
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 10 z 08.09.2021 
 

SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 03.09.2021 do 08.09.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. 

obs.: T.F. Komenda na 12.9.2021 - prac. dôv., M. Miľo - na 10.9.2021 - štud. dôv.; - o neobs.: P. Tudja na 10.- 12.9.2021 - 

rod. dôv., T.F. Komenda od 12.9.2021 - prac. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 2.9.2021: Rakovec n/O 

(na výkon rozhodcu J. Zamboryho. v stretn. 12.k. VI.L m Rakovec n/O - Dúbravka z 1.9.2021). 

 Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 8.9.2021: Palin (ten v nej žiada o 

zmenu obsadeného rozh. M. Kurtaka v stretn. 13.k. VI.L m Poruba p/V - Palín z 15.9.2021). KR uvedenú žiadosť vzala 

na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Palín 17€. 

 Konfrontácia v mládežníckych stretnutiach: KR upozorňuje všetkých R, že konfrontácia v stretnutiach 

mládeže je povinná. KR žiada R o dôsledné vypisovanie Zápisu o stretnutí, kde niektorí R uvádzajú, že konfrontácia 

u mládeže bola nevyžiadaná, čo však nie je správny postup, keďže konfrontácia je povinná. V stretnutiach v dňoch 3.-

4.9.2021 mali nedostatky títo R: M. Mazár - V.L d U19 - 2.k. Petrovce n/L - Hatalov, M. Dirda - III.L ž U15 - 2.k. 

Sobranecko - Veľ. Kapušany a VI.L d U19 - 2.k. Malčice - Žbince. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 18.9.2021 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

8.9.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.L d U19 - 4. kolo - So 18.9.2021 o 12:00 h: Petrovce n/L - 

Zalužice; VI.L d U19 - 4. kolo - So 18.9.2021 o 12:00 h: Porostov - Žbince. 

 

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 8.9.2021: Tibava (Samuel Kondik - 7.3.2005, 

Alex Pšak - 3.7.2005). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Povolenie štartu vekovo mladšieho hráča za družstvo žiakov: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na 

určenom tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: - dňa 8.9.2021: Dúbravka (Dominik Kolesár - 28.7.2016, Ján 

Nemjo - 21.10.2014). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 25.8.2021 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  
 ● Malčice - VI.L m - 8.k. z 12.9.2021: Záhor - Malčice: súhlas súpera nepotvrdený. ŠTK ponecháva 

v platnosti pôvodný termín. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Moravany - VIII.L m - 4.k. z 12.9.2021: Stretava - Moravany: súhlas súpera nepotvrdený. ŠTK ponecháva 

v platnosti pôvodný termín. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Žbince - VI.L m - 11.k. z 3.10.2021: Žbince - Palín: nový termín - 3.10.2021 o 14:30 h v Žbinciach. 

Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 2.k. z 3.9.2021: Nacina Ves - Pavlovce n/U 

3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Mihaľa z 3.9.2021; PP 100 € do ZF pre Pavlovce n/U, do 

pozornosti DK). 

 Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: IV.L ž U15 8.k. z 31.8.2021: Horovce - Zbudza (15´ 

z dôvodu neskorého príchodu hostí); PP 7 € pre Zbudzu. ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP. Do pozornosti DK. 

 Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 8.9.2021 sa dostavili tieto stránky: 

o 15:00 h: Kusín (P. Romanec) z dôvodu pohovoru k podmienkam sociálnych zariadení v areáli ihriska. ŠTK s nim 

vykonala pohovor, upozornila na zistené nedostatky a v prípade sa ich opakovania pristúpi k uzatvoreniu ihriska v Kusíne. 

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

2.9.2021: Kap. Kľačany (voči štartu hráča FK Pus. Čemerné č.3 Viktor Koreň 1347976 v stretn. 12.k. VII.L m Pus. 

Čemerné - Kap. Kľačany z 1.9.2021). 

              Dostavanie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 8.9.2021 sa dostavili tieto stránky 

o 15:15 h: Pus. Čemerné (štatutárny zástupca FK: p. E. Dančišin, kapitán družstva: ospr., hráč: V. Koreň - ospr.); Kap. 

Kľačany (štatutárny zástupca FK: p. N. Megyesy, T. Jakub). Všetci z dôvodu podania námietky FK Kap. Kľačany voči 

neoprávnenému štartu hráča v stretn. 12.k. VII.L m Pus. Čemerné - Kap. Kľačany z 1.9.2021.  

 Neoprávnený štart hráča: Rozhodnutie ŠTK: ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 12.k. VII.L m z 1.9.2021 

z dôvodu NŠH Radoslav Lazár 1278113 Pus. Čemerné - Kap. Kľačany 0:3 (pôvodne 4:1). PP 200€ pre Pus. Čemerné. Do 

pozornosti DK VsFZ.  
 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 18.9.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho 

dňa 8.9.2021 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 

2021/2022 hraných v dňoch 4.-.5.9.2021: Rozhodnutia DK: 

- Juraj Mikloš (1230662), 10€, Pus. Čemerné, VII.L m - DK podľa DP čl. 49/1a,2a ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 3 súť. stret. NEPO od 08.09.2021. 

- Marek Juhás (1278059), 10€, Topoľany, VII.L m - DK podľa DP čl. 45/1a,2 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 

na 2 súť. stret. NEPO od 08.09.2021. 



 DS po 2.ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Róbert Tomkovič (1450156), 5€, Budkovce, IV.L ž, DK podľa DP čl. 37/2,3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 08.09.2021 

● Alex Holub (1412629), 5€, Sobrance - Sobranecko, V.L d, DK podľa DP čl. 37/2,3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 08.09.2021 

● Maros OLexa (1402853), 5€, Sobrance-Sobranecko, V.L d, DK podľa DP čl. 37/2,3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 08.09.2021 

● Jozef Žolna (1308024), 10€, Rakovec n. O., VI.L m, DK podľa DP čl. 37/2,3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 08.09.2021 

● Maroš Matta (1224139), 10€, Ložín, VI.L m, DK podľa DP čl. 37/2,3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 08.09.2021 

 Neoprávnený štart hráča v stretnutí: Rozhodnutie DK: 

- Erik Dančišin (1048486), 10€, Pus. Čemerné, VII.L m - DK na základe podnetu od ŠTK a podľa DP čl.53/1,3b 

(umožnenie neoprávneného štartu hráča) a čl.16/1,2, pozastavuje výkon funkcie kapitán družstva na 2 mesiace NEPO 

do 07.11.2021. 

- Sabína Dančišinová (1399068), 10€, Pus. Čemerné, VII.L m - DK na základe podnetu od ŠTK a podľa DP čl.53/1,3b 

(umožnenie neoprávneného štartu hráča) a čl. 16/1,2, pozastavuje výkon funkcie vedúca družstva na 2 mesiace NEPO 

do 07.11.2021. 

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

stretn.: Pavlovce n/U (100 € - ŠTK: NnS - ž - 3.9.2021); - za neskorý začiatok stretn,: Zbudza (7 € - ŠTK: NZS - ž - 

31.8.2021); - za neoprávnený štart hráča v stretn.: Pus. Čemerné (200 € - ŠTK: NŠH - m - 1.9.2021). Všetky tieto mal 

tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 10.9.2021 a zahrnúť do mesačných ZF za 09/2021. 

 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. 2).  
 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 10.-12.9.2021: 
 IV.L ž U15 - 3. kolo - piatok 10.9.2021 o 16:30 h: Krásnovce - Zbudza (v Zalužiciach: Stretavský ako R za 

Miľa)  

 VI.L m - 8. kolo - nedeľa 12.9.2021 o 15:30 h: Palín - Tušice TNV (Zambory ako AR1 dopln.), Zahor - Malčice 

(Miľo ako AR1 dopln.), Dúbravka - Žbince (Miľo ako AR1 zruš.) 

 VII.L m - 8. kolo - nedeľa 12.9.2021 o 15:30 h: Bracovce - Porostov (Olexa; Sabo - nové obs.), Pozdišovce - 

Rem. Hámre (o 12:30 h.: M. Kurtak ako R za Mateja), Kap. Kľačany - Tibava (Matej ako R za Komendu) 

 VIII.L m - 4. kolo - nedeľa 12.9.2021 o 15:30 h: Úbrež - Sobranecko B (Olexa ako R zruš., Sabo ako D zruš. 

KR neobs. R a D), Stretava - Moravany (o 12:30 h.: M. Miľo; Š. Miľo - nove obs.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ dňa 15.9.2021: 

 VI.L m - 13. kolo - streda 15.9.2021 o 15:30 h: Žbince - Malčice (M. Kurtak za Stretavského), Poruba p/V - 

Palín (Stretavský ako R za M. Kurtaka) 

 VII.L m - 13. kolo - streda 15.9.2021 o 15:30 h: Tibava - Pozdišovce (Hospodi ako R za Kaffana), Pavlovce 

n/U B - Bracovce (Kaffan ako R za Hospodiho) 

 

OBSADENIE R: 

 IV.L ž U15 - 9. kolo - utorok 14.9.2021 o 16:30 h: Krásnovce - Lastomír (v Zalužiciach: Miľo), Čičarovce - 

Rakovec n/O (Dirda), Zbudza - Bracovce (Lazor), Záhor - Horovce (Hospodi) 

 I.L ž U11 - 5. kolo - pondelok 13.9.2021 o 13:00 h: Zempl. MI - Janočko Academy (UT-MI: Dirda, Miľo), 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie: Tieto sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto 

trénera (elektronická podateľňa) - žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na 

webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ (Tréneri / Dokumenty). Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu 

„Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

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

pre SR 2021/2022: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 15.9.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) 

videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 12. kolo: Rem. Hámre - Topoľany B (2. polčas), Porostov - Iňačovce (nahrané 

len 9´). VII.L m - 7. kolo: Porostov - Ložín (1. a 2. nahrané len 1,30´). Se 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 EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.9.2021. 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 10.9.2021), 



nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.9.2021) 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 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2021“ sa toto uskutoční v pondelok 13.9.2021 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 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 13.9.2021: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 7.9.2021 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

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

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


