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SPRÁVY KR ObFZ:   

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 16.5.2022: Malčice (na 

výkon rozhodcu M. Dirdu a deleg. J. Hreška v stretn. 21.k. VI.L m Malčice - Záhor z 15.5.2022); b) - dňa 17.5.2022: Ložín 

(na výkon rozhodcu M. Rapáča v stretn. 21.k. VII.L m Iňačovce - Ložín z 15.5.2022). 

 Zaradenie do nominačných listín R súťaží ObFZ 2021/2022: KR po úspešnom absolvovaní vstupného školenia 

nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce zaradila do nom. listín ObFZ 

2021/2022 týchto R: Marcel Kora, Patrik Kora, Maroš Bajer, Jozef Kravec. KR navrhne menovaných na schválenie aj na 

najbližšom zasadnutí VV ObFZ. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2021/2022: Na ObFZ ho doručili aj títo R: - dňa 18.5.2022: M. 

Kora, P. Kora, M. Bajer. 

 Aktualizácia nominačných listín R a D ObFZ SR 2021/2022: KR ich aktualizovala dňa 18.5.2022 

s doplnením novovyškolených R. Sú zverejnené na web stránke ObFZ v RS ObFZ 2021/2022 - nominačné listiny R 

a D. 

 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: 

 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: ŠTK upozorňuje FO-FK: Vyš. Remety, Krásnovce, Porostov, Rem. 

Hámre, Tibava, Iňačovce, že videozáznam sa natáča od príchodu rozhodcov a hráčov na HP pred stretnutím aj pred 

začiatkom 2. polčasu až do odchodu z HP v polčasovej prestávke a po stretnutí. 

 Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: ŠTK žiada FK Veľ. Slemence vyložiť na server 

SFZ do 25.05.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) úplný videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 21. k. 

z 15.05.2022: Veľ. Slemence - Kusín. 

 Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: - VI.L m 21.k. z 15.05.2022 Veľ. Slemence - Kusín: Veľ. 

Slemence - 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 13.-15.5.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Trhovište ž - 7€ 

(vedúci družstva); b) Budkovce ž - 7€ (hl. usporiadateľ); c) Krásnovce ž - 7€ (hl. usporiadateľ); d) Kriš. Liesková d (hl. 

usporiadateľ); e) Malčice d - 7€ (vedúci družstva); f) Úbrež m - 7€ (vedúci družstva). Do pozornosti DK. 

 Vyšší štart žiakov v dorasteneckom stretn.: Rozhodnutia ŠTK: a) VI.L d U19  9.k z 14.05.2022: Kriš. 

Liesková - Veľ. Slemence 11:0. ŠTK kontumuje výsledok  stretnutia podľa SP čl.46 ods. 1-2 a RS ObFZ MI 2021/2022, 

bod 3, čl. 2 vek. kategórie hráčov. Výsledok z HP ostáva v platnosti: PP pre Veľ. Slemence 10€. Do pozornosti DK. 

 Pokus o NŠH zistený R pred stretnutím: V.L d U19 9. k. z 14.05.2022: Sobrance - Veľ. Kapušany. Pokus 

o NŠH Sobrance - Sobranecko č.6 Leon Mati (1411061), č.3 Leonard Kotlár (1450441), č.15 Maksym Lyutnyanskyy 

(1456881) na základe podania R: J. Bali - Jenčika cez ISSF. PP pre Sobrance 80€. Do pozornosti DK. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 18.5.2022 dostala od týchto FO a FK:  

 ● Zalužice - V.L d U19 - 9.k. z 14.05.2022: Zalužice - Tušice: nový termín - 21.06.2022 o 17:00 h v 

Zalužiciach. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ Zalužice. 

 ● Veľ. Kapušany - III.L ž U15 - 12.k. z 03.06.2022: Nacina Ves - Veľ. Kapušany: nový termín - 07.06.2022 

o 16:30 h v Nacinej Vsi. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Veľ. Slemence - VI.L d U19 - všetky domáce stretnutia jarnej časti SR 2021/2022 vo Vojanoch. Poplatok do 

ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 
 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 stretnutí zo 4. kola - Vyš. Remety, Hatalov, Tušice 

TNV, Veľ. Slemence), a to v 2 stretnutiach dvojkolovo doma a von. Prvé stretnutia sa odohrali v St 18.5.2022 o 17:30 h 

(hrajú sa 2) a odvety v St 25.5.2022 o 17:30 h. 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 úž 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 pre sezónu 2022/2023. Svoje stanovisko FO-FK nahlásia na sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF, alebo na 

email  obfzmi@futbalsfz.sk. Do 18.5.2022 svoj záujem nahlásili FO-FK: Pus. Čemerné. 
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 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. Do 18.5.2022 svoj záujem nahlásili FO-FK: Vyš. Remety, Čičarovce. 

 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 14.-15.5.2022: Rozhodnutia DK: 

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

9/2b1, 2 DP: 

● Michal Kužma (1206412), 10€, FK 1971 Moravany, VIII. L m, vylúčený za hrubé nešportové správanie - udretie 

súpera päsťou do oblasti hrude nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1c DP, DS - pozastavenie výkonu 

športu na obdobie 2 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 16.05.2022. 

● Ádám Mihók(1406152), 5€, MFK Veľké Kapušany, V. liga d U19 ObFZ, vylúčený za hrubé nešportové správanie - 

hrubá urážka súpera v prerušenej hre podľa čl. 47/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždňov, podľa 

čl. 47/2b DP, od 15.05.2022. 

 - Vylúčený po 2. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stretn. podľa čl. 37/3 DP: 

● Stanislav Bogár 1372224), 5€, TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, V. liga d U19, vylúčený po 2. ŽK, DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 15.05.2022. 

 - DS po 5,9,12 ŽK- nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stretn. podľa čl. 37/5a DP: 

● Dominik Gaži (1441604), 5€, OŠK Pavlovce nad Uhom, III.L ž U15, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 14.05.2022.  

 - Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 38 /1 DP: 

● Dušan Kašaj (1112067), 10€, TJ Pokrok Krásnovce, 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 

31.08.2022 

● Július Beňák (1278927), 10€, TJ Družstevník Malčice, VI. L m. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a 

podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.9.2022 
 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:  - od ŠTK: - za nenahranie 

funkcionárov v ISSF: Trhovište (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 13.5.2022), Budkovce (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 13.5.2022), 

Krásnovce (7€ - ŠTK: NFvISSF - ž - 13.5.2022), Malčice (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 14.5.2022), Kriš. Liesková (7€ - 

ŠTK: NFvISSF - d - 14.5.2022), Úbrež (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 15.5.2022); - za nevysielanie rozhlasovej relácie 

v stretnutí: Veľ. Slemence (17€ - ŠTK: NRRvS - m - 15.5.2022); - za vyšší štart žiakov v dor. stretn.: Veľ. Slemence (10€ 

- ŠTK: VŠH - d - 14.5.2022); za pokus o NŠH: Sobranecko (80€ - ŠTK: PoNŠH - d - 14.5.2022). 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 dňoch 19. - 22.5.2022:   
 VI.L d U19 - 10. kolo - sobota 21.5.2022 o 17:00 h: Veľ. Slemence - Palín (vo Vojanoch: Dirda) 

 VI.L m - 22. kolo - nedeľa 22.5.2022 o 17:00 h: Rakovec n/O - Malčice (Bajer ako AR1 dopln.), Dúbravka - 

Veľ. Slemence (M. Kora ako AR1 dopln.) 

  VIII.L m - 10. kolo - nedeľa 22.5.2022 o 17:00 h: Beša - Sobranecko B (Žofčák ako R za Mateja), Zbudza - 

Jastrabie pri MI (Matej ako R za Žofčáka) 

 

OBSADENIE R:  
- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 
 5. kolo - odvetné stretnutia - streda 25.5.2022 o 17:30 h: Tušice TNV - Veľ. Slemence (Bali-Jenčík, Komenda - 

Vojtko), Vyš. Remety - Hatalov (Matej, M. Rapáč - Lisák ml.)  

 

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. Do 18.5.2022 svoj 

záujem nahlásili FO-FK: Trhovište, Vyš. Remety. 
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  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“.  

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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