
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 11 z 09.09.2020 

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 03.09.2020 do 09.09.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: 

M. Končík na 12.9.2020 - prac. dôv, P. Pavlo na 11.-12.9.2020 - osob. dôv. J. Zambory na 9.9.2020 - prac. dôv.; - o zruš. 

obs: M. Tušek na 9.9.2020 - prac. dôv., M. Končík na 13.9.2020 (stretn. o 3 hod pred ÚHČ) - prac. dôv.; - od D: - o zruš. 

obs: Š. Miľo na 6.9.2020 - zdrav. dôv.  

 Žiadosť klubu o zmenu delegovaného R: KR ju dostala od FK Horňa, v ktorej žiada zmenu deleg. R v stretn. 

5.k. VIII.L m Moravany - Horňa z 13.9.2020, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť 17 € pre FK Horňa. 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: a) - dňa 7.9.2020: Palín na výkon rozhodcu J. 

Končíka v stretn. 5.k. VI.L m Zalužice - Palín z 6.9.2020, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť 40€ pre FK Palín; b) 

- dňa 8.9.2020: Pavlovce n/U B na výkon rozhodcu J. Mateja v stretn. 6.k. VII.L m Topľany B - Pavlovce n/U B z 6.9.2020, 

ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť sa nevyžaduje. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 9.9.2020 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Zalužice (zo stretn. 5.k. VI.L m Zalužice - Palín z 6.9.2020; ŽK v 52´a ŽK+ČK v 64´stretn. boli udelené v súlade s PF, bez 

opatrení), b) Žbince (zo stretn. 5.k. VI.L m Žbince - Krásnovce z 6.9.2020; v 69´stretn. mala byť hráčovi D č.18 Ivan Adam 

(1105782)  udelená ČK za udretie súpera rukou nadmernou silou do oblasti hlavy, KR prijala opatrenia. do pozornosti DK). 

c) Topoľany B (zo stretn. 6.k. VII.L m Topoľany B - Pavlovce n/U B z 6.9.2020; PK v 38  ́a v 62´stretn. nebol nariadený 

v súlade s PF, KR prijala opatrenia). 

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

 Doručenie potvrdenia o návšteve školy 2020/2021: KR žiada R: P. Pavlo, M. Miľo, D. Osipčáková, aby do 

16.9.2020 na sekretariát ObFZ doručili potvrdenie o návšteve školy 2020/2021. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 19.- 20.9.2020 pre nedostatok  R: KR ho 

dňa 9.9.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 7. kolo - Ne 20.9.2020 o 12:00 h: Trhovište - 

Palín, Veľ. Slemence - Hatalov; VII.L m - 8. kolo - Ne 20.9.2020 o 12:00 h: Bracovce - Horovce; VIII.L m - 6. kolo - Ne 

20.9.2020 o 12:00 h: Zbudza - Stretava; V.L d U19 - 4. kolo - So 19.9.2020 o 12:00 h: Palín - Lastomír; VI.LV d U19 - 3. 

kolo - So 19.9.2020 o 12:00 h: Tibava - Porostov; VI.LZ d U19 - 4. kolo - So 19.9.2020 o 12:00 h: Ložín - Hatalov. 

 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 dorastencov: - dňa 9.9.2020: Tibava (Patrik Copko - 

29.6.2006). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) V.L d U19 - 2.k. z 5.9.2020: Petrovce n/L - Vinné 3:0 kont. 

(Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Kaffana z 5.9.2020; PP 150 € do ZF pre Vinné, do pozornosti DK). b) 

19.r. súťaže „Pohár ObFZ pre sezónu 2020/2021“ - 2.k. z 9.9.2020: Iňačovce - Vojany 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté 

na vedomie oznámenie FK Vojany ohľadom odhlásenia družstva mužov zo súťaží ObFZ MI 2020/2021 z 5.9.2020; PP 

sa neudeľuje). 

Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 

- VIII.L m 4.k. z 6.6.2020 Koromľa - Moravany: D - nefunkčná tlačiareň, návrh PP 7€ pre Koromľu, do pozornosti 

DK. 

 Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia: Do 9.9.2020 neboli odstránené nedostatky 

videozáznamov od týchto FO a FK: Hatalov (zo stretn. 4.k. VI.L m Hatalov - Zalužice z 30.8.2020; PP 50€ pre Hatalov: 50 € 

- ŠTK: NNVZ - m - 30.8.2020). Do pozornosti DK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 9.9.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Lastomír - V.L d U19 - 8.k. z 17.10.2020: Lastomír - Moravany: nový termín - 17.10.2020 o 15:00 h 

v Lastomíre. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Strážske - prípravka UT sk. C - 1.k. z 5.9.2020: Rakovec n/O - Strážske: nový termín - 26.9.2020 o 10:00 h 

v Rakovci n/O. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Strážske. 

 ● Bracovce - IV.LZ ž U15 - 3.k. z 11.9.2020: Budkovce - Bracovce: nový termín - 10.9.2020 o 17:00 h 

v Budkovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Bracovce. 

 ● Veľ. Kapušany - III.L ž U15 - 3.k. z 11.9.2020: Vyš. Remety - Veľ. Kapušany: nový termín - 15.9.2020 o 

16:30 h vo Vyš. Remetách. Poplatok za žiadosť 15€ pre Veľ. Kapušany. 

 ● Močarany - IV.LZ ž U15 - 4.k. z 19.9.2020: Horovce - Močarany: nový termín - 15.9.2020 o 14:00 h 

v Horovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Močarany. 



 ● Zempl. Široká - 19. r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021 - 2.k. z 

9.9.2020: Malčice - Zempl. Široká: nový termín - 15.9.2020 o 15:30 h v Malčiciach. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

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

Zbudza nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Zbudza - 19. r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021 - 2.k. z 9.9.2020: 

Zbudza - Trhovište: nový termín - 15.9.2020 o 15:30 h v Zbudzi. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže: ŠTK ju dostala dňa 5.9.2020 v ISSF od FK Vojany (poplatok za 

podanie: Vojany - 10 €), ktorý s platnosťou od 5.9.2020 požiadal o odhlásenie svojho družstva mužov a dorastencov OFK 

Vojany zo súťaže VII. ligy mužov ObFZ MI 2020/2021 a VI.LZ dorastencov U19 ObFZ MI 2020/2021. ŠTK to vzala na 

vedomie a na základe toho od 4.9.2020 vyradila OFK Vojany zo súťaže VII.L m ObFZ MI 2020/2021 a zo súťaže VI.LZ d 

U19 ObFZ MI 2020/2021. Súperi OFK Vojany majú v VII.L m a VI.LZ d U19 voľno. Uvedené družstvo je tak prvým 

zostupujúcim zo súťaže VII.L m ObFZ MI 2020/2021. ŠTK navrhla: - pre DK: udeliť túto PP: Vojany (1000 €: ŠTK - 

OdzS - m - 5.9.2020; 1000 €: ŠTK - OdzS - d - 5.9.2020). 

 Štart súťaží prípraviek: ŠTK upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek sk. A a B, 

že dňa 12.9.2020 štartujú 1. turnaje tejto súťaže sk. A v Zalužiciach a sk. B vo Veľ. Kapušanoch. 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. Termíny turnajov sk A: 2. turnaj - 26.9.2020 v Rem. Hámroch, 3. turnaj - 10.10.2020 vo Vinnom, 4. turnaj 

- 24.10.2020 vo Vyš. Remetách. Termíny turnajov sk B: 2. turnaj - 26.9.2020 v Dúbravke, 3. turnaj - 10.10.2020 v 

Čičarovciach, 4. turnaj - 24.10.2020 v Kriš. Lieskovej. 

 Žiadosť o zrušenie stretnutia: ŠTK ju dostala dňa 10.9.2020 od FK Palín, ktorú vzala na vedomie. ŠTK na 

základe doručeného oficiálneho stanoviska starostu obce Palín z obavy výskytu ochorenia Covid 19 a po odbornej 

konzultácii s RÚVZ Michalovce ruší stretn. 6.k. VI.L m Palín - Tušice TNV z 13.9.2020. ŠTK žiada FK Palín a FK 

Tušice TNV, aby do 16.9.2020 doručili na ObFZ dohodu o odohraní stretnutia v náhradnom termíne. 

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

2020/2021: k 9.9.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 19.-20.9.2020 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 19.-20.9.2020 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 9.9.2020 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 5.-6.9.2020: Rozhodnutia DK  

- Marcel Nemčík (1076663), 10€, Palín, VI.L m, DK podľa DP čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 09.09.2020. 

- Ivan Adam (1105782), 10€, Žbince, VI.L m, DK na základe podnetu od KR, podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - 

pozastavenie výkonu športu na 3 týždne NEPO od 09.09.2020 do 30.09.2020. 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre 

sezónu 2020/2021 hraných dňa 9.9.2020: Rozhodnutia DK 

- Csaba Balog (1072703), 10€, Kap. Kľačany, VIII.L m, DK v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Mi 2020/2021 - všeobecná 

časť, bod b11/10 a podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu NEPO na 3 týždne od 09.09.2020 

do 30.09.2019. 

- Marián Pavlov (1080049), 10€, Žbince, VI.L m, DK podľa DP čl. 46/1a, 2, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 

na 1 stretnutie v súťaží „19. roč. Pohár ObFZ MI pre sezónu 2020/2021“ NEPO od 09.09.2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Maroš Danko, (1309865), 10€, Poruba p/V, 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 08.09.2020 do 

14.04.2021, s prerušením cez zimnú prestávku. 

● Adrián Murgač, (1326938) 10€, Hatalov, 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 08.09.2020 do 

14.04.2021, 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 - d - 5.9.2020); - za odhlásenie družstva zo súťaže: Vojany (1000 €: ŠTK - OdzS - m - 

5.9.2020; 1000 €: ŠTK - OdzS - d - 5.9.2020); - nedostatky natáčania videozáznamu zo stretn.: Hatalov (50 € - ŠTK: 

NNVZ - m - 30.8.2020); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretn.: Koromľa (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 6.9.2020). 

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

  

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 6.9.2020:    

  VI.L m - 5. kolo - nedeľa 6.9.2020 o 15:30 h: Poruba p/V - Zempl. Široká (Hreško ako D za Miľa) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 11.- 13.9.2020:    



  III.L ž U15 - 3. kolo - piatok 11.9.2020 o 16:30 h: Vyš. Remety - Veľ. Kapušany (Uto 15.9.2020: M. Miľo ako R 

za Mirdu) 

  V.L d U19 - 3. kolo - sobota 12.9.2020 o 15:30 h: Poruba p/V - Veľ. Kapušany (Babjak ako R za Mirdu) 

  VI.L m - 6. kolo - nedeľa 13.9.2020 o 15:30 h: Pozdišovce - Veľ. Slemence (M. Miľo ako AR1 za Zamboryho), 

Hatalov - Trhovište (Mirda ako R za Stretavského), Palín - Tušice TNV (stretnutie je zrušené), Zempl. Široká - Zalužice 

(Vojtko ako D dopln.), Záhor - Poruba p/V (Pavlo ako R za Mateja), Dúbravka - Žbince (o 12:30 h.: M. Kurtak ako R za 

Končíka) 

 VII.L m - 7. kolo - nedeľa 13.9.2020 o 15:30 h: Porostov - Rakovec n/O (Komenda; Hreško - nové obs.), Rem. 

Hámre - Ložín (Hreško ako D zruš.) 

 VIII.L m - 5. kolo - nedeľa 13.9.2020 o 15:30 h: Moravany - Horňa (Zambory ako R za Komendu) 

- na stretnutia súťaží „19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021 - 2. kolo - streda 9.9.2020 

o 16:30 h: Rakovec n/O - Palín (Stretavský ako R za Tušeka), Iňačovce - Vojany (Zambory ako R zruš., stretn. bolo 

zrušené), Zbudza - Trhovište (Uto 15.9.2020 o 15:30 h.: Mihaľov ako R za Mateja), Malčice - Zempl. Široká (Uto 

15.9.2020 o 15:30 h.: M. Kurtak ako R za Lazora) 

 Predohrávka: IV.LZ ž U15 - 4. kolo - utorok 15.9.2020 o 14:00 h: Horovce - Močarany (Osipčáková) 

 

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 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 bola 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 


