
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 13 z 29.09.2021 
 

SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 23.09.2021 do 29.09.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. 

obs.: M. Mazár na 1.10.2021 - rod. dôv. 

 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 9.10.2021 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

29.9.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.L d U19 - 7. kolo - So 9.10.2021 o 11:30 h: Petrovce n/L - 

Tibava; VI.L d U19 - 7. kolo - So 9.10.2021 o 11:30 h: Porostov - Veľ. Slemence. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

  Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - V.L d U19 - 5.k. z 25.9.2021: Hatalov - Tušice TNV 5:0 (ŠTK 

kontumuje výsledok stretnutia - výsledok ostáva v platnosti; nedohrané od 50´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre 

zranenia; vzaté na vedomie podanie rozh. L. Kurtáka). Do pozornosti DK (Tušice TNV - 50 €; RS, 3/b-b6/01). 

  Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VI.L d U19 - 5.k. z 25.9.2021: Žbince - Veľ. Slemence 3:0 

kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: P. Tudju z 25.9.2021; PP 150 € do ZF pre Veľ. Slemence, do 

pozornosti DK). 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 29.9.2021 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Strážske - III.L ž U15 - 6.k. z 1.10.2021: Trhovište - Strážske: nový termín - 6.10.2021 o 16:30 h v 

Trhovišti. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Strážske. 

  ● Bracovce - 20. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 

z 17.10.2021: Bracovce - Zalužice B: nový termín - 9.10.2021 o 14:30 h v Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť sa 

nevyžaduje. 

  20. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: ŠTK upozorňuje, že 

jeho 1. kolo sa odohrá v nedeľu 10.10.2021 o 14:30 hod. stretnutiami: Beša - Zbudza a Jastrabie pri MI - Stretava. Do 

vyžrebovania tejto súťaže, boli zaradené všetky družstvá mužov FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ (aj B-družstvá) na základe prihlášok družstiev do súťaží sezóny 2021/2022 a na základe získaných 

koeficientov z majstrovských súťaží v sezóne 2020/2021. Nasledujúce 2. kolo je naplánované v nedeľu 17.10.2021 o 14:00 

hod. (Porostov - Veľ. Slemence a Kusín - Topoľany B: 13.10.2021 o 15:30 h.; Bracovce - Zalužice B: 9.10.2021). 

Podrobné informácie sú zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 9.10.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho 

dňa 29.9.2021 prerokovala a schválila. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Tomáš Šoltés (1257533), 10€, Trhovište, VI.L m, DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS - 1 týždeň NEPO, mení na 1 týždeň PO a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2022. 

● Vladimír Tancoš (1230662), 10€, Malčice, VI.L m, DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS - 1 stret. NEPO, mení na 1 stret. PO a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2022. 
 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nedohranie 

stretnutia: Tušice TNV (50 € - ŠTK: NS - d - 25.9.2021); - za nenastúpenie na stretn.: Veľ. Slemence (150 € - ŠTK: NnS - 

d - 25.9.2021). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 1.10.2021 a zahrnúť do 

mesačných ZF za 10/2021. 

 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 1.-3.10.2021: 
 III.L ž U15 - 6. kolo - piatok 1.10.2021 o 16:30 h: Trhovište - Strážske (Str 6.10.2021: M. Kurtak) 

 IV.L ž U15 - 6. kolo - piatok 1.10.2021 o 16:30 h: Rakovec n/O - Krásnovce (Mihaľov ako R za Mazára) 

 VII.L m - 11. kolo - nedeľa 3.10.2021 o 14:30 h: Kap. Kľačany - Zalužice B (So 2.10.2021: Popík ako D 

dopln.) 

 

OBSADENIE R – D:  

- na dohrávané stretnutia: 

 VI.L m - 5. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 14:00 h: Žbince - Veľ. Slemence (Kaffan; Miľo - Lisák st.) 

 VI.L m - 8. kolo - nedeľa 17.10.2021 o 14:00 h: Kusín - Veľ. Slemence (Mirda - Hreško) 

 VII.L m - 13. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 14:30 h: Kap. Kľačany - Ložín (Tudja - Hreško) 



OBSADENIE R:  

- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 

 1. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 14:30 h: Beša - Zbudza (Dziad), Jastrabie pri MI - Stretava (Olexa) 

 2. kolo - sobota 9.10.2021 o 14:30 h: Bracovce - Zalužice B (v Hažíne: Mazár) 

 2. kolo - streda 13.10.2021 o 15:30 h: Porostov - Veľ. Slemence (Dziad), Kusín - Topoľany B (Dirda) 

 

SPRÁVY MRK ObFZ: 

 Upozornenie pre kluby a hráčov k prestupom s obmedzením v tomto registračnom období: Tieto sa mohli 

podávať len do 30.09.2021 vrátane. Schválené z nich budú len tie, ktoré budú do 30.09.2021 do 24:00 h v ISSF 

zaevidované klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválené príslušným hráčom a schválené aj klubovým ISSF 

manažérom materského klubu. Ostatné budú v zmysle RaPP zamietnuté a budú sa môcť podať až v najbližšom ďalšom 

registračnom období. 

 

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 6.10.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) 

videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 10. kolo: Dúbravka - Poruba p/V (2. polčas, len 20´); VII.L m - 10. kolo: 

Horovce - Kap. Kľačany (2. polčas). 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). 

  Upozornenie k dodržiavaniu opatrení COVID-19: Se upozorňuje futbalové kluby na dodržiavanie opatrení 

vyplývajúce z manuálu a usmernenia k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí 

amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 zverejnené 

na web stránke ObFZ v časti články a novinky. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace 

pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF, nebude mať platbu z nej 

importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa 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 40. 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 11.10.2021 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 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 11.10.2021: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.10.2021 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi 

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

 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. 

 

SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ: 
 Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Vzhľadom k tomu, že najbližšia volebná „Konferencia ObFZ 

Michalovce“ sa uskutoční dňa 26.11.2021, zasadnutie „Volebnej komisie ObFZ Michalovce“, zvolenej na ostatnej riadnej 

„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 9.7.2021 na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025, sa uskutoční 

v utorok 5.10.2021 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. 
   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


