
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 12 z 16.09.2020 

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. 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 24.9.2020 bude sekretariát ObFZ 

z dôvodu čerpania dovolenky sekretára zatvorený. 

SPRÁVY KR ObFZ:   
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 10.09.2020 do 16.09.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: 

M. Mazár na 25.- 27.9.2020 - rod. dôv, T. F. Komenda na 27.9.2020, 11.10.2020, 25.10.2020, 8.11.2020 - prac. dôv., L. 

Babjak od 14.9.2020 do ozn., M. Končík v prac. dňoch - prac. dôv.; - o zruš. obs: L. Babjak na 12.9.2020 - rod. dôv., M. 

Končík na 13.9.2020 - zdrav. dôv., T. F. Komenda na 20.9.2020 (stern. o 3h pred ÚHČ) - prac. dôv., T. Olexa na 18.9.2020 

a 20.9.2020 - rod. dôv. (doručiť potvrdenie). 

 Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 16.9.2020 sa naň dostavili: a) - rozh.: M. Dirda - 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. 

 Poriadkové pokuty: KR ich dňa 16.9.2020 navrhla pre DK udeliť tieto: a) - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh. 

M. Hospodi (20 € - KR: NNnS - ž - 11.9.2020); b) - za oneskorené ospr. na stretn.: - rozh. L. Babjak (25 € - KR: OOnS - d - 

12.9.2020). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 23.9.2020 do 14:00 h na ObFZ. 

Do pozornosti DK. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 26.- 27.9.2020 pre nedostatok  R: KR ho 

dňa 16.9.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 8. kolo - Ne 27.9.2020 o 12:00 h: Dúbravka - 

Poruba p/V, Žbince - Vyš. Remety; VII.L m - 9. kolo - Ne 27.9.2020 o 12:00 h: Tibava - Ložín, Topoľany B - Iňačovce; 

VIII.L m - 7. kolo - Ne 27.9.2020 o 12:00 h: Úbrež - Sobranecko B; VI.LV d U19 - 4. kolo - So 26.9.2020 o 12:00 h: 

Tibava - Kusín. 

 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: 

Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VI.L m - 6.k. z 13.9.2020: Zempl. Široká - Zalužice 0:5 (ŠTK 

kontumuje výsledok stretnutia, ponecháva v platnosti výsledok z HP; nedohrané od 53´ pre pokles počtu hráčov 

domácich pod 7 pre zranenie; vzaté na vedomie podanie rozh. J. Pivarníka). Do pozornosti DK (Zempl. Široká - 50 €; 

RS, 3-b6,01).  

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

 ● Malčice - VII.L m - 9.k. z 27.9.2020: Malčice - Kusín: Súhlas súpera v ISSF zamietnutý. ŠTK na základe 

nesúhlasného stanoviska súpera ponechala v platnosti pôvodný termín. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Veľ. Slemence - VI.L m - 7.k. z 20.9.2020: Veľ. Slemence - Hatalov: nový termín - 20.9.2020 o 12:00 h 

v Hatalove. Odvetné stretnutie v jarnej časti vo Veľ. Slemenciach (na základe zvýšeného výskytu ochorení COVID -19 

a na základe usmernenia MŠ SR). Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Veľ. Slemence. 

 ● Rem. Hámre - prípravka UT sk. A - 2. turnaj z 26.9.2020: nový termín - 26.9.2020 od 10:00 h. vo Vyš. 

Remetách. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje.  

 ● Rem. Hámre - prípravka UT sk. A - 6. turnaj z 8.5.2021: nový termín - 8.8.2021 od 10:00 h. vo Vyš. 

Remetách. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Sobranecko - IV.LV ž U15 - 4.k. z 18.9.2020: Sobranecko - Zempl. Široká: nový termín - 18.9.2020 o 16:30 

h vo Veľ. Revištiach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Sobranecko. 

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

a na základe dohody družstiev nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Palín - VI.L m - 6.k. z 13.9.2020: Palín - Tušice TNV: nový termín - 8.11.2020 o 13:30 h v Palíne. Poplatok 

do ZF za žiadosť 25 € pre Palín. 

 Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK: ŠTK ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 14.9.2020: 

Tušice TNV (voči rozhodnutiu ŠTK č. MI-STK-2020/2021-0021: 6.k. VI.L m Palín - Tušice TNV z 13.9.2020). ŠTK trvá 

na svojom rozhodnutí zverejnenom v ÚS č.11 z 9.9.2020 v plnom rozsahu. 

  Určenie dvojíc 3. kola 19. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2020/2021 podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže: ŠTK ich určila dňa 16.9.2020 po schválení výsledkov 2. 

kola tejto súťaže. V 3. kole tejto súťaže štartuje 16 družstiev mužov (15 víťazov stretnutí z 2. kola a družstvo mužov 

OŠK Tušice TNV, ktoré sa v sezóne 2019/2020 stalo víťazom tejto súťaže, malo v 2. kole voľno), a to v 8 stretnutiach 

jednokolovo. Výhodu domáceho prostredia v ňom má 8 víťazov stretnutí z 2. kola z prvej časti družstiev zoradených 

pod sebou podľa pridelených čísiel pred štartom sezóny 2019/2020. Ako hostia sú v ňom 7 víťazi stretnutí z 2. kola 



z druhej časti družstiev zoradených pod sebou podľa pridelených čísiel pred štartom sezóny 2019/2020 a nasadené 

Tušice TNV. Dvojice 3. kola - St 23.09.2020 o 16:00 h: Sobranecko B - Tušice TNV, Malčice - Vyš. Remety, Horovce - 

Palín, Pavlovce n/U B - Trhovište, Iňačovce - Poruba p/V, Kusín - Zalužice A, Krásnovce - Veľ. Slemence, Dúbravka - 

Žbince.  

  Ďalšie pokyny k 3. kolu 19. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2020/2021: Za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto 

sezóne 2020/2021 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. Stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej 

dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj 

v nasledujúci voľný deň po stanovenom termíne. V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole 

nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 

kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF. Hráč, ktorý obdrží ČK a jeho mužstvo už v súťaži nepokračuje musí mať 

zastavenú činnosť v najbližšom majstrovskom stretnutí (DP čl. 37/9,10).Víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, 

ktorého dvojice vyžrebuje ŠTK na zas. v St 30.9.2020, ktoré zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF. Stretnutia v 4. 

kole sa hrajú už dvojkolovo; prvé stretnutia - St 7.10.2020 o 16:00 h; odvetné stretnutia - St 21.10.2020 o 16:00 h; 4 

víťazi z týchto dvojstretnutí postúpia do 5. kola. 

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

2020/2021: k 16.9.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 10.-15.9.2020 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 26.-27.9.2020 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 16.9.2020 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 11.-13.9.2020: Rozhodnutia DK  

- Ladislav Miker (1364336), 5€, Úbrež, VI.LV d U19, DK podľa DP čl. 45 ods. 1, 2a, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 3 súť. stret. NEPO od 16.09.2020. 

- Michal Seňko, (1208504), 10€, Krásnovce, VI.L m, ObFZ - DK podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 týždne NEPO od 16.09.2020 do 07.10.2020. 

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

stretnutia: Zempl. Široká (50 € - ŠTK: NS - m - 13.9.2019); - od KR: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh. M. Hospodi (20 

€ - KR: NNnS - ž - 11.9.2020); - za oneskorené ospr. na stretn.: - rozh. L. Babjak (25 € - KR: OOnS - d - 12.9.2020). Uhradiť 

poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 23.9.2020 do 14:00 h na ObFZ. Tieto mal tajomník 

DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 09/2020. 

  

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Návrh rozdelenia vrátok pre FO a FK z uhradených poplatkov za nenahlásenie mládežníckeho družstva 

do súťaže ObFZ 2019/2020: KM ho na základe doručených zmlúv, alebo dohôd o vykonaní práce trénera 

mládežníckeho kolektívu a po schválení VV ObFZ spracovala do 14.9.2020 a požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu 

prevodom z účtu ObFZ na účty FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ nasledovne: Tušice TNV - 95€, Poruba 

p/V - 95€, Zalužice - 95€, Bracovce - 95€, Vyš. Remety - 190€, Rakovec n/O - 190€, Trhovište - 285€. 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 13.9.2020:    

  VII.L m - 7. kolo - nedeľa 13.9.2020 o 15:30 h: Malčice - Zalužice B (Mihaľov ako R za Končíka) 

  VIII.L m - 5. kolo - nedeľa 13.9.2020 o 15:30 h: Beša - Koromľa (Mihaľov ako R zruš., KR neobs. R) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 18.- 20.9.2020:    

  IV.LV ž U15 - 4. kolo - piatok 18.9.2020 o 16:30 h: Sobranecko - Zempl. Široká (vo Veľ. Revištiach: Feňuš), 

Záhor - Veľ. Slemence (Dirda ako R za Olexu)   

  IV.LZ ž U15 - 4. kolo - piatok 18.9.2020 o 16:30 h: Žbince - Bracovce (Štv 17.9.2020: Dziad ako R za Pavla), 

Rakovec n/O - Budkovce (Pavlo ako R za Dziada) 

  VI.L m - 7. kolo - nedeľa 20.9.2020 o 15:00 h: Veľ. Slemence - Hatalov (o 12.00 h. v Hatalove: Končík, Fenin; 

Sabo) 

 VIII.L m - 6. kolo - nedeľa 20.9.2020 o 15:00 h: Koromľa - Jastrabie pri MI (Dirda ako R za Olexu), Zbudza - 

Stretava (o 12.00 h.: Mazár ako R za Komendu)  

 

OBSADENIE R: 

 19. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021 - 3. kolo - streda 23.9.2020 o 16:00 h: 

Sobranecko B - Tušice TNV (v Podhorodi: Mirda), Malčice - Vyš. Remety (L. Kurták), Horovce - Palín (M. Kurtak), 

Pavlovce n/U B - Trhovište (Kaffan), Iňačovce - Poruba p/V (Pivarník), Kusín - Zalužice A (Matej), Krásnovce - Veľ. 

Slemence (Mazár), Dúbravka - Žbince (Mihaľov). 

 

 

 



SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ: 

 Previerka hospodárenia ObFZ za I. polrok 2020: RK ju vykonala v dňoch 10.8.-11.9.2020, pričom jej 

predseda v 09/2020 na ObFZ doručil aj účtovné doklady ObFZ za mesiace 01-06/2020, ktoré RK mala k previerke k 

dispozícii. Záznam z previerky spracoval J. Pado (predseda RK) a prerokoval ho na zas. VV dňa 14.9.2020. 

 

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. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte 

tieto FO a FK: Ložín, Vojany, Zbudza. 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 VI.L m a VII.L m „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ pre SR 2020/2021: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 23.9.2020 pod disciplinárnymi 

dôsledkami (PP 100€) úplný videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 7. kolo: Porostov - Rakovec n/O. 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: 

 Z ostatného 33. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 14.9.2020. 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, TMK), ako aj k zverejneniu na webovú 

stránku ObFZ - futbalnet.  

 

 

  

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


