
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 07 z 12.08.2020 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 17.-18.8.2020 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 06.08.2020 do 12.08.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: T. 

F. Komenda na 30.8.2020, 13.9.2020, 27.9.2020, 11.10.2020, 25.10.2020 (o 3 hod. skôr - prac. dôv.). 

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

 Žiadosti FK o doplnenie obsadenia R: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 12.8.2020: Kap. Kľačany 

(ten v nej žiada o doplnenie obsadenia R v stretn. 1.k. VIII.L m Moravany - Kap. Kľačany z 16.8.2020). KR uvedenú 

žiadosť vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Kap. Kľačany - 7€. 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 10.8.2020: Trhovište na výkon rozhodcu Ľ. 

Mirdu v stretn. 1.k. VI.L m Poruba p/V - Trhovište z 9.8.2020, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť pre FK Trhovište 

sa nevyžaduje.  

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 12.8.2020 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Poruba p/V (zo stretn. 1.k. VI.L m Poruba p/V - Trhovište z 9.8.2020; dosiahnutie gólu v 60´stretn. nie je možné objektívne 

posúdiť, bez opatrení); b) Veľ. Slemence (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Veľ. Slemence z 9.8.2020; Hráč Veľ. Slemeniec 

Norbert Horňák 1199371 bol v 15´stretn. vylúčený v súlade s PF, bez opatrení). 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 23.8.2020 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

12.8.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 3. kolo - Ne 23.8.2020 o 13:00 h: Zalužice - Veľ. 

Slemence, Tušice TNV - Trhovište; VII.L m - 4. kolo - Ne 23.8.2020 o 13:00 h: P. Čemerné - Porostov, Kusín - Bracovce. 

 Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK VIII. L m, že vzhľadom na nedostatok R v sezóne 2020/2021 

nebude na niektoré stretnutia VIII.L m súťaží ObFZ 2020/2021 delegovať R. V tom prípade sú povinní domáci 

a hosťujúci FK dohodnúť sa na vedení stretnutia laikom a postupovať v súlade s RS ObFZ MI 2020/2021 - základná 

časť: časť 3, bod C, odst. 1/f.   

 

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. 

 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 7.8.2020: Rem. Hámre (Denis Laporčák - 

26.9.2002), Vyš. Remety (Michal Sirák - 26.9.2003, Ján Pliška - 4.5.2003); Jovsa (Štefan Bardoci - 23.3.2004); Tušice 

TNV (Rastislav Koli - 7.1.2003); Beša (Róbert Jáger - 30.3.2004, Christofer Mitera - 13.12.2003). Kópie potvrdených 

tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykonala dňa 10.8.2020 na ihrisku TJ Kapušianské 

Kľačany. ŠTK na základe vykonanej kontroly POVOĽUJE odohrať domáce stretnutia VIII.L m súťaží ObFZ na ihrisku 

v Kap. Kľačanoch.  

 Nevygenerovanie funkcionárov: ŠTK po nevygenerovaní funkcionárov družstva v elektronickom zápise o 

stretnutí pred každým stretnutím udelila PP pre Malčice: 7€ - ŠTK: NF - m - 9.8.2020. Do pozornosti DK. 

 Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: Do 12.8.2020 neboli vyložené videozáznamy od 

týchto FO a FK: Kusín (zo stretn. 1.k. VII.L m Kusín - Zalužice B z 2.8.2020; PP 100€ pre Kusín: 100 € - ŠTK: NvVZ - m - 

2.8.2020); Vojany (zo stretn. 1.k. VII.L m Vojany - Topoľany B z 2.8.2020; PP 100€ pre Vojany: 100 € - ŠTK: NvVZ - m - 

2.8.2020); Malčice (zo stretn. 1.k. VII.L m Malčice - Rem. Hámre z 2.8.2020; PP 100€ pre Malčice: 100 € - ŠTK: NvVZ - m 

- 2.8.2020). Do pozornosti DK. 

 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 na 

základe rozhodnutia VV a po duplicitnej evidencii, kde došlo k administratívnej chybe od 10.8.2020 vyradila FK Sobrance 

- Sobranecko zo súťaže V.L d U19 ObFZ MI 2020/2021. Súperi FK Sobranecko majú v V.L d U19 voľno. ŠTK navrhla: - 

pre DK: udeliť túto PP: Sobranecko (50 €: ŠTK - OdzS - d - 10.8.2020). 

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

10.8.2020: Veľ. Slemence (voči štartu hráča FK Vyš. Remety č.12 Jaroslav Zahorčák 1324161 v stretn. 1.k. VI.L m Vyš. 

Remety - Veľ. Slemence z 9.8.2020). Do pozornosti DK 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 14.8.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Horňa - VIII.L m 2.k z 23.8.2020 Horňa - Jovsa: nový termín - 23.8.2020 o 16:30 h v Horni. Súhlas súpera 

v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 23.8.2020 o 16:30 h na ihrisku v Horni. Poplatok za 

žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Záhor - VI.L m 2.k z 16.8.2020 Záhor - Krásnovce: nový termín - 16.8.2020 o 16:00 h v Záhore. Súhlas 

súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 16.8.2020 o 16:00 h na ihrisku v Záhore. 



Poplatok za žiadosť 10€ pre Záhor. 

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

2020/2021: k 12.8.2020: zo stretnutí hraných dňa 8.-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 9.8.2020: Rozhodnutia DK  

- Norbert Horňák (1199371), 10€ + 10€ - Veľ. Slemence, VI.L m - na základe stanoviska KR, DK podľa DP čl. 45/1,2b 

ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac NEPO od 12.08.2020. 

- Tomáš Ložinčák (1208498), 10€ - Hatalov, VI.L m - DK podľa DP čl. 46/1b, 2 ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súťažné stretnutia NEPO od 12.08.2020. 

- Nikolas Pongó (1272877), 10€ - Vojany, VII.L m - DK podľa DP čl.48/1c, 2b - ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu NEPO na 3 mesiace od 12.08.2020 do 11.11.2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Gustav Balog (1193684), 10€ -  Kusín, VII.L m , DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS 1 stretnutie NEPO, zmenila na PO a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace od 12.08.2020 do 

11.11.2020. 

● Patrik Romanec, (1221034) 10€ Kusín, VII.L m , DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS 1 stretnutie NEPO, zmenila na PO a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace od 12.08.2020 do 

11.11.2020. 

 Objasnenie DS: Jaroslav Zahorčák (1324161) obdržal ČK za kopnutie súpera nadmernou silou bez úmyslu 

hrať s loptou a sankciu (uzn. MI-DK-2019/2020-0074). V súvislosti s koronakrízou COVID19 VV ObFZ Mi v zmysle 

pokynov od SFZ zrušil veľkú časť DS a ponechal iba sankcie pre 2 FK - viď ÚS č.50 a č.51 zo súť. ročníka 2019/2020. 

 DS za porušenie povinnosti organizátora stretnutia: Na základe správy DS a vzhliadnutia videozáznamu zo 

stretnutia 1.kola VI.L m Zalužice - Tušice TNV z 9.8.2020 (situácia v 34´stretn.) sa DK v zmysle čl.57/1a, 2 uzniesla na 

tejto DS - nariaďuje OŠK Zalužice na každé domáce stretnutie zvýšenie počtu členov US na 8, do konca jesennej časti 

SR 2020/2021. Zoznam členov US odovzdá HU pred každým domácim stretnutím delegátovi stretnutia, ak na stretnutí 

nie je delegát, tak rozhodcovi stretnutia. 

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

videozázn. zo stretn.: Kusín (100 € - ŠTK: NvVZ - m - 2.8.2020), Vojany (100 € - ŠTK: NvVZ - m - 2.8.2020), Malčice 

(100 € - ŠTK: NvVZ - m - 2.8.2020); - za nevygenerovanie funkcionárov: Malčice (7 € - ŠTK: NF - m - 9.8.2020). 

Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2020. 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 07/2020 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 12.08.2020 majú tieto FO a FK: Moravany. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej 

ZF na účet SFZ. 

  

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Výzva pre FO-FK: KM vyzýva FO-FK, ktorých družstvá boli v sezóne 2019/2020 zaradené do 

mládežníckych súťaží ObFZ a majú zazmluvneného trénera mládeže, aby do 31.8.2020 na sekretariát ObFZ doručili 

zmluvu, alebo dohodu o vykonaní práce za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov z poplatku pre družstvá VII.L 

mužov súťaží Majstrovstiev ObFZ v sezóne 2019/2020, ktoré nemali zaradené v pravidelných dlhodobých  

majstrovských súťažiach FZ aspoň jedno mládežnícke družstvo. 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 16.8.2020:    

 VII.L m - 3. kolo - nedeľa 16.8.2020 o 16:00 h: Bracovce - Pus. Čemerné (Sabo ako D zruš.), Horovce - 

Iňačovce (Mazár ako R za Babjaka), Oborín - Topoľany B (Babjak za Mazára) 

 VIII.L m - 1. kolo - nedeľa 16.8.2020 o 16:00 h: Zbudza - Sobranecko B (Remecký ako R zruš., KR neobs. R), 

Stretava - Úbrež (Sabo ako D dopln.), Moravany - Kap. Kľačany (Remecký ako R dopln.), Beša - Jastrabie pri MI (o 13:00 

h: Babjak - nové obs.) 

 

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 19.8.2020 pod disciplinárnymi 

dôsledkami (PP 100€) videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 2. kolo: Rakovec n/O - 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. 

mailto:frantisek.ferenc@futbalsfz.sk


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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 11.8.2020. ObFZ upozorňovala FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte 

tieto FO a FK: Moravany. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.8.2020), nemal platbu z nej 

importovanú na účte SFZ, má 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. Do pozornosti DK. 

    

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 32. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 10.8.2020. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe 

e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na webovú stránku 

ObFZ - futbalnet.   

          

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


