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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 6.-7.6.2022 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 26.05.2022 do 01.06.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od D: - o neobs.: 

A. Žoffčák od 12.6.2022 do 15.6.2022 - rod. dôv. 

 Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 27.5.2022: Palín (ten v nej žiada o 

zmenu obsadeného rozh. T.F. Komendu v stretn. 23.k. VI.L m Krásnovce - Palín z 29.5.2022). KR uvedenú žiadosť 

z dôvodu podania po zasadnutí KR neprerokovala. Poplatok za žiadosť pre FK Palín sa nevyžaduje. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 1.6.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Topoľany B (zo stretn. 23.k. VII.L m Topoľany B - Bracovce z 29.5.2022; v 53´stretnutia R nesprávne nariadil PK, keď 

brániaci hráč najskôr zahral s loptou a následne prepadol útočiaci hráč cez nohu obrancu. PF neboli porušené ; KR prijala 

opatrenia). 

 Vyjadrenie kapitána FK Iňačovce: KR ho dostala a vzala na vedomie od kapitána FK Iňačovce P. Tudju 

k udeleniu ŽK v 48´stretn. 23.k. VII.L m Iňačovce - Pozdišovce z 29.5.2022). 

 Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 8.6.2022 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: rozh.: M. 

Žofčák - z dôvodu pohovoru. 

 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: 

ŠTK upozorňuje FO-FK a delegované osoby, že v posledných troch kolách sa ruší čakacia doba stretnutia. 
 Nedostatky v natáčaní videozáznamov: ŠTK upozorňuje FO-FK: Kusín, Krásnovce, Vyš. Remety, Iňačovce, 

Porostov, 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 FO-FK: Veľ Slemence  vyložiť na 

server SFZ do 08.06.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 50€) videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m 23.k. 

z 29.05.2022 Veľ. Slemence - Trhovište (2. polčas). 

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

 ● Krásnovce - IV.L ž U15 - 16.k. z 4.6.2022: Horovce - Krásnovce: nový termín - 3.6.2022 o 16:30 h v 

Horovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10€ pre Krásnovce. 

 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.  
 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 1.6.2022 svoj záujem nahlásili FO-FK: Vyš. Remety, Čičarovce, Veľ. Kapušany, 

Strážske, Zalužice. 

 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 uskutočnila ŠTK na svojom zasadnutí dňa 

1.6.2022: domáci - Vyš. Remety; hostia - Tušice TNV. Miesto finálového stretnutia ŠTK určí po zasadnutí VV dňa 

13.6.2022. 

 Oznámenie pre FO-FK: ŠTK oznamuje, že v prípade nenastúpenia mužstva na stretnutie v posledných 3. 

kolách je PP v súlade s RS ObFZ 2021/2022, časť F - Hospodárske ustanovenia, bod 3, odst. b6-04 nasledovná: muži - 

400€, dor. - 300€, žiaci - 200€. 

 Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
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SPRÁVY DK ObFZ: 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2021/2022 

hraných v dňoch 28.-29.5.2022: Rozhodnutia DK: 

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

9/2b1, 2 DP: 

● Michal Ivan (1232676), 10€, Tušice - TNV, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy - hrubá 

urážka R čl. 48/1c DP. DK ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie troch týždňov podľa čl. 

48/2bDP, od 30.05.2022. 

● Ákos Dioszeghy (1405215), 5€, Kriš. Liesková VI.L d U19 ObFZ Michalovce, vylúčený za narušenie riadneho 

priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred pokutovým územím podľa čl. 45/1a DP, 

DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 29.05.2022.  
● Július Hajduk (1123710), 10€, Zalužice B, VII.L m ObFZ Michalovce, na základe rozhodnutia KR ObFZ bol 

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

územím podľa čl. 45/1b DP a potrestaný DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podľa čl. 

45/2 DP, od 22.05.2022, pričom tohto disciplinárneho priestupku sa dopustil v skúšobnej dobe po predchádzajúcom 

podmienečnom upustení od potrestania, DK podľa čl. 41/4 DP ukladá previnilcovi vykonať zostávajúcu časť 

disciplinárnej sankcie 1 týždeň nepodmienečne od 30.05.2022 

 - Vylúčený po 2. ŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 

DP: 

● Nikolas Pongó (1272877), 10€, Beša VIII.L m ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 30.05.2022. 

● Franko Balog (1364449), 5€, Sobrance-Sobranecko, V.L d U19 ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 29.05.2022. 

● Bryan Pohlodka (1440113), 5€ Palín, VI.L d U19 ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 29.05.2022. 

 - DS po 5,9,12 ŽK- nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a 

DP: 

● Tomáš Kižík (1259866) 10€ Bracovce, VII.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 30.05.2022. 

● Jaroslav Kapura (1354829), 10€, Trhovište, VI.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 30.05.2022. 

● Marcel Nemčík (1076663), 10€, Palín, VI.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 30.05.2022. 

● Erik Vašš (1233936), 10€, Malčice, VI.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 30.05.2022. 

● Stanislav Bajus (1330118), 10€, Horovce VII.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 30.05.2022. 

 Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 8.6.2022 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Lukáš Bodnár, 

nar.: 19.3.1987 - z dôvodu vysvetlenia k statusu na svojom profile na FB po víťaznom zápase ŠK Agro Palín 

v Krásnovciach dňa 29.05.2022, v ktorom uviedol výhražné vyjadrenia v spojení s porušením Etického kódexu SFZ 

podľa čl. 71/1, 3d DP. DK zároveň žiada menovaného, aby písomne objasnil, čo chcel týmto statusom zdieľať a koho 

označil svojimi vyjadreniami. 

 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 1.6.2022:  

 V.L d U19 - 11. kolo - streda 1.6.2022 o 17:00 h: Hatalov - Pavlovce n/U (M. Kora ako R za M. Rapáča) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 3. - 5.6.2022: 
 IV.L ž U15 - 16. kolo - piatok 3.6.2022 o 16:30 h: Horovce - Krásnovce (M. Miľo ako R za M. Kurtaka) 

 V.L d U19 - 12. kolo - sobota 4.6.2022 o 17:00 h: Tušice TNV - Hatalov (Mihaľov ako R za Bajera) 

 VI.L d U19 - 12. kolo - sobota 4.6.2022 o 17:00 h: Kriš. Liesková - Kusín (M. Miľo ako R zruš., KR neobs. R) 

  

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  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 05/2022: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2022, pričom platby za tieto ZF 

majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 14.6.2022. 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 14.6.2022), nebude 
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mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 15.6.2022) 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 7. 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 13.6.2022 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 7. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2022-2025 dňa 13.6.2022: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 3.6.2022 v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom 

RK, KR DK, ŠTK. 

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 


