
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 40 z 20.04.2022 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 14.04.2022 do 20.04.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od D: - o zruš. 

obs.: V. Lisák ml. na 23.4.2022 - rod. dôv. 

 Pracovné stretnutie s novovyškoleným R: KR ho z dôvodu podrobného výkladu PF, usmernenia k činnosti na 

stretnutiach a inštruktáži k spracovaniu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF vykonala s M. Žofčákom dňa 20.4.2022 

o 13.00 h na ObFZ v Michalovciach. 

 Nábor a školenie nových R futbalu vo vybratých dorasteneckých FO-FK v rámci ObFZ MI: KR ho 

z dôvodu nedostatku R plánuje vykonať po telefonickej dohode v niektorých dorasteneckých FO-FK v najbližšom 

období. KR aj touto cestou žiada funkcionárov FO-FK, aby boli nápomocní pri riešení tejto kritickej situácie a aj sami 

oslovili hráčov dorasteneckých kategórii, či nemajú záujem stať sa rozhodcom futbalu. Prvý nábor a školenie sa 

uskutočnil dňa 19.4.2022 v Strážskom. Ďalšie sa uskutočnia 22.4.2022 v Tibave a 26.4.2022 vo Veľ. Kapušanoch. 

 Nahlásenie sa záujemcov na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu 

futbalu: Po nábore v dorasteneckých družstvách v rámci ObFZ MI sa na ObFZ postupne nahlásili: - dňa 21.4.2022: 

Martin Gregor Kropuch (Staré 98, 072 22 Staré). 

 Upozornenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R a D, aby v zápisoch o stretnutí a správach D uvádzali štart 

hráčov vo vyššej vekovej kategórii.  

 

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 20.4.2022: Zbudza (Milan Hricik - 20.4.2006), 

Pozdišovce (Samuel Jakubec - 10.8.2004). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nahlásenie hracej plochy pre odohranie domácich stretn.: ŠTK dňa 20.4.2022 prostredníctvom ISSF 

obdŕžala oznámenie od TJ Kusín o odohraní domácich stretnutí v jarnej časti SR 2021/2022 na ihrisku v Porostove. Z 

tohto dôvodu ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia FK Kusín do konca jarnej časti SR 2021/2022 na ihrisku 

v Porostove. Zraz delegovaných osôb a súpera v Porostove. Poplatok sa nevyžaduje. 

 Nenahranie funkcionárov do systému ISSF: ŠTK z dôvodu nevygenerovania funkcionárov v elektronickom 

zápise o stretnutí v ISSF zo stretnutí hraných dňa 17.4.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) - Bracovce - 7€ (hl. 

usporiadateľ, videotechnik); b) - Tušice TNV - 7€ (hlásateľ, videotechnik). Do pozornosti DK. 

 Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: - VII.L m 17.k. z 17.4.2022: Krásnovce - Veľ. Slemence 

D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Krásnovce. Do pozornosti DK. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia:  
 ● Čičarovce - IV.L ž U15 - 10.k. z 22.4.2022: Čičarovce - Horovce: nový termín - 22.4.2022 o 16:30 h v Beši. 

Poplatok do ZF za žiadosť 10€ pre Čičarovce. 

 ● Krásnovce - IV.L ž U15 - 10.k. z 22.4.2022: Krásnovce - Budkovce: nový termín - 4.5.2022 o 16:30 h v 

Zalužiciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Krásnovce. 

 Štart súťaží prípraviek: ŠTK upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek sk. C, že 

dňa 23.4.2022 štartuje odvetná časť tejto súťaže 6. kolom. ŠTK zároveň žiada funkcionárov, aby dodržiavali nariadenia 

a pokyny ohľadom štartu hráčov. V tejto súťaží štartujú hráči narodení 1.1.2011 a mladší (môžu hrať aj dievčatá v 

neobmedzenom počte - hráčky narodené1.1.2011 a mladšie). Hrací čas je 2x15 ́ + minimálne 15 ́ polčasová prestávka. 

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

SPRÁVY DK ObFZ: 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2021/2022 

hraných v dňoch 16.-17.4.2022: Rozhodnutia DK: 

 - Vylúčený po ČK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 49/1a,2a DP: 

● Daniel Chachaľák 1346427, 10€, Porostov, VII. liga m - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie 

jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU - podľa čl. 45/1b DP, DS - nepodmienečné zastavenie výkonu 

športu na 3 súťažné stretnutia podľa čl. 45/2 DP od 18.04.2022. 

 - DS po 2. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/3 DP: 
● Vladimír Dadu 1264962, 10€, Kap. Kľačany, VII. liga m - vylúčený po 2. ŽK - DS nepodmienečné zastavenie 

výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b1, 2 DP s čl.. 37/3 DP od 18.04.2022. 

 Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 41 /1,2 DP: 
● Ján Macko 1271737, 10€, Tušice - TNV, VI. liga m - berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 

41/1,2 DP upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2022. 

 Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 03/2022: - 

dňa 14.4.2022: Krásnovce, Ložín, Palín, Rakovec n/O, Vyš. Remety, Zbudza (od 15.4.2022 bez ďalšieho postihu). 

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

požadovanej techniky k stretnutiu: Krásnovce (7€ - ŠTK: NPTkS - m - 17.4.2022); - za nenahranie funkcionárov v ISSF: 

Bracovce (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 17.4.2022); Tušice TNV (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 17.4.2022). Tieto mal tajomník 

DK zahrnúť do mesačných ZF za 04/2022. 



  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 17.4.2022:  
 VI.L m - 17. kolo - nedeľa 17.4.2022 o 16:00 h: Iňačovce - Pavlovce n/U B (Tudja ako R dopln.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 22.-24.4.2022:  

 IV.L ž U15 - 10. kolo - piatok 22.4.2022 o 16:30 h: 

 VI.L m - 18. kolo - nedeľa 24.4.2022 o 16:00 h: Kusín - Vyš. Remety (v Porostove: Žofčák ako AR1 dopln.), 

Poruba p/V - Krásnovce (Komenda ako AR1 dopln.) 

  VII.L m - 18. kolo - nedeľa 24.4.2022 o 16:00 h: Zalužice B - Porostov (So 23.4.2022 v Hažíne: Lisák ml. 

ako D zruš.) 

 

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 


