
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 15 z 07.10.2020 

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 01.10.2020 do 07.10.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: T. 

F. Komenda od 1.10.2020 do 16.11.2020 - osob. dôv., M. Mazár na 10.10.2020 - rod. dôv., J. Zambory na 9.10.2020 - prac. 

dôv.; - o zruš. obs: T. Olexa od 6.10.2020 do 5.11.2020 - zdrav. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 4.10.2020: Záhor (na 

výkon rozhodcu M. Mazára, M. Miľa a deleg. Š. Miľa. v stretn. 9.k. VI.L m Trhovište - Záhor z 4.10.2020); b) - dňa 

5.10.2020: Zalužice (na výkon rozhodcu P. Pavla, D. Osipčákovú v stretn. 9.k. VI.L m Zalužice - Dúbravka z 4.10.2020). 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 17.- 18.10.2020 pre nedostatok  R: KR 

ho dňa 7.10.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 11. kolo - Ne 18.10.2020 o 11:00 h: Hatalov - 

Záhor, Palín - Zempl. Široká; VII.L m - 12. kolo - Ne 18.10.2020 o 11:00 h: Horovce - Oborín; VIII.L m - 10. kolo - Ne 

18.10.2020 o 11:00 h: Moravany - Beša; V.L d U19 - 8. kolo - So 17.10.2020 o 11:00 h: Poruba p/V - Vinné. 

 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 7.10.2020: Kusín (Erik Demeter - 19.1.2004, 

Frederik Michalko - 27.4.2006); v kategórii dorastencov: - dňa 2.10.2020: Porostov (Ján Germek - 11.3.2004, 

Frederik Michalko - 27.4.2006). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 6.k. z 2.10.2020: Veľ. Kapušany - Vinné 3:0 

kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Dirdu z 2.10.2020; PP 100 € do ZF pre Vinné, do pozornosti DK); 

b) VIII.L m - 8.k. z 4.10.2020: Zbudza - Beša 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie telefonické ozn. funkcionára 

FK Beša z 4.10.2020; PP 200 € do ZF pre Bešu, do pozornosti DK) 

 Zrušenie stretnutia - rozhodnutie ŠTK: ŠTK na základe potvrdenia nákazy ochorenia Covid-19 v družstve 

mužov FK Palín zrušila stretnutie 9. k VI.L m Hatalov - Palín z 4.10.2020. ŠTK žiada FK Palín a FK Hatalov, aby do 

najbližšieho zasadnutia ŠTK (14.10.2020) nahlásili termín odohrania stretnutia.  

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 7.10.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● III.L ž U15 - 7.k. z 9.10.2020: Topoľany - Veľ. Kapušany: nový termín - 9.10.2020 o 16:30 h v Lesnom. 

Poplatok do ZF 15€ pre Topoľany. 

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

nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Vinné - V.L d U19 - 6.k. z 3.10.2020: Palín - Vinné: nový termín - 14.11.2020 o 13:30 h v Palíne. 

 ● Trhovište - 19. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ 2020/2021 - 4.k. - prvé stretn. z 

7.10.2020: Trhovište - Palín: nový termín - 14.10.2020 o 16:00 h v Trhovišti. 

 Upozornenie pre OŠK Vinné: ŠTK dôrazne upozorňuje OŠK Vinné na počet kontumácii v jednotlivých 

mládežníckych kategóriách - 2x nenastúpenie mužstva dorastu a 2 x mužstva žiakov. Pri treťom nenastúpení bude ŠTK 

postupovať v súlade s rozpisom súťaži ObFZ (čl.3, b/5, č.2). 

 Súťaže prípraviek - prerušenie: ŠTK z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie súvisiacej s Covid 19 

prerušuje od 7.10.2020 všetky súťaže prípraviek skupiny A, B, C. Predpoklad dohrania súťaží je v zimnej prestávke 

v telocvičniach ZŠ po uvoľnení epidemiologických opatrení, alebo v jarnej časti sezóny 2020/2021. O presnom spôsobe 

dohrania súťaží bude ŠTK informovať v nasledujúcich ÚS. 

  Krajská futbalová liga: ŠTK oznamuje, že aj v tomto SR 2020/2021 VsFZ organizuje v spolupráci s KSK “ 

Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK, v mesiacoch január až marec 2021. Záujemcovia z FO- FK 

územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa môžu prihlasovať na web stránke VsFZ - futbalnet v systéme ISSF v časti 

KFL ObFZ podaním prihlášky od 1.10.2020 do 31.10.2020. V termíne do 7.10.2020 už prihlášku podali tieto FO-FK 

územne patriace pod ObFZ MI: KFL ObFZ - Kusín, Poruba p/V 

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

2020/2021: k 7.10.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 1.-4.10.2020 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 v dňoch 17.-18.10.2020 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 7.10.2020 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 1.-4.10.2020: Rozhodnutia DK  

- Marek Plutko (1249952), 10€, Krásnovce, VI.L m, DK podľa DP čl.48/1b, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 

NEPO na 3 súť. stretnutia od 07.10.2020.  

- Viliam Chorvatovič (1404390), 5€, Ložín, VI.LZ d U19, DK podľa DP čl. 37/3,5 ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súť. stret. NEPO od 07.10.2020. 

 Odvolanie voči rozhodnutiu DK:  

 ● DK odvolaniu TJ Družstevník Malčice nevyhovuje v plnom rozsahu a v zmysle DP čl.84/4,8, predkladá vec 

na rozhodnutie odvolacej komisií (OK). Poplatok za odvolanie presúva na rozhodnutie OK. 

 ● DK odvolaniu OŠK Krišovská Liesková nevyhovuje v plnom rozsahu a v zmysle DP čl.84/4,8, predkladá 

vec na rozhodnutie odvolacej komisií (OK). Poplatok za odvolanie presúva na rozhodnutie OK. 

 Neprístojnosti v stretnutí - HNS: Rozhodnutia DK 

 - Peter Vass (1374746), 5€, Žbince, IV.LZ ž U15, DK po ozrejmení súvislosti zo stretnutia 5.k. Močarany - 

Žbince z 25.9.2020 (osobná účasť menovaného) udeľuje v zmysle DP čl.9/1a DS - upozornenie. 

 - Roman Ridaj (1405651), 5€, Žbince, IV.LZ ž U15, DK po ozrejmení súvislosti zo stretnutia 5.k. Močarany - 

Žbince z 25.9.2020, udeľuje v zmysle DP čl.9/1a DS - upozornenie. 

 - Jozef Balog (1433523), 5€, Žbince, IV.LZ ž U15, DK po ozrejmení súvislosti zo stretnutia 5.k. Močarany - 

Žbince z 25.9.2020, udeľuje v zmysle DP čl.47/1c,2c DS - pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace NEPO, od 

07.10.2020 do 03.05.2021, s prerušením cez zimnú prestávku.  

 - DK zároveň ukladá FK Žbince ochranné opatrenie (čl.43/1,2o) spočívajúce v príkaze nahradiť poškodenému 

škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, do 5 dní od doručenia faktúry (OŠK Zalužice), pod ďalšími 

disciplinárnymi následkami. 

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

stretnutie: Vinné (100 € - ŠTK: NnS - ž - 2.10.2020); Beša (200 € - ŠTK: NnS - m - 4.10.2020). Tieto mal tajomník DK 

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

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva 

na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1). 
 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ v dňoch 3.- 4.10.2020:     

  IV.LV ž U15 - 7. kolo - piatok 9.10.2020 o 16:30 h: Záhor - Čičarovce (Olexa ako R zruš., KR neobs. R)   

  VI.LV d U19 - 6. kolo - sobota 10.10.2020 o 14:30 h: Porostov - Tibava (o 11:30 h.: Pavlo ako R za Olexu)  

  VI.L m - 10. kolo - nedeľa 11.10.2020 o 14:30 h: Krásnovce - Trhovište (Fenin ako AR1 za Olexu), Dúbravka - 

Tušice TNV (Fenin ako AR1 zruš.), Žbince - Zalužice (o 11:30 h.: Fenin ako AR1 za Olexu) 

 

SPRÁVY OK ObFZ: 

 Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: OK ObFZ Michalovce vzala na vedomie odvolanie voči 

rozhodnutiu DK č. uzn. DK-2020/2021-0057 a DK-2020/2021-0058, s ktorým sa bude zaoberať na najbližšom 

zasadnutí OK. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2020, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.10.2020. 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 

13.10.2020), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.10.2020) 

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. 

 Hospodárenie ObFZ za 1.-3. štvrťrok 2020: Po zúčtovaní účtovných dokladov ObFZ za 09/2020 ho dňa 5.10.2020 

spracovala účtovníčka ObFZ, kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho predložiť k prerokovaniu na najbližšie zas. VV. 

Uvedený materiál bol dňa 6.10.2020 z ObFZ preposlaný e-mailom členom VV a predsedovi RK. 

 Vygenerovanie mylnej platby: Táto bola omylom nesprávne vygenerovaná pre FK Rakovec n/O v ZF 09/2020 

za transfer hráča Adrián Hudák (1368256). Rozdiel sumy 3€ bude poukázaný z účtu ObFZ na účet OFK Rakovec n/O. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ 

pre SR 2020/2021: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 14.10.2020 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 50€) 

úplný videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 9. kolo: Zalužice - Dúbravka (II. polčas nahrané 22´); VII.L m - 10. kolo: 

Rakovec n/O - Iňačovce (II. polčas nahrané 16´). 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 34. 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 12.10.2020 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 
 Pozvánka na najbližšie 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 12.10.2020: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.10.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi 

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

 

 

  

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


