
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 42 z 04.05.2022 
 

SPRÁVY KR ObFZ:   

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 28.04.2022 do 04.05.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

M. Čeklovský na 4.5.2022, 7.5.2022, 21.5.2022, 28.5.2022 a 8.5.2022 v ÚHČ - prac. dôv., T. Lazor v prac. dňoch, So 

a 8.5.2022, 15.5.2022 (v ÚHČ), 22.5.2022 - prac. a osob. dôv., T. F. Komenda na 13.5.2022 - prac. dôv.; - o zruš. obs.: T.F. 

Komenda na 4.5.2022 - prac. dôv., P. Tudja na 4.5.2022 - prac. dôv. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 4.5.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Tibava (zo stretn. 19.k. VII.L m Tibava - Horovce z 1.5.2022; v 89´stretnutia R nesprávne prerušil hru a nariadil PK za 

zakázanú hru rukou, PF neboli porušené; KR prijala opatrenie). 

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

Michalovce: KR ObFZ ho pre záujemcov z náboru vo vybratých dorasteneckých FO-FK uskutočnila v dňoch 4. - 5.5.2022 

na ObFZ v Michalovciach. Toto školenie absolvovali: P. Kora, M. Kora, M. Bajer, J. Kravec, 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: 

 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 4.5.2022: Jastrabie pri MI (Filip Tomáš - 

8.7.2005); Zbudza (Adrián Palovčák - 4.1.2005), Tibava (Patrik Stana - 26.1.2005, Yaroslav Hotmanov - 31.3.2005). 

Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: VII.L m: 19.k z 1.5.2022: Rem. Hámre (neúplný 1.polčas), Porostov 

(neúplný 1.polčas - ŠTK berie na vedomie oznámenie o poruche videokamery). 

 Nedostatky vo vybavení futbalových ihrísk: ŠTK na základe správy D vyzýva: Rem. Hámre na odstránenie 

nedostatkov vo vybavenosti štadióna (chýbajú nosidla) v termíne do 15.5.2022 a upozorňuje na označenie 

usporiadateľskej služby reflexnými vestami na domácich stretnutiach. 

 Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: Do 4.5.2022 neboli vyložené videozáznamy od 

týchto FO a FK: Hatalov (zo stretn. 18.k. VI.L m Hatalov - Záhor z 24.4.2022; PP 100€ pre Hatalov: 100 € - ŠTK: NvVZ - m 

- 24.4.2022). Do pozornosti DK. 

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

zápise o stretnutí v ISSF zo stretnutí hraných v dňoch 29.4.-1.5.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Čičarovce - 7€ 

(vedúci družstva); b) Lastomír - 7€ (hl. usporiadateľ); c) Rem. Hámre - 7€ (hl. usporiadateľ, videotechnik). Do 

pozornosti DK. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 4.5.2022 dostala od týchto FO a FK:  

 ● Strážske - III.L ž U-15 8.k. z 6.5.2022: Veľ. Kapušany - Strážske: nový termín - 17.5.2022 o 16:30 h vo Veľ. 

Kapušanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ pre Strážske. 

 Zmeny hracích časov stretnutí na základe rozhodnutia ŠTK: 

- VII.L m - 20.k. z 8.5.2022: OŠK Pavlovce n/U B - Tibava: nový termín - 8.5.2022 o 10:30 h v Pavlovciach n/U. 

Dôvod kolízia stretnutia s A mužstvom. Poplatok sa nevyžaduje. 

- VI.L m - 23.k. z 29.5.2022: Kusín - Rakovec n/O: nový termín - 29.5.2022 o 17:00 h v Porostove. Dôvod kolízia 

stretnutia s OŠK Porostov. Poplatok sa nevyžaduje. 

 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 sa odohrali - St 4.5.2022 o 17:00 h: Horovce - Tušice TNV (2:2), Rem. Hámre - Vyš. Remety (1:5), Záhor - 

Veľ. Slemence (3:4), Krásnovce - Hatalov (0:0), (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 V prípade dvoch rozdielnych výsledkov o postupe 

rozhoduje súčet gólov v dvojstretnutí. 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 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). Domáce FO-FK v 5.k sú 

úž povinné  vyhotoviť videozáznam a uložiť na server SFZ na futbalnete. 



 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 1.-4.5.2022: Rozhodnutia DK: 

 - Vylúčení po ČK,  DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 

9/2b1, 2 DP: 

● Dušan Kašaj (1112067) 10€, Krásnovce, Pohár ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy - hrubá 

urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 48/2b DP, od 

05.05.2022. 

● Denis Šulof (1316981) 10€, Krásnovce, Pohár ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy - hrubá 

urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 48/2b DP, od 

05.05.2022.  

 - DS po 2. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/3 DP: 
● Stanslav Bajus (1330118), 10€, Horovce, VII.L 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 02.05.2022. 

● Pavol Pivarník (1110658), 10€, Horovce, VII.L 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 02.05.2022. 

● Pavol Buzinkaj (1243346), 10€, Tušice TNV, Pohár ObFZ Michalovce mužov, 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 05.05.2022. 

 - DS po 5. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1súťažné 

stretnutie podľa čl. 37/5a DP: 

● Roman Kapura (1257236), 10€, Pus. Čemerné, VII.L m, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 02.05.2022. 
 Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38 /1 DP: 
● Daniel Chachaľák (1346427) 10€, Porostov, VII.L m - berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 

41/1,2 DP upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2022. 

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

funkcionárov v ISSF: Čičarovce (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 29.4.2022); Lastomír (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 29.4.2022); 

Rem. Hámre (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 1.5.2022); - za nevyloženie videozázn. zo stretn.: Hatalov (100 € - ŠTK: NvVZ - 

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“ v dňa 1.5.2022:  
 VI.L m - 19. kolo - nedeľa 1.5.2022 o 16:30 h: Krásnovce - Kusín (Zambory ako AR1 dopln.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 4. - 8.5.2022:  
 III.L ž U15 - 8. kolo - piatok 6.5.2022 o 16:30 h: Veľ. Kapušany - Strážske (17.5.2022: Dirda) 

 IV.L ž U15 - 12. kolo - piatok 6.5.2022 o 16:30 h: Čičarovce - Lastomír (Dirda ako R za M. Miľa) 

 V.L d U19 - 8. kolo - sobota 7.5.2022 o 16:30 h: Tušice TNV - Tibava (Žofčák ako R za Mazára), Petrovce n/L - 

Pavlovce n/U (Mazár ako R za Žofčáka), Zalužice - Sobranecko (o 13:30h.: Mihaľov ako R za M. Miľa) 

 VI.L d U19 - 8. kolo - sobota 7.5.2022 o 16:30 h: Porostov - Kriš. Liesková (Mihaľov ako R za M. Miľa), 

Budkovce - Palín (M. Miľo ako R za M. Rapáča), Žbince - Kusín (o 13:30h.: Tudja ako R za Mazára) 

 VI.L m - 20. kolo - nedeľa 8.5.2022 o 16:30 h: Poruba p/V - Veľ. Slemence (Matej ako R za Stretavského), 

Rakovec n/O - Záhor (Mazár ako AR1 dopln.)  

  VII.L m - 20. kolo - nedeľa 8.5.2022 o 16:30 h: Pavlovce n/U B - Tibava (o 10:30h.: Mazár; Hreško) 

  VIII.L m - 8. kolo - nedeľa 8.5.2022 o 16:30 h: Zbudza - Moravany (Stretavský ako R za Mateja), Beša - 

Stretava (o 13:30h.: Vojtko ako D dopln.) 

- 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: Rem. Hámre - Vyš. Remety (Matej; Sabo - nové obs.), 

Záhor - Veľ. Slemence (Dirda; Žoffčák - nové obs.) 

 

OBSADENIE R:  
- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 
 4. kolo - odvetné stretnutia - streda 11.5.2022 o 17:00 h: Tušice TNV - Horovce (Matej, M. Miľo - Lisák ml.), Vyš. 

Remety - Rem. Hámre (Zambory; Mazár - Vojtko), Veľ. Slemence - Záhor (vo Vojanoch: Tudja; Dirda - Sabo), Hatalov - 

Krásnovce (M. Kurták; Hospodi - Miľo)  

 

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 EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2022: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2022, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.5.2022. 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 10.5.2022), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.5.2022) 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 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 bola z ObFZ zaslaná dňa 2.5.2022 v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom RK, 

KR DK, ŠTK. 

 

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 

mailto:obfzmi@futbalsfz.sk

