Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 43 z 11.05.2022
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 05.05.2022 do 11.05.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.:
P. Tudja od 12.5.2022 do 28.5.2022 - prac. dôv., M. Mihaľov na 13.5.2022 a 14.5.2022 - rod. dôv., T. Lazor od 11.5.2022
do 30.6.2022 - osob. dôv.; - o zruš. obs.: M. Hospodi na 15.5.2022 (stren. 3 h. pred ÚHČ) - osob. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 7.5.2022: Zalužice (na
výkon rozhodcu M. Mihaľova v stretn. 8.k. V.L d-U19 Zalužice - Sobranecko z 7.5.2022); b) Vyš. Remety (na výkon
rozhodcu P. Tudju v stretn. 20.k. VI.L m Trhovište - Vyš. Remety z 8.5.2022).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 11.5.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Palín (zo stretn. 20.k. VI.L m Palín - Malčice z 8.5.2022; v 75´stretnutia R správne v súlade s PF V. ukončil stretnutie za
inzultáciu R). Do pozornosti DK.
Upozornenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R, aby zápisy o stretnutí uzatvárali ihneď po stretnutí
s výnimkou zápisov zo stretnutí, ktoré sa hrajú o 3 hod. skôr. Tieto podľa možnosti uzavrieť súčasne so zápisom zo
stretnutia v ÚHČ.
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 11.5.2022: Stretava (Ján Lukáč - 18.3.2006).
Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nedostatky v natáčaní videozáznamov: VI.L m: 20.k z 8.5.2022: Kusín (neúplný 2.polčas); ŠTK upozorňuje
TJ Kusín, že v prípade opakovaných nedostatkov v natáčaní videozáznamov pristúpi k udeleniu PP, VII.L m: 20.k z
8.5.2022: Pavlovce n/U B (neúplný 2.polčas).
Neskorý začiatok stretnutia: VII.L m 20.k z 08.05.2022: Pus. Čemerné - Iňačovce (15´z dôvodu nízkeho
počtu hráčov Iňačoviec. PP 7 € pre Iňačovce. ŠTK ponechala v platnosti výsledok. Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: - VI.L m 20.k. z 08.05.2022 Kusín - Žbince : Kusín nevysielanie rozhlasovej relácie PP 17€. 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 5.-10.5.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Sobranecko - 7€
(vedúci družstva, hl. usporiadateľ); b) Tušice TNV - 7€ (hl. usporiadateľ); c) Veľ. Kapušany - 7€ (hl. usporiadateľ); d)
Bracovce (videotechnik, hl. usporiadateľ); e) Malčice (vedúci družstva). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VI.L m - 20.k. z 08.05.2022: Rakovec n/O - Záhor 3:0
kont. (H nenastúpili na stretnutie; vzaté na vedomie oznámenie klubového manažéra OŠK Záhor z 08.05.2022; PP 200€
do ZF pre Záhor, do pozornosti DK; b) VIII.L m - 8.k. z 08.05.2022: Jastrabie pri MI - Sobrance – Sobranecko B 3:0
kont. (H nenastúpili na stretnutie; vzaté na vedomie oznámenie R: M. Miľa z 08.05.2022; PP 200€ do ZF pre FK
Sobrance – Sobranecko B, do pozornosti DK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 11.5.2022 dostala od týchto FO a FK:
● Strážske - III.L ž U15 - 9.k. z 13.05.2022: Strážske - Vinné: nový termín - 25.05.2022 o 16:30 h
v Strážskom. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ pre Strážske.
● Trhovište - III.L ž U15 - 8.k. z 06.05.2022: Vinné - Trhovište: nový termín - 17.5.2022 o 16:00 h vo
Vinnom. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje.
● Tibava - V.L d U19 -10.k. z 21.05.2022: Tibava - Hatalov: nový termín - 20.05.2022 o 17:00 h v Tibave.
Poplatok do ZF za žiadosť 5 € Tibava.
Nedohrané stretnutie - inzultácia R: ŠTK vzala na vedomie podnet od DK: ŠTK kontumuje výsledok stretn.
20.k. VI.L m Palín - Malčice z 8.5.2022 3:0 v prospech FK Palín a po skončení súťažného ročníka 2021/2022 odpočíta
FK Malčice 3 body.
5. kolo - semifinále 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2021/2022: V 5. kole tejto súťaže štartujú 4 družstvá mužov (4 víťazi dvojstretnutí zo 4. kola - Vyš. Remety, Hatalov,
Tušice TNV, Veľ. Slemence), a to v 2 stretnutiach dvojkolovo doma a von. Prvé stretnutia sú na programe v St
18.5.2022 o 17:30 h (hrajú sa 2) a odvety v St 25.5.2022 o 17:30 h. ŠTK na základe výsledkov 4. kola na svojom
zasadnutí dňa 12.5.2022 vylosovala nasledovné dvojice pre 5. kolo: Veľ. Slemence - Tušice TNV, Hatalov - Vyš.
Remety. 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. Ak sa odvetné stretnutie skončí inou remízou, ako
remízou v prvom stretnutí o postupe rozhoduje vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera. 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. Domáce FO-FK v 5.k sú už povinné vyhotoviť
videozáznam a uložiť na server SFZ na futbalnete.
Vyhlásenie ankety ohľadom záujmu FO-FK o štart v 21.r súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“
pre sezónu 2022/2023: ŠTK vyzýva FO-FK, aby v termíne do 25.5.2022 nahlásili svoj záujem alebo nezáujem o štart v
tejto súťaží pre sezónu 2022/2023. Svoje stanovisko FO-FK nahlásia na sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF, alebo
na email obfzmi@futbalsfz.sk .

Nahlásenie záujmu FO-FK o vytvorenie súťaže ml. žiakov U13 ObFZ MI pre sezónu 2022/2023: ŠTK
týmto oznamuje FO-FK možnosť vytvorenia súťaže ml. žiakov U13 v SR 2022/2023. ŠTK žiada FO-FK, aby záujem
o štart v tejto súťaží FO-FK nahlásili v termíne do 15.06.2022 na sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF, alebo na
email obfzmi@futbalsfz.sk.
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:
● Kevin Hrabovčin (1385919) 10€, Malčice, VI.L m podľa čl. 49/1e DP za napadnutie delegovanej osoby na hracej
ploche vykonané násilným vrazením, DK udeľuje DS podľa čl. 49/2e DP pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov
nepodmienečne od 09.05.2022 do 08.02.2023.
● Martin Dilík (1212491) 10€, Malčice, VI. L m, vylúčený za hrubé nešportové správanie spočívajúce v urážkach
delegovanej osoby podľa čl. 48/1c DP, za napadnutie delegovanej osoby vykonané intenzitou, ktoré nie je považovaný
za násilie podľa čl. 49/1d DP a za hrubé nešportové správanie po pre predčasnom skončení stretnutia spočívajúce v
hanlivých výrokoch na adresu delegovanej osoby a vyhrážkach voči tejto osobe podľa čl. 48/1c DP, DK udeľuje DS
podľa čl. 48/2b, 48/2b, 49/2d DP pozastavenie výkonu športu na 6 mesiacov nepodmienečne od 09.05.2022 do
08.11.2022, podľa čl. 12/4 DP pokuta 50€.
● Július Beňák (1278927) 10€, Malčice, VI. L m, podľa č. 48/1c DP za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej
osobe po skončení stretnutia spočívajúce v hrubých urážkach a vyhrážaní, DS - podľa čl. 48/2b DP udeľuje
pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na obdobie 2 týždňov od 9.5.2022 do 22.5.2022, podľa čl. 12/4 DP pokuta
50€.
Neprístojností v stretnutí - DP článok 49/2e, 31/1,3, 32/1. 12/6 ukladá tieto disciplinárne sankcie:
- TJ Družstevník Malčice, VI. L m, podľa čl. 49//2e, čl. 31/1,3 DP DK z dôvodu závažné porušenia pravidiel futbalu
kontumuje výsledok nedohraného stretnutia 20. kola VI. ligy ŠK AGRO Palín - TJ Družstevník Malčice 3:0. TJ
Družstevník Malčice, VI. L m, podľa čl. 49/2e, čl.32/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu odobratie 3 bodov. Do
pozornosti DK. TJ Družstevník Malčice, VI. L m, podľa čl. 49/2e, čl.12/6 DP ukladá disciplinárnu sankciu pokutu vo
výške 300€.
Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38 /1 DP:
● Patrik Kanči 1358663+ 10€ OFK Hatalov, Pohár ObFZ Michalovce mužov - 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.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 04/2022 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 10.05.2022 majú tieto FO a FK: Ložín, Vyš. Remety. 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 nenahranie
funkcionárov v ISSF: Sobranecko (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 5.5.2022), Tušice TNV (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 8.5.2022),
Veľ. Kapušany (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 7.5.2022), Malčice (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 7.5.2022), Bracovce (7€ - ŠTK:
NFvISSF - m - 8.5.2022); - za neskorý začiatok stretn.: Iňačovce (7€ - ŠTK: NZS - m - 8.5.2022); - za nevysielanie
rozhlasovej relácie v stretnutí: Kusín (17€ - ŠTK: NRRvS - m - 8.5.2022); - za nenastúpenie na stretn.: Sobranecko
(200€ - ŠTK: NnS - m - 8.5.2022), Záhor (200€ - ŠTK: NnS - m - 8.5.2022). Tieto mal tajomník DK zahrnúť do
mesačných ZF za 05/2022.
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 6.5.2022:
III.L ž U15 - 8. kolo - piatok 6.5.2022 o 16:30 h: Vinné - Trhovište (17.5.2022 o 16:00 h.: M. Rapáč)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 4. - 8.5.2022:
III.L ž U15 - 9. kolo - piatok 13.5.2022 o 16:30 h: Strážske - Vinné (Str. 25.5.2022: Mazár)
VI.L m - 21. kolo - nedeľa 15.5.2022 o 16:30 h: Poruba p/V - Rakovec n/O (o 13:30 h.: Mihaľov ako AR1 za
Hospodiho)
OBSADENIE R:
- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022:
5. kolo - prvé stretnutia - streda 18.5.2022 o 17:30 h: Veľ. Slemence - Tušice TNV (vo Vojanoch: Mazár, Zambory Lisák ml.), Hatalov - Vyš. Remety (Čeklovský, Matej - Hreško)

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.
Nahlásenie jubilantov: Sekretariát ObFZ vyzýva funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ
o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v roku 2022 dožívajú životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov na email adresu
„obfzmi@futbalsfz.sk“ do 15.6.2022. Najbližšie ocenenie bude odovzdané na 2. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“.
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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.5.2022. Do uvedeného termínu ich na účte
SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Ložín, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do
12.4.2022), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má 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
bol povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Do
pozornosti DK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 6. riadne zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20222025: Toto sa uskutočnilo v pondelok 9.5.2022. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal
ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (RK, DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ - futbalnet.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

