
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 16 z 14.10.2020 

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:   
 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: 

  Prerušenie všetkých plánovaných stretnutí: ŠTK ObFZ od 13.10.2020 prerušuje všetky plánované stretnutia 

v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 do odvolania. O prípadných termínoch odohrania týchto stretnutí 

rozhodne ŠTK na základe vývoja situácie v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu a na základe ďalších opatrení 

Ústredného výboru krízového štábu SR. 

  Námietka voči neoprávnenému štartu hráčov: ŠTK ju dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 

8.10.2020: Úbrež (voči štartu hráča FK Sobranecko B č.10 Jaroslav Barbarič (1223222) v stretn. 7.k. VIII.L m Úbrež - 

Sobranecko B z 7.10.2020). ŠTK z dôvodu vykonania konfrontácie pred stretnutím, ktorá bola vykonaná bez nedostatkov 

a nepodania námietky kapitánom družstva ihneď po stretnutí ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na HP. 

 Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia: Do 14.10.2020 neboli odstránené nedostatky 

videozáznamov od týchto FO a FK: Zalužice (zo stretn. 9.k. VI.L m Zalužice - Dúbravka z 4.10.2020; PP 50€ pre Zalužice: 

50 € - ŠTK: NNVZ - m - 4.10.2020); Rakovec n/O (zo stretn. 10.k. VII.L m Rakovec n/O - Iňačovce z 4.10.2020; PP 50€ pre 

Rakovec n/O: 50 € - ŠTK: NNVZ - m - 4.10.2020). Do pozornosti DK.   

 Zmena termínu / HP stretnutia - nariadenie ŠTK: ŠTK ich z dôvodu epidemiologickej situácie nariadila pre 

tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Hatalov - VI.L m - 9.k. z 4.10.2020: Hatalov - Palín: nový termín - 15.11.2020 o 13:00 h v Hatalove. 

 ● Tušice TNV - VI.L m - 10.k. z 11.10.2020: Dúbravka - Tušice TNV: nový termín - 15.11.2020 o 13:00 h 

v Dúbravke. 

 ● Tušice TNV - V.L d U19 - 7.k. z 10.10.2020: Močarany - Tušice TNV: nový termín - 14.11.2020 o 13:00 h 

v Zalužiciach. 

 ● Petrovce n/L - V.L d U19 - 7.k. z 10.10.2020: Petrovce n/L - Pavlovce n/U: nový termín - 14.11.2020 o 

14:00 h v Petrovciach n/L. 

 ● Hatalov - VI.LZ d U19 - 7.k. z 10.10.2020: Malčice - Hatalov: nový termín - 14.11.2020 o 13:00 h 

v Malčiciach. 

 Súťaže prípraviek, zmena termínu / HP stretnutia - nariadenie ŠTK:: ŠTK z dôvodu epidemiologickej 

situácie súvisiacej s Covid 19 prerušila od 7.10.2020 všetky súťaže prípraviek skupiny A, B, C a stanovila termíny 

dohrávok v jarnej časti sezóny 2020/2021 pre tieto FO a FK v stretnutiach a turnajoch: 

 ● sk. A - 3. turnaj vo Vinnom: nový termín - 15.5.2021 o 10:00 h 

 ● sk. A - 4. turnaj vo Vyš. Remetách: nový termín - 29.5.2021 o 10:00 h 

 ● sk. B - 2. turnaj: Veľ. Kapušany - Kriš. Liesková: nový termín - 10.4.2021 o 10:00 h v Kriš. Lieskovej; 

Dúbravka - Veľ. Kapušany: nový termín - 17.4.2021 o 10:00 h v Dúbravke; Veľ. Kapušany - Čičarovce: nový termín - 

1.5.2021 o 10:00 h v Čičarovciach. 

 ● sk. B - 3. turnaj v Čičarovciach: nový termín - 15.5.2021 o 10:00 h 

 ● sk. B - 4. turnaj v Kriš. Lieskovej: nový termín - 29.5.2021 o 10:00 h 

 ● sk. C - 4. kolo: nový termín - 24.4.2021 o 10:00 h 

 ● sk. C - 5. kolo: nový termín - 8.5.2021 o 10:00 h 

  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 14.10.2020 už prihlášku podali tieto FO-FK 

územne patriace pod ObFZ MI: KFL ObFZ - Kusín, Poruba p/V, Trhovište, Hatalov, Žbince, Pus. Čemerné. 

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

2020/2021: k 14.10.2020: zo stretnutí hraných v dňoch 8.-11.10.2020 ich ŠTK všetky schválila. 

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 09/2020 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 13.10.2020 majú tieto FO a FK: Beša, Močarany, Palín, Porostov, Strážske, Tibava, Vinné, Vojany. DK to 

týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ. 



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

natáčania videozáznamu zo stretn.: Zalužice (50 € - ŠTK: NNVZ - m - 4.10.2020); Rakovec n/O (50 € - ŠTK: NNVZ - 

m - 4.10.2020). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 10/2020. 

 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). 

 

SPRÁVY OK ObFZ: 

 Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: OK ObFZ na svojom zasadnutí dňa 14.10.2020 riešila 

odvolanie voči rozhodnutiu DK č. uzn. DK-2020/2021-0057 a DK-2020/2021-0058, kde prijala rozhodnutie: 

OK ObFZ v zmysle DP Článok 85 bod 2,c mení rozhodnutie DK ObFZ nasledovne:  

1. TJ Družstevník Malčice upúšťa od udelenia pokuty (100€), zároveň udeľuje TJ Dr. Malčice napomenutie za 

nedostatočnú usporiadateľskú službu, zároveň nariaďuje navýšiť US na počet 6 usporiadateľov počas majstrovských 

stretnutí VI.LZ d U19 počas súťažného ročníka 2020/2021. 

2.OŠK Krišovská Liesková – mení výšku trestu z 300€ na 100€ v zmysle DP Článok 58 bod 1.a,d. 
 

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. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte 

tieto FO a FK: Beša, Močarany, Palín, Porostov, Strážske, Tibava, Vinné, Vojany. 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. EÚ upozorňuje klubových manažérov, že za mesiac september boli vygenerované 2 zberné 

faktúry (1.faktúra od 1.9.2020 do 22.9.2020 a 2. faktúra od 23.9.2020 do 30.09.2020). 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 - Tréningový 

proces: Športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, umožňuje sa aj 

využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných 

vlastníkmi, resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, skupina ľudí 

aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov 

a tréner, alebo 6 hráčov), pri tréningu v exteriéri musí byť medzi jednotlivými max. 6 člennými skupinami dodržaná 

vzdialenosť min. 5 metrov, v interiéri sa môže súčasne nachádzať max. 1 osoba na 15 m2 plochy a medzi jednotlivými 

osobami, ak nevykonávajú priamo športovú činnosť, musia byť zabezpečené odstupy 2 metre a musia mať prekryté 

horné dýchacie cesty, hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať 

prekryté horné dýchacie cesty, je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu 

výhradne vlastnú označenú nádobu, všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na 

športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným 

prostriedkom na dezinfekciu rúk, ObFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné 

šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad 

náhla nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, po skončení 

tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, 

dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení, pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú 

aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti 

meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, uvedené usmernenie sú 

prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021 - zrušenie: Na 

základe vývoja pandemickej situácie na Slovensku v súvislosti s Covid 19 a po rozhodnutí predsedu ObFZ MI PaedDr. 

Vladimíra Čana bolo 34. zasadnutie VV ObFZ dňa 12.10.2020 zrušené. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ dňa 9.11.2020 

ostáva v platnosti. V prípade nevyhnutných rozhodnutí bude VV ObFZ zvolaný aj v skoršom termíne, alebo per rollam.

  

 

 

  

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


