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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 3.5.2022 bude sekretariát ObFZ 

z dôvodu čerpania dovolenky sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované podklady pre ObFZ a 

iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, vľavo od schodov smerom 

na I. poschodie. 

 

SPRÁVY KR ObFZ:   

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.04.2022 do 27.04.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

P. Kaffan od 19.5.2022 do 29.5.2022 - rod. dôv., J. Zambory na 1.5.2022 a 8.5.2022 v ÚHČ - prac. dôv., T.F. Komenda od 

2.5.2022 na stretn. o 3hod. pred ÚHČ - osob. dôv.; - o zruš. obs.: J. Zambory na 24.4.2022 - zdrav. dôv., M. Hospodi na 

24.4.2022 - osob. dôv. 

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

z dôvodu nedostatku R priebežne vykonáva po telefonickej dohode v niektorých dorasteneckých FO-FK v tomto 

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. Ďalšie nábory a školenia sa 

uskutočnili dňa 22.4.2022 v Tibave, 26.4.2022 vo Veľ. Kapušanoch a 28.4.2022 v Porube p/V. 

  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); - dňa 26.4.2022: Jozef Kravec (Vyšné Nemecké 1, 072 51 Krčava), 

Marcel Kora (Lastomír 390, 072 37 Lastomír), Patrik Kora (Lastomír 390, 072 37 Lastomír), Maroš Bajer 

(Moskovská 20, 071 01 MI); - dňa 28.4.2022: Richard Gadžo (Žbince 176, 072 16 Hatalov), Nikolas Király (Centrum 

1670/2, 07901 Veľ. Kapušany). 

  Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ 

Michalovce: KR ObFZ ho plánuje po nahlásení sa záujemcov z náboru vo vybratých dorasteneckých FO-FK uskutočniť 

v dňoch 4. - 6.5.2022 na ObFZ v Michalovciach. Informácie o takomto školení sú zverejnené na web stránke ObFZ 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ - Komisia rozhodcov, pod názvom 

„Školenie nových rozhodcov“. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa s týmito materiálmi oboznámiť. Tohto 

školenia sa budú musieť povinne zúčastniť aj R a D, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ, ale toto školenie 

neabsolvovali: M. Rapáč, M. Žofčák. 

 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: 

 Nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: - VI.L m 18.k. z 24.4.2022 Veľ. Slemence - Žbince: D - 

nepripravená technika k vysielaniu rozhlasovej relácie, návrh PP 17€ pre Veľ. Slemence. Do pozornosti DK. 

 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: VI.L m: 18.k z 24.4.2022 Rakovec n/O (chýba začiatok 2.polčasu) , 

Kusín (2.polčas je prerušený, nie je vcelku), Veľ. Slemence (nenahrávanie videozáznamu zo stredu HP); VII.L m 18.k 

z 24.4.2022 Kap. Kľačany (video nemá hlasovú stopu). 

 Nedostatky vo vybavení futbalových ihrísk: ŠTK na základe správy D vyzýva: a) OŠK Horovce na 

odstránenie nedostatkov vo vybavenosti hracej plochy (chýba trvalé vnútorné ohradenie HP) v termíne do 30.6.2022 a 

vo vybavenosti štadióna (chýbajú nosidla) v termíne do 8.5.2022; b) TJ Kap. Kľačany na odstránenie nedostatkov vo 

vybavenosti areálu ihriska (nefunkčné WC) v termíne do 8.5.2022. 

 Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži VI. liga mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre SR 2021/2022: ŠTK žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 4.5.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 

100€) úplný videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 18. kolo: Hatalov - Záhor. 

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

zápise o stretnutí v ISSF zo stretnutí hraných v dňoch 22.-24.4.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Čičarovce - 7€ (hl. 

usporiadateľ, vedúci družstva); b) Záhor - 7€ (hl. usporiadateľ); c) Horovce - 7€ (vedúci družstva). Do pozornosti DK. 

 Štart súťaží prípraviek: ŠTK upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek sk. A a B, 

že dňa 7.5.2022 štartuje odvetná časť tejto súťaže 5. turnajom. Skupina A: 7.5.2022 - Tibava, 21.5.2022 - Vinné, 

4.6.2022 - Rem. Hámre, 18.6.2022 - Zalužice. Skupina B: 7.5.2022 - Kriš. Liesková, 21.5.2022 - Veľ. Kapušany, 

4.6.2022 - Dúbravka, 18.6.2022 - Čičarovce. 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. 

 4. kolo 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: V 4. kole 

tejto súťaže štartuje 8 družstiev mužov (8 víťazov stretnutí z 3. kola), a to v 4 stretnutiach dvojkolovo doma a von. Prvé 

stretnutia - St 4.5.2022 o 17:00 h: Horovce - Tušice TNV, Rem. Hámre - Vyš. Remety, Záhor - Veľ. Slemence, Krásnovce 

- Hatalov (v prípade nerozhodného výsledku v prvých stretnutiach ostáva v platnosti výsledok stretnutia z HP); odvetné 

stretnutia - St 11.5.2022 o 17:00 h: Tušice TNV - Horovce, Vyš. Remety - Rem. Hámre, Veľ. Slemence - Záhor, Hatalov 

- Krásnovce (ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, 

tak odvetné stretnutie sa nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po 

nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF). Za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto sezóne 2021/2022 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom 

stretnutí. Stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez 

poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj v nasledujúci deň po stanovenom termíne. Víťazi dvojstretnutí 4. 

kola postupujú do 5. kola (semifinále), ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v Štv 12.5.2022, ktoré 

zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF. 5. kolo - prvé stretnutia sú na programe v St 18.5.2022 o 17:30 h (hrajú sa 2) a 

odvety v St 22.5.2022 o 17:30 h (hrajú sa 2). 

 Zasielanie podnetov do RS a SP: ŠTK SFZ v spolupráci s ORS SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov 

na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu a Rozpisu súťaží SFZ, v termíne do 

30.04.2022 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk a marcel.eperjesi@futbalsfz.sk 

Podnet musí byť v členení: 1) článok, ku ktorému je podnet podaný; 2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada; 

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť. 
 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 23.-24.4.2022: Rozhodnutia DK: 

 - DS po 2. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/3 DP: 
● Attila Matyi (1190023), 10€, Veľ. Slemence, VI.L m, DK podľa čl. 37/2,3 DP ukladá za vylúčenie hráča po druhej 

žltej karte disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.04.2022. 

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

rozhlasovej relácie v stretnutí: Veľ. Slemence (17€ - ŠTK: NRRvS - m - 24.4.2022); - za nenahranie funkcionárov v ISSF: 

Čičarovce (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 22.4.2022); Záhor (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 24.4.2022); Horovce (7€ - ŠTK: 

NFvISSF - m - 24.4.2022). 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 24.4.2022:  
 VI.L m - 18. kolo - nedeľa 24.4.2022 o 16:00 h: Poruba p/V - Krásnovce (Komenda ako R za Zamboryho) 

  VII.L m - 18. kolo - nedeľa 24.4.2022 o 16:00 h: Pus. Čemerné - Rem. Hámre (Hospodi ako R zruš.) 

 

OBSADENIE R:  
- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 
 4. kolo - prvé stretnutia - streda 4.5.2022 o 17:00 h: Horovce - Tušice TNV (M. Kurtak, Žofčák - Hreško), Rem. Hámre 

- Vyš. Remety (Komenda, Babjak - Sabo), Záhor - Veľ. Slemence (Tudja, Dirda - Žoffčák), Krásnovce - Hatalov (M. Miľo, 

M. Rapáč - J. Mano)  

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2022/2023“: 

ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, 

funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ emailom do 31.5.2022 na adresu „obfzmi@futbalsfz.sk“ s uvedením 

mena, priezviska a funkcie odosielateľa. 

  Výzva na usporiadanie finálového stretnutia 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre sezónu 2021/2022: ObFZ vyzýva FO-FK, ktoré majú záujem organizovať finálové stretnutie 20.r. súťaže 

„Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 dňa 26.6.2022 o 17:30 hod, aby svoj záujem nahlásili na 

sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF, alebo na email adresu: obfzmi@futbalsfz.sk do 25.5.2022.  

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 6. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2022-2025: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2022“ sa toto uskutoční v pondelok 9.5.2022 o 15:00 h na ObFZ v 

Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, KR, DK, ŠTK a sekretár ObFZ.  

  Pozvánka na najbližšie 6. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2022-2025 dňa 9.5.2022: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 2.5.2022 v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom 

RK, KR DK, ŠTK. 

 

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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