
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 09 z 26.08.2020 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 28.8.2020 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 20.08.2020 do 26.08.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: 

L. Babjak od 27.8.2020 do 1.9.2020 - osob. dôv., P. Pavlo na 29.- 30.8.2020 - rod. dôv., M. Končík na 29.- 30.8.2020 - rod. 

dôv.; - o zruš. obs: L. Babjak na 26.8.2020 - osob. dôv. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 5.- 6.9.2020 pre nedostatok  R: KR ho 

dňa 26.8.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 5. kolo - Ne 6.9.2020 o 12:30 h: Tušice TNV - 

Hatalov, Trhovište - Veľ. Slemence; VII.L m - 6. kolo - Ne 6.9.2020 o 12:30 h: Kusín - Vojany, Bracovce - Porostov; 

VIII.L m - 4. kolo - Ne 6.9.2020 o 12:30 h: Jovsa - Zbudza; V.L d U19 - 2. kolo - So 5.9.2020 o 12:30 h: Tušice TNV - 

Palín; VI.LV d U19 - 1. kolo - So 5.9.2020 o 12:30 h: Kusín - Tibava; VI.LZ d U19 - 2. kolo - So 5.9.2020 o 12:30 h: 

Kriš. Liesková - Ložín. 

 Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, aby v prípade ospravedlnenia sa na stretnutie toto podali v ISSF 

maximálne v piatok pred týždňom, v ktorom sa stretnutie hrá. Pri nedodržaní tohto termínu Vám bude udelená PP vo 

výške paušálu stretnutia, na ktorý sa R a D ospravedlňuje. 

 

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 26.8.2020: Beša (Jozef Hava - 14.5.2003), 

Malčice (Nikolas Fenyes - 14.10.2002). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: Do 26.8.2020 neboli vyložené videozáznamy od 

týchto FO a FK: Vojany (zo stretn. 3.k. VII.L m Vojany - Ložín z 16.8.2020; PP 100€ pre Vojany: 100 € - ŠTK: NvVZ - m - 

16.8.2020). Do pozornosti DK. 

 Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia: Do 26.8.2020 neboli odstránené nedostatky 

videozáznamov od týchto FO a FK: Malčice (zo stretn. 3.k. VII.L m Malčice - Tibava z 16.8.2020; PP 50€ pre Malčice: 50 € 

- ŠTK: NNVZ - m - 16.8.2020). Do pozornosti DK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 26.8.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Nacina Ves - III.L ž U15 1.k z 28.8.2020 Nacina Ves - Strážske: nový termín - 15.9.2020 o 12:30 h v Nacinej 

Vsi. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 15.9.2020 o 12:30 h na ihrisku 

v Nacinej Vsi. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Rakovec n/O - Prípravka U11 sk. C: nové miesto domácich stretnutí - na ihrisku s UT v Moravanoch. ŠTK 

nariadila stretnutia jesennej a jarnej časti SR 2020/2021 odohrať na ihrisku s UT v Moravanoch. Poplatok za žiadosť sa 

nevyžaduje. 

  Zmena termínu / HP stretnutia - nariadenie ŠTK: ŠTK ich z dôvodu epidemiologickej situácie v FK 

Moravany nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Úbrež - VIII.L m - 2.k. z 23.8.2020: Úbrež - Moravany: nový termín - 31.10.2020 o 14:00 h v Úbreži. 

 ● Moravany - VIII.L m - 3.k. z 30.8.2020: Moravany - Sobranecko B: nový termín - 15.9.2020 o 15:30 h v 

Moravanoch. 

 ● Moravany - V.L d U19 - 1.k. z 29.8.2020: Moravany - Močarany: nový termín - 14.11.2020 o 13:30 h v 

Moravanoch 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) 19.r. súťaže „Pohár ObFZ pre sezónu 2020/2021“ - 1.k. z 

26.8.2020: Moravany - Rem. Hámre 0:3 kont. (Do nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie FK Moravany ohľadom 

epidemiologických opatrení z 25.8.2020; PP sa neudeľuje). 

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

2020/2021: k 26.8.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 22.-23.8.2020 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 22.-23.8.2020: Rozhodnutia DK  

- Erik Dančišin (1048486), 10€, Pus. Čemerné, VII.L m - DK podľa DP čl. 46/1a, 2 ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 26.08.2020. 

- Branislav Hreško (1278363), 10€, Zempl. Široká, VI.L m, DK podľa DP čl. 46/1a, 2 ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 26.08.2020. 

- Maroš Danko, (1309865), 10€, Poruba p/V, VI.L m, DK podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 4 týždne NEPO od 26.08.2020 do 23.09.2020. 

- Adrián Murgač, (1326938), 10€, Hatalov, VI.L m, DK podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 4 týždne NEPO od 26.08.2020 do 23.09.2020. 



 

- Karol Gojda (1314658), 10€, Rem. Hámre, VII.L m, DK podľa DP čl. 46/1a, 2, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 26.08.2020. 

- Július Beňák 1278927, 10€, Malčice, VII.L m, DK podľa DP čl. 47/1a, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 

2 súťažné stret. NEPO, od 26.08.2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Michal Ketcem, (1237148), 10€, Žbince, VI.L m, v zmysle oznámení DK, zverejnených v US č.50 a 51 (z 10.6.2020 

a 17.6.2020), zo SR 2019/2020 plynie oznámený zbytok DS od začiatku sezóny 2020/2021, teda od 02.08.2020. Z toho 

vyplýva, že žiadosť nie je v súlade s DP, čl.41/1, DK žiadosti nevyhovuje. 

● Norbert Horňák, (1199371), 10€, Veľ. Slemence, VI.L m , DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, 

podľa DP čl.41/1,2, zvyšok DS 2 týždne NEPO, zmenila na PO a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace od 26.08.2020 do 

07.04.2021, s prerušením cez zimnú prestávku. 

● Milan Bogár, (1259177), 10€, Trhovište, 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 26.08.2020 do 

07.04.2021, s prerušením cez zimnú prestávku. 

● Tomáš Šoltés, (1257533), 10€, Trhovište, 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 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace od 26.08.2020 do 07.04.2021, 

s prerušením cez zimnú prestávku. 

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

videozázn. zo stretn.: Vojany (100 € - ŠTK: NvVZ - m - 16.8.2020); - nedostatky natáčania videozáznamu zo stretn.: 

Malčice (50 € - ŠTK: NNVZ - m - 16.8.2020). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť 

do mesačných ZF za 08/2020. 

  

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); - dňa 

26.8.2020: Zalužice (Miroslav Ľoch - družstvo žiakov). 

 Nominácia Regionálneho výberu VsFZ U15: Na výberový zraz ktorý sa uskutoční 2.9.2020 v Družstevnej 

Pri Hornáde sú z ObFZ MI nominovaní títo hráči rok nar. 2006: Michael Želvys a Tobias Falis (Sobrance), Patrik Baran 

(Trhovište). Zraz nominovaných hráčov je 2.9.2020 o 12:00 h na ihrisku v Družstevnej p/H. 

 Nominácia Regionálneho výberu VsFZ U14: Na výberový zraz ktorý sa uskutoční 2.9.2020 v Družstevnej 

Pri Hornáde sú z ObFZ MI nominovaní títo hráči rok nar. 2007: Xaver Gavula (Vyš. Remety), Filip Šukaľ a Jakub 

Motuz (Sobrance), Ján Naščák (Rakovec n/O). Zraz nominovaných hráčov je 2.9.2020 o 12:30 h na ihrisku 

v Družstevnej p/H. 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 23.- 26.8.2020:    

  VIII.L m - 2. kolo - nedeľa 23.8.2020 o 16:00 h: Úbrež - Moravany (Babjak ako R zruš., Žoffčák ako D zruš.), 

Sobranecko B - Stretava (v Podhorodi: Babjak; Žoffčák - dopln. del.)   

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

Moravany - Rem. Hámre (Mazár ako R zruš.), Sobranecko B - Jastrabie pri MI (Mazár ako R za Babjaka) 

 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 29.- 30.8.2020:    

  IV.LV ž U15 - 1. kolo - piatok 28.8.2020 o 16:30 h: Veľ. Slemence - Pavlovce n/U (Pavlo ako R zruš., KR 

neobs. R) 

  VII.L m - 5. kolo - nedeľa 30.8.2020 o 16:00 h: Porostov - Kusín (Lisák ml. ako D za Lisáka st.), Malčice - 

Iňačovce (Lisák st. ako D za Lisáka ml.)  

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  

  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 19.8.2020 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 19.8.2020: čiastka 6683; € (všetky platby za 07/2020 importované 

na účet SFZ v dňoch 1.8.2020 - 14.8.2020; PP: 8266). 

 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2020: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.9.2020, 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 


