na 7.4.2019 a 13.4.2019 - prac. dôv., T.F. Komenda na 21.4.2019 a 28.4.2019 - prac. dôv., M. Tomči od 

8.4.2019 do oznámenia - rod. dôv.; b) o zruš. obs.: T. Olexa na 7.4.2019 - zdrav. dôv. (doručené potvrdenie od lekára), J. 

Bukaj na 7.4.2019 - prac. dôv. (doručiť potvrdenie od zamestnávateľa). 

  Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 3.4.2019 sa naň dostavili: - rozh.: P. Kaffan - (z dôvodu 

pohovoru; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti). 

  Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 3.4.2019 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Budkovce (zo stretn. 14.k. VI.L m Budkovce - Palín z 24.3.2019; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné 

potreby do oznámenia); b) Vyš. Remety (zo stretn. 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Budkovce z 31.3.2019; KR prijala opatrenia. 

KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia). 

  Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 3.4.2019: Budkovce (na 

výkon rozhodcov J. Zamboryho, L. Kurtáka, M. Mazára v stretn. 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Budkovce z 31.3.2019). 

  Poriadkové pokuty: KR ich dňa 3.4.2019 navrhla pre DK udeliť tieto: - za nedoručenie ospr. na stretn.: - rozh. M. 

Čekan (28 € - KR: NOnS - m - 24.3.2019). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 

10.4.2019 na ObFZ. Do pozornosti DK. 
  Návrh na doplnenie NL R a D súťaží ObFZ 2018/2019: KR na ne navrhla doplniť týchto R: Peter Vaľo, Norbert 

Varjassy a tohto D: Radovan Sninský . Tento návrh predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ. 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 10.4.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: deleg.: M. 

Rovňák  - z dôvodu pohovoru. 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 11.-14.4.2019: KR ho dňa 3.4.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 9.4.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2018/2019 dňa 10.4.2019: KR ho dňa 3.4.2019 prerokovala a schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 40, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 7.4.2019: KR ich dňa 3.4.2019 prerokovala a schválila. Sú 

zverejnené v tejto ÚS č. 40, v časti „Zmeny v obsadení R - D“. 

 Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že z dôvodu odchodu väčšieho počtu rozhodcov pôsobiacich 

v súťažiach ObFZ za pracovnými, alebo študijnými povinnosťami sa znížil ich počet a preto od 21.4.2019 sa budú 

v VI.L m ObFZ MI hrať stretnutia o 3 hod. skôr pred ÚHČ tie, ktoré sú v RS uvedené na predposlednom a poslednom 

mieste. Ostatné stretnutia súťaží ObFZ MI sa budú v každej súťaží mužov a dorastencov hrať o 3 hod. skôr pred ÚHČ 

len tie, ktoré sú v RS uvedené na poslednom mieste.  

 

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 3.4.2019: Malčice (Kevin Hrabovčin - 

23.7.2001). Kópie potvrdených tlačív si môže príslušný FO a FK vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. 

  Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:  
 ● Zempl. Široká - k stretnutiu 15.k. VI.L m z 31.3.2019 Zempl. Široká - Pozdišovce (Václav Frantál 

1216613). 

 Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča 

z tohto stretnutia: - dňa 3.4.2019 Zempl. Široká - k stretnutiu 15. k. VI.L m z 31.3.2018 Zempl. Široká - Pozdišovce: 

Václav Frantál 1216613. 

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

2018/2019: k 3.4.2019: zo stretnutí hraných dňa 31.4.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 3.4.2019  sa po predvolaní 

nedostavil štatutárny zástupca TJ Pus. Čemerné . Návrh PP 4€ pre Pus. Čemerné, do pozornosti DK. 

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 10.4.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Pus. 

Čemerné (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu prekonzultovania odhlásenia mládežníckeho družstva zo súťaže, 

možných sankcií a ďalšieho pôsobenia družstva dospelých v súťaži VII.LZ m ObFZ MI 2018/2019. 

  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 31.3.2019: Rozhodnutia DK: 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Ján Eszterhay (1153879), Beša, VIII.L m - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS. DK konštatuje, 

že podľa DP čl. 41/1 uložená sankcia nesplnila účel, preto nepristupuje k upusteniu od výkonu zvyšku DS. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:  - od KR: - za nedoručenie ospr. 

na stretn.: rozh. M. Čekan (28 € - KR: NOnS - m - 24.3.2019); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad 

o úhrade doručiť do 10.4.2019 na ObFZ);  - od ŠTK: - za nedostavenie sa na zasad. ŠTK: Pus. Čemerné (4 € - ŠTK: NnZ - 

3.4.2019). 



 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“ dňa 7.4.2019:    

  VI.L m - 16. kolo - nedeľa 7.4.2019 o 15:30 h: Pozdišovce - Vojany (Bukaj ako AR2 zruš.), Zempl. Široká - 

Záhor (Olexa ako AR2 zruš.). 

 

OBSADENIE R: 

  17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 5. kolo - prvé stretnutia - streda 

10.4.2019 o 16:30 h: Vyš. Remety - Budkovce (Tušek; Dziad - Lisák ml.); Zalužice - Tušice TNV (v Hažíne: Matej; 

Feňuš - Vojtko) 

 

SPRÁVY KM ObFZ: 

 Z 3. zasadnutia KM ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Uskutočnilo sa v 

pondelok 1.4.2019 na ObFZ v Michalovciach. Z členov KM sa ho zúčastnili S. Koba, P. Danko (L. Kaplár sa 

ospravedlnil), a z prizvaných aj: Peter Petrikán (zástupca futb. odd. MFK V. Kapušany), J. Vaľko (predseda TMK), J. 

Mano (sekretár ObFZ). Na zasadnutí sa prerokoval návrh KM odvolať z funkcie člena KM L. Kaplára a namiesto neho 

doplniť P. Petrikána. Tento návrh predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ. Prerokoval sa aj návrh aktivít KM na 

1.polrok 2019 a iné. 

 Tréningové jednotky v rámci projektu TCM: KM ich na svojom zasadnutí navrhla uskutočniť v týchto 

termínoch: 15.04.2019 - TCM Veľ. Kapušany, 16.04.2019 - TCM Trhovište, 29.04.2019 - TCM Sobrance, 13.05.2019 - 

TCM Strážske. Nominácie na jednotlivé tréningové zrazy budú zverejňované prostredníctvom ÚS. 

 Letný turnaj TCM ObFZ: KM ho na svojom zasadnutí navrhla organizovať dňa 22.06.2019. Nominácie na 

tento turnaj, ako aj miesto konania bude zverejnené v nasledujúcich ÚS. 

 

SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ: 

 Automatické úhrady nákladov delegovaných osôb: Dňa 3.4.2019 bola spustená možnosť automatickej 

úhrady delegovaných osôb z kreditov. Celý návod nájdete na https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-

uhrady-nakladov-delegovanych-osob . 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 
  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. 

  Informácie z ISSF: Tieto budú pravidelne zverejňované na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ 

v časti štruktúra ObFZ - sekretariát ObFZ - informácie z ISSF. 

 

 SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ: 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.4.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 3.4.2019 ich už na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: 

Dúbravka, Hatalov, Koromľa, Moravany, Pozdišovce, Trhovište, Vojany, Záhor, Zalužice. Do uvedeného termínu ich 

na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Beša, Budkovce, Horovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce, Ložín, 

Malčice, Oborín, Palín, Podhoroď, Poruba p/V, Ptrukša, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Strážske, Stretava, 

Úbrež, Veľ. Slemence, Vyš. Remety, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 

10.4.2019), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.4.2019) zastavenú 

činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom 

v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-

mailom. 

  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. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 17. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v pondelok 8.4.2019 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 

           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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