
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 11 z 16.09.2021 
 

SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 09.09.2021 do 16.09.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. 

obs.: T. Lazor na 14.9.2021 - prac. dôv., J. Matej na 15.9.2021 - zdrav. dôv., M. Končík na 19.9.2021 - rod. dôv., M. 

Hospodi na 18.9.2021 - rod. dôv.; - o neobs.: T. Lazor od 13.9.2021 na stretn. mládeže - rod, dôv., M. Tušek od 14.9.2021 

do oznámenia - prac. a zdrav. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 11.9.2021: Zalužice (na 

výkon rozhodcu P. Dziada. v stretn. 3.k. V.L d U19 Zalužice - Veľ. Kapušany z 11.9.2021). 

 Stanovisko k stretnutiu: KR ho dostala a vzala na vedomie od OFK Rakovec n/O dňa 14.9.2021 k stretn. 8.k. 

VI.L m Rakovec n/O - Poruba p/V z 12.9.2021. 

 Oznámenie pre R a D: KR upozorňuje R a D na dôslednú kontrolu mien a čísel hráčov nastupujúcich na 

stretnutie v základnej zostave podľa zápisu o stretnutí. Túto kontrolu vykoná R, AR pred stretnutím pri nástupe družstiev 

na HP. V konečnom dôsledku za správny nástup hráčov je zodpovedný R stretnutia, ktorý výsledok kontroly povinne 

zapíše do zápisu o stretnutí - záznam R. Na stretnutiach, kde je prítomný aj D, tento výsledok kontroly uvedie v správe 

pozorovateľa R v časti „Kontrolne činnosti - komentár“. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 25.9.2021 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

16.9.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.L d U19 - 5. kolo - So 25.9.2021 o 12:00 h: Veľ. Kapušany - 

Petrovce n/L; VI.L d U19 - 5. kolo - So 25.9.2021 o 12:00 h: Budkovce - Porostov. 

 

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 10.9.2021: Stretava (Martin Tóth - 10.9.2005, 

Roman Lukáč - 6.1.2005); Malčice (Martin Fenješ - 27.2.2005). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 

- VIII.L m 5.k. z 15.9.2021 Zbudza - Beša: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Zbudzu, do pozornosti DK. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 25.8.2021 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  
 ● Ložín - VII.L m - 13.k. z 15.9.2021: Kap. Kľačany - Ložín: nový termín - 10.10.2021 o 14:30 h v Kap. 

Kľačanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Ložín. 

 ● Kap. Kľačany - VII.L m - 11.k. z 3.10.2021: Kap. Kľačany - Zalužice B: nový termín - 2.10.2021 o 14:30 h 

v Kap. Kľačanoch. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje.  

 ● Strážske - III.L m - 4.k. z 17.9.2021: Nacina Ves - Strážske: nový termín - 20.9.2021 o 16:30 h v Nacinej 

Vsi. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Strážske. 

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

a neodohrania stretn. VI.L m - 8.k. Kusín - Veľ. Slemence dňa 12.9.2021 nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

 ● Kusín - VI.L m - 8.k. z 12.9.2021: Kusín - Veľ. Slemence: nový termín - 17.10.2021 o 14:00 h v Kusíne. 

Poplatok sa nevyžaduje. 

 ● Kusín - 20. r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 - 2.k. z 17.10.2020: 

Kusín - Topoľany B: nový termín - 13.10.2021 o 15:30 h v Kusíne. Poplatok sa nevyžaduje. 

 ● Porostov - 20. r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 - 2.k. z 

17.10.2020: Porostov - Veľ. Slemence: nový termín - 13.10.2021 o 15:30 h v Porostove. Poplatok sa nevyžaduje. 

 Nevyloženie úplného videozáznamu na server SFZ na futbalnet: Do 15.9.2021 neboli vyložené úplné 

videozáznamy od týchto FO a FK: Porostov - a) (zo stretn. 12.k. VII.L m Porostov - Iňačovce z 1.9.2021; PP 50€ pre 

Porostov: 50 € - ŠTK: NvVZ - m - 1.9.2021); - b) (zo stretn. 7.k. VII.L m Porostov - Ložín z 5.9.2021; PP 50€ pre Porostov: 

50 € - ŠTK: NvVZ - m - 5.9.2021). Do pozornosti DK. 

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v utorok 21.9.2021 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Vinné 

(štatutárny zástupca futb. oddielu). Z dôvodu pohovoru k pôsobeniu družstva prípraviek U11 v skupine A súťaží ObFZ 

MI v sezóne 2021/2022. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 25.9.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho 

dňa 16.9.2021 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 dňa 15.9.2021: Rozhodnutia DK: 

- Peter Kanči (1406939), 10€, Malčice, VI.L m - DK podľa DP čl. 48/1c,2b, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 

6 týždňov NEPO od 16.09.2021 do 27.10.2021. 

- Vladimír Tancoš (1032180), 10€, Malčice, VI.L m - DK podľa DP čl. 48/1a,2a ukladá DS - pozastavenie výkonu 

funkcie VD na 3 súť. stret. NEPO od 16.09.2021. 

- Šimon Kendereš (1260460), 10€, Iňačovce, VII.L m - DK podľa DP čl. 45/1b,2 ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súť. stret. NEPO od 16.09.2021. 

  

 



 DS po 5.ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Martin Mazúr (1277726), 10€, Tibava, VII.L m, DK podľa DP čl. 37/5a ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súť. stret. NEPO od 16.09.2021 

 DS za porušenie povinnosti: rozhodnutie DK: 

- Ján Jonáš, HU FK Veľ. Slemence (1073831), 10€, Veľ. Slemence, VI.L m, DK dôrazne vytýka HU FK Veľ. Slemence 

porušenie povinnosti pri vykonávaní činnosti US (stret. Veľ. Slemence - Záhor z 15.9.2021) a v zmysle DP čl. 11/1,2 

ukladá DS - pokarhanie. 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 08/2021 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 15.09.2021 majú tieto FO a FK: Ložín. 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 nevyloženie 

úplného videozáznamu: Porostov (50 € - ŠTK: NvVZ - m - 1.9.2021; 50 € - ŠTK: NvVZ - m - 5.9.2021), - za nepripravenie 

požadovanej techniky k stretnutiu: Zbudza (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 15.9.2021). Všetky tieto mal tajomník DK 

zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 17.9.2021 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“ dňa 12.9.2021: 
 VII.L m - 8. kolo - nedeľa 12.9.2021 o 15:30 h: Pozdišovce - Rem. Hámre (o 12:30 h.: Stretavský ako R za 

M. Kurtaka), Kap. Kľačany - Tibava (Šimko ako D dopln.)  

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 17.-19.9.2021:  
 V.L d U19 - 4. kolo - sobota 18.9.2021 o 15:00 h: Petrovce n/L - Zalužice (o 12:00 h.: Miľo ako R za M. 

Kurtaka) 

 VI.L d U19 - 4. kolo - sobota 18.9.2021 o 15:00 h: Kriš. Liesková - Palín (Hospodi ako R zruš., KR neobs. R) 

 VI.L m - 9. kolo - nedeľa 19.9.2021 o 15:00 h: Malčice - Rakovec n/O (Kaffan ako R za Tušeka), Vyš. Remety 

- Palín (Hospodi ako AR1 zruš.), Krásnovce - Hatalov (Komenda ako R za Končíka) 

 VII.L m - 9. kolo - nedeľa 19.9.2021 o 15:00 h: Iňačovce - Bracovce (Hospodi ako R za Kaffana) 

 

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 22.9.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) 

videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 8. kolo: Horovce - Pavlovce n/U B. 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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 14.9.2021. ObFZ upozorňoval 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. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 14.9.2021), nemal platbu z nej importovanú 

na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 15.9.2021) 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. Do pozornosti DK. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 39. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 13.9.2021. 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), ako aj k zverejneniu na webovú stránku 

ObFZ - futbalnet. 

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie VV ObFZ v pondelok 11.10.2021 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:15 

h: Palín (štatutárny zástupca FK - M. Varjassy); p. Lukáš Bodnár. Obaja z dôvodu pohovoru. 

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


