
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 10 z 02.09.2020 

Sekretariát ObFZ žiada širokú futbalovú verejnosť, aby vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu 

ohľadom koronavírusu Covid 19 v okrese Michalovce v maximálnej možnej miere obmedzili osobný kontakt na 

Se ObFZ. V prípade nevyhnutnej potreby návštevy Se je vstup možný, len s prekrytím horných dýchacích ciest 

rúškom, šálom, alebo šatkou s dodržaním odstupu 2 m. 

SPRÁVY KR ObFZ:   
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.08.2020 do 02.09.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: T. 

Lazor na 10.9.2020, 11.9.2020, 18.9.2020, 20.9.2020, 25.9.2020 - prac. dôv., L. Babjak od 31.8.2020 do 11.9.2020 - rod. 

dôv.; - o zruš. obs: J. Zambory na 6.9.2020 (stretn. v ÚHČ) - osob. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 31.8.2020: Pus. Čemerné 

(na výkon rozhodcu Ľ. Mirdu v stretn. 5.k. VII.L m Vojany - Pus. Čemerné z 30.8.2020). 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 30.8.2020: Kusín na výkon rozhodcu T. Olexu 

v stretn. 5.k. VII.L m Porostov - Kusín z 30.8.2020, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť 40€ pre FK Kusín. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 2.9.2020 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Porostov (zo stretn. 5.k. VII.L m Vojany - Pus. Čemerné z 30.8.202; PK v 13´stretn. bol nariedený nesprávne, PK v 45´stretn. 

bol nariadený v súlade s PF, PK v 86´stretn. nie je možné objektívne posúdiť, KR prijala opatrenia). 

 Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 2.9.2020 sa naň dostavili: a) - rozh.: J. zambory - z dôvodu neúčasti na 

letnom seminári R a D dňa 24.7.2020. KR s ním vykonala pohovor, objasnila zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2020 a 

vydala pokyny do ďalšej činnosti. 

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

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 12.- 13.9.2020 pre nedostatok R: KR ho 

dňa 2.9.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 6. kolo - Ne 13.9.2020 o 12:30 h: Krásnovce - 

Vyš. Remety, Dúbravka - Žbince; VII.L m - 7. kolo - Ne 13.9.2020 o 12:30 h: Tibava - Topoľany B; VIII.L m - 5. kolo - 

Ne 13.9.2020 o 12:30 h: Kap. Kľačany - Úbrež; VI.LV d U19 - 2. kolo - So 12.9.2020 o 12:30 h: Porostov - Kusín; VI.LZ 

d U19 - 3. kolo - So 12.9.2020 o 12:30 h: Malčice - Vojany. 

 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 2.9.2020: Jastrabie pri MI (Marián Gujda - 

25.5.2020); v kategórii dorastencov: - dňa 2.9.2020: Vyš. Remety (Samuel Slivka - 14.5.2003, Ján Dolinič - 6.9.2006, 

Michael Baran - 22.3.2006, Marco Mackulin - 4.1.2006), Poruba p/V (Patrik Pirč - 7.5.2006), Krásnovce (Kristián 

Hujdič - 9.4.2006), Tibava (Dávid Tomáš - 19.1.2006, Jozef Chvostaľ - 20.8.2006). Kópie potvrdených tlačív doručila 

príslušným FO a FK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 1.k. z 28.8.2020: Vinné - Veľ. Kapušany 0:3 

kont. (Do nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Fenina z 28.8.2020; PP 150 € do ZF pre Vinné, do pozornosti DK). 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 2.9.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Moravany - V.L d U19 - 1.k. z 29.8.2020: Moravany - Močarany: nový termín - 5.9.2020 o 17:30 h v 

Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 5.9.2020 o 17:30 h na 

ihrisku v Moravanoch. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Strážske - III.L ž U15 - 2.k. z 4.9.2020: Strážske - Vyš. Remety: nový termín - 29.9.2020 o 16:30 h v 

Strážskom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 29.9.2020 o 16:30 h na 

ihrisku v Strážskom. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Strážske. 

 ● Vinné - III.L ž U15 - 2.k. z 4.9.2020: Nacina Ves - Vinné: nový termín - 8.9.2020 o 16:00 h v Nacinej Vsi. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 8.9.2020 o 16:00 h na ihrisku v Nacinej 

Vsi. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Vinné. 

 Štart súťaží prípraviek: ŠTK upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá štartujú v súťaží prípraviek sk. A, že dňa 

5.9.2020 štartuje 1.kolo tejto súťaže. ŠTK zároveň žiada funkcionárov, aby dodržiavali nariadenia a pokyny vydané na 

pracovnom stretnutí konanom dňa 3.7.2019. V tejto súťaží štartujú hráči narodení 1.1.2010 a mladší (môžu hrať aj 

dievčatá v neobmedzenom počte - hráčky narodené1.1.2010 a mladšie). Hrací čas je 2x15 ́ + minimálne 15 ́ polčasová 

prestávka. KR na tieto stretnutia R neobsadzuje. 

 2. kolo 19. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021: Podrobné 

informácie sú zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet v časti Štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - ŠTK - Informácie k 

súťaži "Pohár ObFZ MI v sezóne 2020/2021". Dvojice 2. kola boli stanovené tak, že družstvo s najnižším číslom z prvej 

časti sa stretne s družstvom s najvyšším číslom druhej časti. 2. kolo - St 09.09.2020 o 16:30 h.: Kap. Kľačany - Vyš. 

Remety, Rakovec n/O - Palín, Zbudza - Trhovište, Topoľany B - Poruba p/V, Rem. Hámre - Zalužice A, Horovce - 

Hatalov, Pus. Čemerné - Krásnovce, Tibava - Žbince, Malčice  - Zempl. Široká, Sobranecko B - Pozdišovce, Bracovce - 

Dúbravka, Pavlovce n/U B - Záhor, Iňačovce - Vojany, Zalužice B - Veľ. Slemence, Ložín - Kusín, voľno - Tušice TNV. 



Víťazi stretnutí 2. kola postupujú do 3. kola, ktorého dvojice podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže určí ŠTK 

na zas. v St 16.9.2020, ktoré zverejní v ÚS i v ISSF. Za B-družstvo nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo 

svojho klubu už v tejto sezóne 2020/2021 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. 

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

2020/2021: k 2.9.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 28.-30.8.2020 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 12.-13.9.2020 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 2.9.2020 prerokovala a 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 29.-30.8.2020: Rozhodnutia DK  

- Ondrej Pallai, (1236582), 10€, Tušice TNV, VI.L m, DK podľa DP čl.56/1,2, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 

na 1 mesiac NEPO od 02.09.2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Július Beňák, (1278927), 10€, Malčice, VII.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 02.09.2020 do 24.03.2021, 

s prerušením cez zimnú prestávku. 

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

stretnutie: Vinné (150 € - ŠTK: NnS - ž - 28.8.2020). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a 

zahrnúť do mesačných ZF za 08/2020. 

  

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 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); - dňa 31.8.2020: Vyš. Remety (Ľubomír Hlivák - družstvo 

žiakov a prípraviek); Rakovec n/O (Ľuboš Roško - družstvo žiakov a prípraviek), Bracovce (René Eštok - družstvo 

žiakov), Trhovište (Stanislav Ščerbák - družstvo dorastencov, žiakov a ml. žiakov). 

 Prerozdelenie finančných prostriedkov za nenahlásenie mládežníckeho družstva do mládežníckych 

súťaží ObFZ 2019/2020: KM ho podľa schválených zásad vykoná na svojom zasadnutí dňa 9.9.2020 a následne ho 

predloží na schválenie na najbližšie zasadnutie VV ObFZ, kde po schválení požiada EkÚ ObFZ o ich úhradu prevodom z 

účtu ObFZ na účty FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ. 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 29.8.2020:    

  V.L d U19 - 1. kolo - sobota 29.8.2020 o 16:00 h: Lastomír - Pavlovce n/U (Matej ako R za Hospodiho) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 4.- 6.9.2020:    

  III.L ž U15 - 2. kolo - piatok 4.9.2020 o 16:30 h: Strážske - Vyš. Remety (Uto 29.9.2020: Mihaľov), Nacina Ves 

- Vinné (Uto 8.9.2020 o 16:00: M. Miľo) 

  IV.LV ž U15 - 2. kolo - piatok 4.9.2020 o 16:30 h: Čičarovce - Záhor (Dziad ako R za Hospodiho) 

  VI.L m - 5. kolo - nedeľa 6.9.2020 o 15:30 h: Žbince - Krásnovce (Olexa ako AR1 zruš.), Poruba p/V - Zempl. 

Široká (Zambory ako AR1 zruš.) 

 VII.L m - 6. kolo - nedeľa 6.9.2020 o 15:30 h: Pus. Čemerné - Horovce (Pivarník ako R za Mazára)  

  VIII.L m - 4. kolo - nedeľa 6.9.2020 o 15:30 h: Úbrež - Jastrabie pri MI (Mazár ako R za Pivarníka) 

 Dohrávka: V.L d U19 - 1. kolo - sobota 5.9.2020 o 17:30 h: Moravany - Močarany (M. Kurtak) 

 Dohrávka: VIII.L m - 3. kolo - utorok 15.9.2020 o 15:30 h: Moravany - Sobranecko B (Mazár) 

 

OBSADENIE R: 

 19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021 - 2. kolo - streda 9.9.2020 o 16:30 h: 

Kap. Kľačany - Vyš. Remety (Pivarník), Rakovec n/O - Palín (Tušek), Zbudza - Trhovište (Matej), Topoľany B - Poruba 

p/V (Mihaľov), Rem. Hámre - Zalužice A (Končík), Horovce - Hatalov (Komenda), Pus. Čemerné - Krásnovce (Pavlo), 

Tibava - Žbince (Kaffan), Malčice - Zempl. Široká (Lazor), Sobranecko B - Pozdišovce (Mirda), Bracovce - Dúbravka 

(M. Kurtak), Pavlovce n/U B - Záhor (Hospodi), Iňačovce - Vojany (Zambory), Zalužice B - Veľ. Slemence (Mazár), 

Ložín - Kusín (Dziad), voľno - Tušice TNV. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2020, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 16.9.2020. 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 16.9.2020), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 17.9.2020) 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 SEKRETARIÁTU ObFZ: 

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

mužov“ pre SR 2020/2021: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 9.9.2020 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 

100€) úplný videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 4. kolo: Veľ. Slemence - Tušice TNV, Hatalov - Zalužice (I. polčas 

nahrané 18´); VII.L m - 5. kolo: Vojany - Pus. Čemerné. 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). 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 33. 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 14.9.2020 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, KM. 
 Pozvánka na najbližšie 33. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 14.9.2020: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 7.9.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

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

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


