
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 08 z 19.08.2020 

SPRÁVY KR ObFZ:   
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 13.08.2020 do 19.08.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. 

obs: M. Hospodi na 23.8.2020 - osob. dôv., P. Remecký na 23.8.2020 - prac. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 18.8.2020: Pus. Čemerné 

(na výkon rozhodcu M. Hospodiho v stretn. 3.k. VII.L m Bracovce - Pus. Čemerné z 16.8.2020). 

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

doručil: - dňa 13.8.2020: Gyorgy Bobal (071 01, Michalovce, J. Švermu 1344). 

 Pracovné stretnutie s uchádzačmi o získanie základnej kvalifikácie R a D: KR ho z dôvodu registrácie R 

v ISSF, výkladu PF a inštruktáži k spracovaniu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF vykonala s G. Bobalom dňa 

14.8.2020 o 13.00 h na ObFZ v Michalovciach.  

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 30.8.2020 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

19.8.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 4. kolo - Ne 30.8.2020 o 13:00 h: Záhor - Žbince, 

Krásnovce - Dúbravka; VII.L m - 5. kolo - Ne 30.8.2020 o 13:00 h: Rem. Hámre - Topoľany B; VIII.L m - 3. kolo - Ne 

30.8.2020 o 13:00 h: Jastrabie pri MI - Kap. Kľačany; V.L d U19 - 1. kolo - So 29.8.2020 o 13:00 h: Moravany - 

Močarany; VI.LZ d U19 - 1. kolo - So 29.8.2020 o 13:00 h: Budkovce - Malčice. 

 Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že z dôvodu nedostatku R sa aj v SR 2020/2021 bude hrať 

posledné stretnutie v danom kole v V.L d U19, VI.LV-Z d U19 o 3 hod. skôr pred ÚHČ. Dané opatrenie bude platiť od 

29.8.2020. (výnimky z ÚHČ ostávajú v platnosti).   

 

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 19.8.2020: Krásnovce (Alex Šurík - 

10.7.2003); Pozdišovce (Samuel Jakubec - 10.8.2004); Rakovec n/O (Šimon Naščák - 14.6.2003); Kap. Kľačany 

(Nikolas Király - 22.7.2003). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2020/2021: ŠTK v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, na základe doručených 

dohôd, svojím právoplatným rozhodnutím schválila tieto spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2020/2021, a to dňa: - 

13.8.2020: ● klub č. 1: FK 1971 Moravany; klub č. 2: OFK Rakovec n/O; veková úroveň: U19; ● klub č. 1: OFK Rakovec 

n/O ; klub č. 2: FK 1971 Moravany; veková úroveň: U15; ● klub č. 1: OFK Rakovec n/O ; klub č. 2: FK 1971 Moravany; 

veková úroveň: U11. Toto bolo z ObFZ zaslané e-mailom na SFZ cez „ISSF Pomoc“ k zaevidovaniu v ISSF. 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykonala dňa 16.8.2020 vo FK Horovce: Zistené 

nedostatky na futbalovom ihrisku v Horovciach (chýbajúce bariéry za bránkou), boli ku dňu 16.8.2020 odstránené. Bez 

opatrení. 

Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 

- VII.L m 3.k. z 16.8.2020 Kusín - Rakovec n/O: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Kusín, do pozornosti DK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 19.8.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Topoľany - III.L ž U15 1.k z 28.8.2020 Topoľany - Vyš. Remety: nový termín - 7.9.2020 o 16:30 h v 

Topoľanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pondelok 7.9.2020 o 16:30 h na 

ihrisku v Topoľanoch. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje.  

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

2020/2021: k 19.8.2020: zo stretnutí hraných dňa 16.8.2020 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 16.8.2020: Rozhodnutia DK  

- Milan Bogár (1259177), 10€, Trhovište, VI.L m - DK podľa DP čl. 45 ods. 1, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súť. stret. NEPO od 19.08.2020. 

- Tomáš Šoltés (1257533), 10€, Trhovište, VI.L m - DK podľa DP čl. 45 ods. 1, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súť. stret. NEPO od 19.08.2020. 

- Zoltán Kuták (1043188), 10€, Moravany, VIII.L m - DK podľa DP čl.48/1c, 2b ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu NEPO na 3 mesiace od 19.08.2020 do 21.04.2021, s prerušením cez zimnú prestávku. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Tomáš Ložinčák (1208498), 10€, Hatalov, VI.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 19.08.2020 do 

11.11.2020. 

 Odvolanie voči rozhodnutiu DK:  

● Michal Ketcem (1237148), 10€, Žbince, VI.L m - DK v zmysle DP čl. 84/1 udáva, že odvolanie voči uzneseniu je 

možno podať do 7 dní od oznámenia rozhodnutia zo strany DK. Rozhodnutie - uznesenie (MI-DK-2019/2020-0075) 

bolo prijaté 16.10.2019 a zverejnené v US č.16, zo dňa 16.10.2019. 

  



 Porušenie povinnosti usporiadateľa stretnutia: V zmysle podania od R stretnutia VII.L m 3.k. Oborín - 

Topoľany B z 16.8.2020, na DK a vzhliadnutia videozáznamu, prijala DK nasledovnú DS - podľa čl.57/1a,g, 2 ukladá 

TJ Dr. Oborín pokutu 50€ a zvýšenie počtu členov US na 8, v domácich stretnutiach, do konca jesennej časti SR 

2020/2021. Zoznam členov US odovzdá HU pred stretnutím R stretnutia. 

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

požadovanej techniky k stretn.: Kusín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 16.8.2020). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v 

uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2020. 

 Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 07/2020: - 

dňa 14.8.2020: Ložín, Moravany, Vojany (od 19.8.2020 bez ďalšieho postihu). 

  

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. 

 Doručenie zmluvy alebo dohody o vykonaní práce trénera mládežníckeho kolektívu za účelom 

prerozdelenia finančných prostriedkov:  Na ObFZ ich v zmysle prechádzajúceho bodu už doručili: - dňa 19.8.2020: 

Tušice TNV (Peter Škultéty - družstvo dorastencov); Poruba p/V (Viktor Ónody - družstvo dorastencov). 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 23.8.2020:    

  VI.L m - 3. kolo - nedeľa 23.8.2020 o 16:00 h: Dúbravka - Záhor (M. Miľo ako AR1 za Fenina), Vyš. Remety - 

Palín (Fenin ako AR1 za M. Miľa) 

 VII.L m - 4. kolo - nedeľa 23.8.2020 o 16:00 h: Tibava - Rem. Hámre (Hospodi ako R za Remeckého), 

Iňačovce - Oborín (Šimko ako D dopln.) 

 VIII.L m - 2. kolo - nedeľa 23.8.2020 o 16:00 h: Sobranecko B - Stretava (v Podhorodi: Hospodi ako R zruš., 

KR neobs. R) 

 

OBSADENIE R: 

 19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021 - 1. kolo - streda 26.8.2020 o 17:00 h: 

Kap. Kľačany - Porostov (Dziad), Úbrež - Rakovec n/O (Pavlo), Zbudza - Oborín (Mihaľov), Stretava - Topoľany B 

(Olexa), Moravany - Rem. Hámre (Mazár), Koromľa - Horovce (Mirda), Horňa - Pus. Čemerné (Pivarník), Beša - 

Tibava (M. Kurtak), Jovsa - Malčice (Kaffan), Sobranecko B - Jastrabie pri MI (Babjak). 

 

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 26.8.2020 pod disciplinárnymi 

dôsledkami (PP 100€) videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 3. kolo: Malčice - Tibava (I. polčas nahrané 11´; 2. 

polčas nahrané 5´), Vojany - Ložín. 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. 

 

  

          

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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