
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 45 z 25.05.2022 
 

SPRÁVY KR ObFZ:   

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 19.05.2022 do 25.05.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

M. Mihaľov na 27.5.2022 - rod. dôv., M. Mazár na 27.- 28.5.2022 - osob. dôv., M. Čeklovský na 4.6.2022 a 8.6.2022 - 

prac. dôv.; - o zruš. obs.: M. Bajer na 27.5.2022 - štud. dôv. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 25.5.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Zalužice B (zo stretn. 22.k. VII.L m Zalužice B - Tibava z 21.5.2022; v 55´stretnutia R nesprávne udelil D3 Július Hajduk ŽK. 

R mal udeliť ČK za HNS, zmarenie jasnej gólovej situácie podrazením súpera v súboji o loptu pred PU; KR prijala opatrenia. 

Do pozornosti DK) 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 22.5.2022: Horovce (na 

výkon rozhodcu M. Rapáča v stretn. 22.k. VII.L m Horovce - Rem. Hámre z 22.5.2022). 

 Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 25.5.2022: Palín (ten v nej žiada o 

zmenu obsadeného rozh. M. Mihaľova v stretn. 23.k. VI.L m Krásnovce - Palín z 29.5.2022). KR uvedenú žiadosť vzala 

na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Palín 17€. 

 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 25.5.2022: Poruba p/V (Patrik Pirč - 

7.5.2006). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: ŠTK upozorňuje FO-FK: Hatalov a Dúbravka, 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. Veľ. Slemence - 1. polčas je neúplný (21.k. VI.L m Veľ. Slemence - Kusín 

z 15.5.2022). 

 Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: ŠTK žiada FK Bracovce vyložiť na server SFZ do 

1.6.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) úplný videozáznam z týchto stretnutí: a) VII.L m 22.k. 

z 22.05.2022: Bracovce - Iňačovce. 

 Nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: - VI.L m 22.k. z 22.05.2022 Kusín - Poruba p/V: Kusín - 

nevysielanie rozhlasovej relácie PP 17€. Do pozornosti DK. 

 Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: a) VII.L m 22.k z 22.5.2022 Pozdišovce - Porostov; D - 

nepripravená technika, PP 7€  Pozdišovce; b) VII.L m 22.k z 21.5.2022 Zalužice B - Tibava; D - nepripravená technika, 

PP 7€  Zalužice B. 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 21.-22.5.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Malčice d - 7€ 

(vedúci družstva); b) Úbrež m - 7€ (vedúci družstva). Do pozornosti DK. 

 Pokus o NŠH zistený R pred stretnutím: IV.L ž U15 14. k. z 20.05.2022: Rakovec n/O - Budkovce. Pokus 

o NŠH Budkoviec na základe podania R: M. Žofčáka v el. zápise o stretn. PP pre Budkovce 50€. Do pozornosti DK. 

 Predčasne ukončené stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L m - 22.k. z 22.5.2022: Kap. Kľačany - Pavlovce 

n/U B 3:2 (ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 3:0; nedohrané od 89´ pre svojvoľné opustenie HP družstva H; vzaté na 

vedomie podanie rozh. M. Mihaľova). Do pozornosti DK (Pavlovce n/U B - 24 €). 

 Nedostatky vo vybavení futbalových ihrísk: ŠTK na základe správy D vyzýva: OŠK Záhor na odstránenie 

nedostatkov vo vybavenosti štadióna (chýbajú nosidla) v termíne do 5.6.2022. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) V.L d U19 - 10.k. z 21.05.2022: Tušice TNV - Pavlovce 

n/U 3:0 kont. (H nenastúpili na stretnutie; vzaté na vedomie oznámenie funkcionára OŠK Pavlovce n/U z 20.05.2022); 

PP 150 € do ZF pre OŠK Pavlovce; b) VII.L m - 22.k. z 22.05.2022: Ložín - Topoľany B 3:0 kont. (H nenastúpili na 

stretnutie; vzaté na vedomie oznámenie funkcionára AFK Topoľany B z 22.05.2022); PP 200 € do ZF pre Topoľany B; 

c) VIII.L  m - 10.k. z 22.05.2022: Beša - Sobranecko B 3:0 kont. (H nenastúpili na stretnutie; vzaté na vedomie 

oznámenie R: M. Žofčáka z 22.05.2022); PP 200 € do ZF pre Sobranecko B; d) 20.roč. „súťaže Pohár ObFZ vo futbale 

mužov“ - 5.k. z 25.05.2022: Tušice TNV - Veľ. Slemence 3:0 kont. (H nenastúpili na stretnutie; vzaté na vedomie tel. 

oznámenie predsedu FK Veľ. Slemence z 25.05.2022; PP 200 € do ZF pre Veľ. Slemence, Do pozornosti DK. 

 Vylúčenie družstva zo súťaže: Rozhodnutie ŠTK: ŠTK z dôvodu troch nenastúpení na stretnutie (zapríčinenie 

troch kontumácii v priebehu jedného súťažného ročníka) vylučuje v súlade so SP časť 3, čl.12, odst.1 družstvo 

Sobrance-Sobranecko B zo súťaže VIII. ligy mužov ObFZ MI 2021/2022. ŠTK na základe toho anuluje všetky 

dosiahnuté výsledky uvedeného družstva v tejto súťaži. Súperi FK Sobranecko B majú v VIII. L m v ďalších kolách 

voľno. PP 1000 € do ZF pre Sobranecko B. Do pozornosti DK.                                                                                      

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 25.5.2022 dostala od týchto FO a FK:  

 ● Malčice - VI.L m - 24.k. z 5.6.2022: Malčice - Vyš. Remety: nový termín - 5.6.2022 o 17:00 h v Oboríne. 

Poplatok do ZF za žiadosť 10€ pre Malčice. 

  



 ● Strážske - III.L ž U15 - 11.k. z 27.5.2022: Strážske - Nacina Ves: nový termín - 31.5.2022 o 16:30 h v 

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

 ● Bracovce - VII.L m - 26.k. z 19.6.2022: Bracovce - Pavlovce n/U B: nový termín - 15.6.2022 o 17:30 h v 

Bracovciach. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

 ● Pavlovce n/U - V.L d U19 - 11.k. z 28.5.2022: Hatalov - Pavlovce n/U: nový termín - 1.6.2022 o 17:00 h v 

Hatalove. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ pre Pavlovce n/U. 

 Príprava súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2022/2023: Informácie o príprave súťaží 

budú priebežne zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ 

- Športovo technická komisia - Informácie k sezónam - Informácie k sezóne 2022/2023. Každý FO a FK, ktorý bude 

prihlasovať niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2022/2023, je 

prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný záväznú prihlášku za každé svoje družstvo podať 

samostatne len elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 15.6.2022 do 23.6.2022. FO a FK v 

prihláškach svojich družstiev do súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie 

číslo“ a výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“. Ak niektorý 

kolektív FO a FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, 

odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať 

doma alebo vonku, a ak doma, tak či v ÚHČ alebo aj o 3 h skôr. 
 Finále 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: v 6. kole 

(finále) štartujú 2 celkoví víťazi dvojstretnutí z 5. kola - Vyš. Remety a Tušice TNV v 1 záverečnom stretnutí o 1. 

miesto, ktoré sa uskutoční v Ne 26.6.2022 o 17:30. Vyžrebovanie dvojice uskutoční ŠTK na svojom zasadnutí dňa 

1.6.2022; toto vyžrebovanie zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF. Miesto finálového stretnutia ŠTK určí po 

zasadnutí VV dňa 13.6.2022. 

 Vyhlásenie ankety ohľadom záujmu FO-FK o štart v 21.r súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ 

pre sezónu 2022/2023: ŠTK vyzývala FO-FK, aby v termíne do 25.5.2022 nahlásili svoj záujem alebo nezáujem o štart 

v tejto pre sezónu 2022/2023. Svoje stanovisko mali FO-FK nahlásiť na sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF, alebo 

na email  obfzmi@futbalsfz.sk. Do stanoveného termínu svoj záujem nahlásili, len FK Pus. Čemerné (prejavil záujem) 

a Poruba p/V (neprejavil záujem). ŠTK o výsledku ankety bude informovať VV na najbližšom zasadnutí dňa 13.6.2022 

s odporúčaním organizovať súťaž „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ aj v nasledujúcom období.  

 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 25.5.2022 svoj záujem nahlásili FO-FK: Vyš. Remety, Čičarovce, Veľ. Kapušany, 

Strážske, Zalužice. 

ŠTK na základe RS zákl. časť, všeob. ustanovenia, štruktúra súťaži bod „a4“ a regulárnosti súťaži stanovuje 

v posledných 3 kolách nové termíny stretnutí: 
VI.L m 24.k 05.06.2022 o 17:00 h.: Malčice - Vyš. Remety, Hatalov - Veľ. Slemence, Záhor - Krásnovce, Palín - 

Žbince, Trhovište - Poruba, Dúbravka - Kusín; o 14:00 h.: Rakovec - Tušice TNV.  

VI.L m 25.k 12.06.2022 o 17:00 h.: Kusín - Trhovište, Žbince - Záhor, Vyš. Remety - Tušice TNV, Dúbravka - 

Rakovec n/O, Veľ. Slemence - Palín; o 14:00 h.: Krásnovce - Malčice, Poruba p/V - Hatalov.  

VI.L m 26.k 19.06.2022 o 17:30 h.: Palín - Poruba p/V, Trhovište - Dúbravka, Rakovec n/O - Vyš. Remety, Záhor - 

Veľ. Slemence, Hatalov - Kusín; o 14:30 h.: Tušice TNV - Krásnovce, Malčice - Žbince. 

 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 22.-23.5.2022: Rozhodnutia DK: 

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

9/2b1, 2 DP: 

● Štefan Kosoru (1440799), 10€, Úbrež, VIII.L m ObFZ, vylúčený za hrubé nešportové správanie - udretie súpera 

päsťou do hlavy nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 

4 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 23.05.2022 

● Gejza Miker (1444814), 10€, Úbrež, VIII.L m ObFZ, vylúčený za hrubé nešportové správanie - udretie súpera päsťou 

nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, 

podľa čl. 49/2b DP, od 23.05.2022.  

● Július Murgač (1214375), 10€, Úbrež, VIII.L m ObFZ, vylúčený za hrubé nešportové správanie - sotenie súpera 

nadmernou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa čl. 

49/2b DP, od 23.05.2022. 

● Marek Streňo (1261323), 10€, Zalužice B, VII.L m ObFZ, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie 

jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím podľa čl. 45/1b DP, DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 22.05.2022. 

● Július Hajduk (1123710), 10€, Zalužice B, VII. L m ObFZ, na základe odborného stanoviska KR ObFZ vylúčený za 

narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím 

podľa čl. 45/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 22.05.2022. 
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 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:  - od ŠTK: - za nenahranie 

funkcionárov v ISSF: Malčice (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 21.5.2022), Úbrež (7€ - ŠTK: NFvISSF - m - 22.5.2022); - za 

nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: Kusín (17€ - ŠTK: NRRvS - m - 22.5.2022); - za pokus o NŠH: Budkovce 

(50€ - ŠTK: PoNŠH - ž - 20.5.2022); za nepripravenie požadovanej techniky k stretn.: Pozdišovce (7€ - ŠTK: NTkS - m - 

22.5.2022), Zalužice (7€ - ŠTK: NTkS - m - 21.5.2022); - za nedohranie stretn.: Pavlovce n/U B (7€ - ŠTK: NS - m - 

22.5.2022); - za nenastúpenie na stretn.: Topoľany (200€ - ŠTK: NnS - m - 22.5.2022), Sobranecko (200€ - ŠTK: NnS - 

m - 22.5.2022), Pavlovce n/U (150€ - ŠTK: NnS - d - 21.5.2022), Veľ. Slemence (200€ - ŠTK: NnS - m - 25.5.2022); - za 

vylúčenie družstva zo súťaže: Sobranecko (1000€ - ŠTK: VDzS - m - 22.5.2022). 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“ dňa 22.5.2022:  

 VI.L m - 22. kolo - nedeľa 22.5.2022 o 17:00 h: Trhovište - Žbince (M. Miľo ako AR1 dopln.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 27. - 29.5.2022: 
 III.L ž U15 - 11. kolo - piatok 27.5.2022 o 16:30 h: Strážske - Nacina Ves (Ut 31.5.2022: Zambory) 

 IV.L ž U15 - 15. kolo - piatok 27.5.2022 o 16:30 h: Krásnovce - Rakovec n/O (v Zalužiciach: M. Miľo ako R za 

Bajera) 

 V.L d U19 - 11. kolo - sobota 28.5.2022 o 17:00 h: Hatalov - Pavlovce n/U (Str. 1.6.2022: M. Rapáč) 

 VI.L m - 23. kolo - nedeľa 29.5.2022 o 17:00 h: Žbince - Hatalov (Babjak - Bajer; Miľo), Krásnovce - Palín 

(Komenda; Sabo) 

  VII.L m - 23. kolo - nedeľa 29.5.2022 o 17:00 h: Iňačovce - Pozdišovce (Žofčák ako R za Babjaka) 

  VIII.L m - 11. kolo - nedeľa 29.5.2022 o 17:00 h: Sobranecko B - Úbrež (Tudja ako R zruš., stretn. je 

zrušené), Jastrabie pri MI - Beša (Mihaľov ako R za Žofčáka) 

 

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. Svoj záujem do 

stanoveného termínu nahlásili FO-FK: Trhovište, Vyš. Remety (v Sobranciach), Tušice TNV. 

  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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