
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 06 z 05.08.2020 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 11.8.2020 bude sekretariát ObFZ 

z dôvodu čerpania dovolenky sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované podklady pre ObFZ a 

iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, vľavo od schodov smerom 

na I. poschodie. 

SPRÁVY KR ObFZ:   
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 30.07.2020 do 05.08.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: 

M. Mazár - na 8.8.2020 - rod. dôv.; P. Pavlo na 7.-9.8.2020 - rod. dôv.; J. Pivarník na 12.-19.8.2020 - rod. dôv.; - o zruš. 

obs: M. Tušek na 8.8.2020 - prac. dôv. (doručiť potvrdenie od zamestnávateľa). 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2020/2021: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: J. Bukaj, M. 

Mihaľov, M. Fenin. 

 Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Uskutočnil sa v utorok 4.8.2020 

od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bola prezentácia zmien a doplnkov PF platných od 1.7.2020. 

Tohto seminára sa zúčastnili 4R.  

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 5.8.2020 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: Kusín 

(zo stretn. 1.k. VII.L m Kusín - Zalužice B z 2.9.2020; ČK v 80´stretn. bola udelená správne). Do pozornosti DK 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 16.8.2020 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

5.8.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 2. kolo - Ne 16.8.2020 o 13:00 h: Zempl. Široká-

Dúbravka, Záhor - Krásnovce; VII.L m - 3. kolo - Ne 16.8.2020 o 13:00 h: Malčice - Tibava, Rem. Hámre - Pavlovce n/U 

B; VIII.L m - 1. kolo - Ne 16.8.2020 o 13:00 h: Beša - Jastrabie pri MI. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Manuál pri organizovaní stretnutí pre COVID-19: ŠTK vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí 

súťaží ObFZ v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. Je zverejnený na web stránke ObFZ. R a D sú 

povinní vykonávať kontrolu opatrení a výsledok uvádzať v svojej správe. 

 Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: VII.L m 1.k. z 2.8.2020: Oborín - Pavlovce n/U B 

(20´z dôvodu neskorej prípravy nominácie domácich na stretnutie); ŠTK udeľuje PP 7 € pre Oborín. ŠTK ponechala v 

platnosti výsledok z HP. Do pozornosti DK. 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykonala dňa 5.8.2020 na ihrisku TJ Tatran Rem. Hámre. 

ŠTK na základe vykonanej kontroly POVOĽUJE odohrať domáce stretnutia VII.L m súťaží ObFZ na ihrisku v Rem. 

Hámroch 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykoná dňa 10.8.2020 na futbalovom ihrisku v Kap. 

Kľačanoch so zameraním na stav HP a šatní, vybavenosť sociálnych priestorov a kabíny delegovaných osôb. ŠTK svoje 

stanovisko k odohratiu stretnutí FK Kap. Kľačany m na ihrisku v Kap. Kľačanoch v SR 2020/2021 vydá po vykonaní 

kontroly. 

 Nedostatky vo vybavenosti HP: ŠTK upozorňuje a zároveň ukladá FK Horovce na povinnosť mať pevné 

bariéry okolo celej HP v súlade s RS ObFZ 2020/2021. ŠTK vykoná kontrolu odstránenia nedostatkov pred najbližším 

domácim stretnutím FK Horovce. 

 Nevygenerovanie funkcionárov: ŠTK upozorňuje FK Malčice na povinnosť mať v elektronickom zápise o 

stretnutí pred každým stretnutím vygenerovaných funkcionárov družstva.  

 Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže: ŠTK ju dostala dňa 4.8.2020 v ISSF od FK Sobrance - Sobranecko 

(poplatok za podanie: Sobranecko - 10 €), ktorý s platnosťou od 5.8.2019 požiadal o odhlásenie svojho družstva 

dorastencov FK Sobrance - Sobranecko zo súťaže V. ligy dorastencov ObFZ MI 2020/2021. ŠTK to vzala na vedomie 

a túto žiadosť predloží na najbližšie zasadnutie VV. 

 19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021: ŠTK jeho rozpis 

prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 5.8.2020. Do vyžrebovania tejto súťaže, budú povinne zaradené všetky 

družstvá mužov FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ (aj B-družstvá) na základe prihlášok 

družstiev do súťaží sezóny 2020/2021 a na základe získaných koeficientov z majstrovských súťaží v sezóne 2018/2019. 

ŠTK schválila nasledujúci ročník tejto súťaže organizovať v týchto termínoch: 1. kolo - Str 26.08.2020 o 17:00 h: Kap. 

Kľačany - Porostov, Úbrež - Rakovec n/O, Zbudza - Oborín, Stretava - Topoľany B, Moravany - Rem. Hámre, Koromľa 

- Horovce, Horňa - Pus. Čemerné, Beša - Tibava, Jovsa - Malčice, FK Sobranecko B - Jastrabie pri MI; 2. kolo - Str 

09.09.2020 o 16:30 h (štartuje v ňom 30 družstiev mužov (10 víťazov stretnutí z 1. kola, 4 družstvá zo VII.L Z m zo 

sezóny 2018/2019, 4 družstvá zo VII.L V zo sezóny 2018/2019 a 12 družstiev zo VI.L m zo sezóny 2018/2019 v 15 

stretnutiach jednokolovo. Tušice TNV, ako víťaz 18. ročníka tejto súťaže sú nasadené až do 3. kola); 3. kolo - Str 

23.09.2020 o 16:00 h; 4. kolo - prvé stretnutia - Str 07.10.2020 o 16:00 h; odvetné stretnutia - Str 21.10.2020 o 16:00 h; 5. 

kolo - prvé stretnutia - Str 14.04.2021 o 16:30 h; odvetné stretnutia - Str 28.04.2021 o 17:00 h; 6. kolo - 1 záverečný 

súboj o 1. miesto - Str 12.5.2021 o 17:00 h. Vyžrebovanie 3. kola ŠTK vykoná na svojom zasadnutí dňa 16.9.2020. 

Informácie k 19. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021 budú priebežne 

zverejňované aj na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti Štruktúra ObFZ - Športovo technická 

komisia - Informácie k súťaži "Pohár ObFZ MI v sezóne 2020/2021". 

  

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


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

2020/2021: k 5.8.2020: zo stretnutí hraných dňa 9.8.2020 ich ŠTK všetky 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 2020/2021 

hraných dňa 2.8.2020: Rozhodnutia DK  

- Patrik Romanec (1221034), 10€ - Kusín, VII.L m, DK podľa DP čl. 46/1a, 2 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 

na 2 súťažné stret. NEPO od 05.08.2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Lukáš Plutko (1231891), Krásnovce, KFL 2019/2020 - TJ Pokrok Krásnovce musí uplatniť žiadosť na DK VsFZ. 
 Žiadosť o preverenie udelenia ČK: DK ju obdržala dňa 2.8.2020 od P. Romanca (Kusín), ktorú vzala na 

vedomie. DK po vzhliadnutí videozáznamu KR prijala uznesenie. 

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

stretn.: Oborín (7 €: ŠTK - NZS - m - 2.8.2020). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť 

do mesačných ZF za 08/2020. 

  

SPRÁVY TMK ObFZ: 
 Štatút TMK: Tento po zlúčení KM a TMK spracoval predseda TMK S. Koba a predloží ho na schválenie na 

najbližšie zasadnutie VV. 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 8.-9.8.2020:    

  VI.L m - 1. kolo - nedeľa 9.8.2020 o 16:30 h: Žbince - Hatalov (Fenin ako AR1 za Komendu), Vyš. Remety - 

Veľ. Slemence (Mazár ako R za Pavla), Zalužice - Tušice TNV (o 13:30 h.: Mihaľov ako AR1 za Komendu) 

 VII.L m - 2. kolo - nedeľa 9.8.2020 o 16:30 h: Pavlovce n/U B - Malčice (So 8.8.2020 Hospodi ako R za 

Tušeka), Iňačovce - Vojany (Komenda ako R za Mazára) 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži VII. liga mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre SR 2020/2021: Se oznamuje, že pri nahrávaní videozáznamov na server SFZ futbalnet je nutné si najskôr 

vyžiadať pridelenie práv na vkladanie videí z ISSF (zaslať ID kód, ktorý bol vygenerovaný pri registrácii cez pomoc v 

ISSF). Po tomto vyžiadaní budú manažérovi FO-FK pridelené práva a tento už bude môcť vkladať videozáznamy na 

server SFZ futbalnet. Se žiada FO-FK po pridelení práv z ISSF vyložiť na server SFZ do 12.8.2020 pod disciplinárnymi 

dôsledkami (PP 100€) videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 1. kolo: Pus. Čemerné - Rakovec n/O, Kusín - Zalužice 

B, Bracovce - Ložín (1. polčas), Vojany - Topoľany B, Horovce - Tibava, Malčice - Rem. Hámre. Zároveň upozorňuje na 

natáčanie videozáznamu zo správneho miesta v súlade s RS ObFZ 2020/2021 bod 2, časť E, odst. n/1 (z vyvýšeného 

miesta v strede HP). V prípade problémov s nahratím videozáznamu kontaktuje F. Ferenca (frantisek.ferenc@futbalsfz.sk) 

- správcu ISSF. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2020, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 11.8.2020. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.8.2020), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 12.8.2020) 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. 

   

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2020“ sa toto uskutoční v pondelok 10.8.2020 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, TMK. 
  Pozvánka na najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 10.8.2020: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 3.8.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, TMK).   

          

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 

mailto:frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

