
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 48 z 15.06.2022 
 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 29.6.2022 - 6.7.2022 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 09.06.2022 do 15.06.2022 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

P. Tudja od 16.- 23.6.2022 prac. dôv.; - o zruš. obs.: M. Kora na 19.6.2022 - osob. dôv., P. Kora na 19.6.2022 - osob. dôv., 

M. Mihaľov na 17.6.2022 a 18.6.2022 - prac. dôv. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 12.6.2022: Zalužice (na 

výkon rozhodcu M. Mihaľova v stretn. 13.k. V.L d U19 Zalužice - Pavlovce n/U z 11.6.2022); b) - dňa 14.6.2022: Tibava 

(na výkon rozhodcu M. Mihaľova a deleg. L. Vojtka v stretn. 25.k. VII.L m Tibava - Bracovce z 12.6.2022); c) - dňa 

14.6.2022: Bracovce (na výkon rozhodcu M. Mihaľova v stretn. 25.k. VII.L m Tibava - Bracovce z 12.6.2022); d) - dňa 

14.6.2022: Tibava (na výkon rozhodcu J. Bali-Jenčíka v stretn. 13.k. V.L d U19 Veľ. Kapušany - Tibava z 11.6.2022). 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: a) - dňa 13.6.2022: Záhor na výkon rozhodcu M. 

Dirdu v stretn. 25.k. VI.L m Žbince - Záhor z 12.6.2022, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť 20€ pre FK Záhor;  

b) - dňa 14.6.2022: Tušice TNV na výkon rozhodcu A. Stretavského v stretn. 25.k. VI.L m Vyš. Remety - Tušice TNV 

z 12.6.2022, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť pre FK Tušice TNV sa nevyžaduje. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 15.6.2022 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Poruba p/V (zo stretn. 25.k. VI.L m Poruba p/V - Hatalov z 12.6.2022; v 54´stretnutia R nesprávne neuznal regulárny gól. 

Hráč domácich dosiahol regulárny gól po obrannom zákroku hráča hostí. KR prijala opatrenie); b) Žbince (zo stretn. 25.k. VI.L 

m Žbince - Záhor z 12.6.2022; a) v 13´stretnutia R nesprávne udelil OT-ŽK pre D6. Mal udeliť OT-ČK za surovú hru, kopnutie 

súpera nadmernou silou v súboji o loptu; b) v 52´stretnutia R neprerušil hru a nenariadil NVK. Hráč H13 bol v momente 

prihrávky od spoluhráča mimo hry; c) v 56´stretnutia R správne udelil pre H2 OT- ŽK a následne ČK za NS, kopnutie súpera 

v súboji o loptu riskantným spôsobom; d) v 64´stretnutia R neprerušil hru, nenariadil PK pre hostí a neudelil OT-ŽK pre hráča 

D10 za neopatrné podrazenie súpera v súboji o loptu v PÚ, čím mu zmaril jasnú gólovú príležitosť. KR prijala opatrenia. Do 

pozornosti DK); c) Dúbravka (zo stretn. 25.k. VI.L m Dúbravka - Rakovec n/O z 12.6.2022; v 11´stretnutia R nesprávne 

udelil OT-ŽK pre H71. R mal udeliť OT-ČK za HNS, podrazenie súpera pred PÚ, zmarenie jasnej gólovej príležitosti. KR 

prijala opatrenie. Do pozornosti DK). d) Vyš. Remety (zo stretn. 25.k. VI.L m Vyš. Remety - Tušice TNV z 12.6.2022; a) 

v 22´stretnutia R nesprávne udelil OT-ŽK pre D6. R mal udeliť OT-ČK za HNS, podrazenie súpera pred PÚ, zmarenie jasnej 

gólovej príležitosti; b) v 39´stretnutia R neprerušil hru a nenariadil PK pre hostí za kopnutie H6 riskantným spôsobom v súboji 

o loptu; c) situácia v 45´stretnutia sa z videozáznamu nedá objektívne posúdiť; d) v 45´stretnutia R správne udelil OT-ŽK pre 

H10 za NS, kritika výkonu R s hlasitým pokrikom. KR prijala opatrenie. Do pozornosti DK). 

 Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2022/2023: Uskutoční sa v stredu 27.7.2022 od 16:00 

h. v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13, 071 01 Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie 

jarnej časti SR 2021/2022, preverenie so znalosti PF a vydanie pokynov k sezóne 2022/2023 súťaží ObFZ. Každý R je 

povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2022/2023 od svojho odborného 

lekára (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R je zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ 

v časti tlačivá. 

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

server SFZ do 22.06.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m 25.k. z 

12.06.2022 Veľ. Slemence - Palín. 

 Neskorý začiatok stretnutia: VII.L m - 25.k z 12.06.2022: Pavlovce n/U B - Ložín (20 ´z dôvodu neskorého 

príchodu hostí na stretnutie kvôli autonehode hráčov hostí cestou na stretnutie). ŠTK ponechala v platnosti výsledok zo 

stretnutia. 

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

zápise o stretnutí v ISSF zo stretnutí hraných v dňoch 8.- 12.6.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Malčice d - 7€ (vedúci 

družstva). Do pozornosti DK. 

 Nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: - VI.L m 25.k. z 12.06.2022 Veľ. Slemence - Palín: Veľ. 

Slemence - nevysielanie rozhlasovej relácie PP 17€. Do pozornosti DK. 

 Nedohrané stretnutie - inzultácia R: ŠTK vzala na vedomie podnet od DK: ŠTK kontumuje výsledok stretn. 

25.k. VI.L m Žbince - Záhor z 12.06.2022 0:3 kontumačne v prospech OŠK Záhor a po skončení súťažného ročníka 

2021/2022 odpočíta FK Žbince 3 body. 

  

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 15.6.2022 dostala od týchto FO a FK:   

 ● Topoľany B - VII.L m - 26.k. z 19.06.2022: Porostov - Topoľany B: nový termín - 19.06.2022 o 14:30 h v 

Porostove. Poplatok do ZF za žiadosť 17€  pre  Topoľany B . 

 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. ŠTK oznamuje FK-FO, že prihláška do súťaže sa 

podáva výhradne cez elektronickú prihlášku do súťažného ročníka a nie podaním na komisiu ŠTK. 
 Finále 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 - Na 

zasadnutie ŠTK dňa 13.06.2022 o 16:30 h na ObFZ MI sa dostavili zástupcovia klubov Vyš. Remety a Tušice TNV, kde 

im boli vydané organizačné pokyny ohľadom stretnutia (farba dresov, natáčanie videozáznamu, vysielanie rozhlasovej 

relácie). Stretnutie sa uskutoční dňa 26.6.2022 o 17:30 na ihrisku v Sobranciach. 

 Finálový turnaj súťaží prípraviek: Tento sa uskutoční v sobotu 25.6.2022 od 11:00 h na ihrisku 

v Zalužiciach. Zúčastnia sa ho víťazi skupín A, B, C v tejto kategórii. 

 14. roč. stretn. o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Pohára ObFZ): ŠTK oznamuje FO-FK 

zaradeným do tejto súťaže, že na základe rozhodnutia VV zo dňa 13.6.2022 sa toto odohrá dňa 31.7.2022 o 17:30 h. 

Miesto stretnutia ŠTK určí v najbližšom období.  

 Vytvorenie súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2022/2023 v ISSF: ŠTK oznamuje, že tieto sú v ISSF od 

9.6.2022 vytvorené takto: v kategórii mužov - VII.L m, VIII.L m, IX.L m; v kategórii dorastencov - V.L d U19, VI.L d 

U19; v kategórii žiakov - III.L ž U15, IV.L ž U15; v kategórii ml. žiakov - IV.L mž U13 a súťaže prípraviek sk. A,B,C. 

 Upozornenie k podávaniu záväzných prihlášok FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 

pre sezónu 2022/2023: ŠTK dôrazne upozorňuje FO-FK, aby svoje družstvá prihlásili do súťaží ObFZ pre SR 

2022/2023 do stanoveného termínu (23.6.2022 do 24:00 h). V opačnom prípade bude ŠTK považovať, že FO-FK svoje 

družstvá do súťaží ObFZ pre SR 2022/2023 neprihlasujú. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 29.6.2022 určí doplňujúce 

družstvá do súťaží ObFZ pre SR 2022/2023 za družstvá, ktoré sa do 23.6.2022 neprihlásili, alebo za družstvá, ktoré 

budú dopĺňať VI.L Z súťaží VsFZ 2022/2023, prípadne stanový dvojice barážových stretnutí v súlade so SP čl.17 a RS 

ObFZ 2021/2022. 

 Informácia k zverejňovaniu prihlásených družstiev do súťaží: ŠTK oznamuje FO-FK, že priebežné 

prihlasovanie družstiev do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2022/2023 a tým priebežné zloženie 

súťaží je po schválení prihlášky automaticky uložené a zverejnené na web stránke ObFZ v časti súťaže 2022/2023 - 

tabuľky. 

 Štart súťaží ObFZ v SR 2022/2023: ŠTK na základe schválenia VV zo dňa 13.6.2022 oznamuje FO-FK, že 

štart súťaží ObFZ pre sezónu 2022/2023 je 7.8.2022 v jesennej časti pre počet účastníkov v súťaží 14. Štart súťaží 

ObFZ pre sezónu 2022/2023 je 7.8.2022 v jesennej časti pre počet účastníkov v súťaží 16 s vloženými dvoma kolami 

1.9.2022 a 15.9.2022 a so začiatkom 19.3.2023 v jarnej časti. Súťaže s desiatimi a dvanástimi účastníkmi a žiacke 

súťaže ObFZ pre sezónu 2022/2023 štartujú v neskoršom období podľa počtu prihlásených družstiev. 

 Postupy a zostupy v súťažiach mužov ObFZ 2021/2022: ŠTK ich po ukončení všetkých stretnutí súťaží 

mužov ObFZ 2021/2022 dňa 19.6.2022 zverejní na web stránke ObFZ - futbalnet 22.6.2022, pričom bude postupovať 

v súlade so SP čl. 18 a 19. 

 Odovzdanie ocenení za víťazstvo v súťažiach ObFZ v SR 2021/2022: ŠTK oznamuje, že dňa 19.6.2022 

odovzdá pohár, diplom a vecnú cenu víťazovi VI.L m súťaží ObFZ MI 2021/2022 na jeho ihrisku po stretnutí 26.k. 

Víťazovi III.L ž U15 a V.L d U19 súťaží ObFZ MI 2021/2022 odovzdá pohár, diplom a vecnú cenu na jeho ihrisku po 

stretnutí 14.k. Víťazovi súťaží prípraviek ObFZ MI 2021/2022 odovzdá pohár, diplom a vecnú cenu po záverečnom 

finálovom turnaji dňa 25.6.2022. Víťazom VII.L m, VIII.L m, VI.L d U19 a IV.L ž U15 súťaží ObFZ MI 2021/2022 

odovzdá diplom a vecnú cenu na 2. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v 7/2022. 

 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. 

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

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

hraných v dňoch 11.-12.6.2022: Rozhodnutia DK: 

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

9/2b1, 2 DP: 

 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


● Ľuboš Novák (1202371), 10€ Tušice - TNV, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy - hrubá 

urážka R čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie dvoch týždňov podľa čl. 48/2b DP, od 20.06.2022. 

● Lukáš Zán (1225705), 10€, Rakovecc n/O, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený na základe rozhodnutia KR ObFZ za 

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

podľa čl. 45/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 13.06.2022.  
● Zdenko Vojček (1221148), 10€, Vyš. Remety, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený na základe rozhodnutia KR ObFZ 

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

podľa čl. 45/1b DP, DS - pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 13.06.2022. 

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

DP: 

● Ádam Fintor (1375984), 5€, Veľ. Kapušany, V.L d U-19 ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 12.06.2022. 

● Peter Kanca (1328462), 10€, Krásnovce, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 13.06.2022. 

● Adrián Murgač (1326938), 10€, Záhor, VI.L m ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 13.06.2022 
 - DS po 5,9,12 ŽK- nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a 

DP: 

● Ferdinand Matyi (1312888), 10€, Veľ. Slemence, VI.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK 

DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 13.06.2022. 

● Ľuboš Michalko (1201037), 10€, Topoľany B, VII.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK 

DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 13.06.2022. 

● Ľuboš Novák (1202371), 10€, Tušice - TNV, VI.L m ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 13.06.2022. 

 Upustenie od výkonu zvyšku uloženej disciplinárnej sankcie podľa čl. 41/1,2 DP: 
● Michal Ivan (1232676), 10€, Tušice - TNV, VI.L m ObFZ Michalovce - 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 15.10.2022. 

 Neprístojností v stretnutí - inzultácia R - DP článok 49/2e, 31/1,3, 32/1. 12/6 ukladá tieto disciplinárne 

sankcie: 

● Julián Adam (1125862), 10€, Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce, podľa čl. 49/1f DP za telesné napadnutie  

delegovanej osoby (rozhodcu) na hracej ploche vykonané udretím do chrbta R, DK udeľuje DS podľa čl. 49/2f DP 

pozastavenie výkonu športu na 6 mesiacov nepodmienečne od 13.06.2022. 

● Ján Eštok (1065318), 10€, Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce, podľa čl. 49/1f DP za napadnutie delegovanej osoby 

(rozhodcu) v určených priestoroch vykonané udretím, podľa čl. 46/1 DP za ČK udelenú na základe rozhodnutia KR 

ObFZ za surovú hru podrazenie súpera v neprerušenej hre vykonané nadmernou silou, DK udeľuje DS podľa čl. 46/2a, 

49/2f DP pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov nepodmienečne od 13.06.2022. 

- FK Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce, podľa čl. 49//2e, čl. 31/1,3 DP DK z dôvodu závažného porušenia pravidiel 

futbalu kontumuje výsledok nedohraného stretnutia 25. k. VI.L m FK Žbince - TJ Obecný športový klub Záhor  0:3. 

- FK Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce podľa čl. 49/2e, čl.32/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu odobratie 3 bodov, na 

vedomie ŠTK. 

- FK Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce podľa čl. 49/2e, čl.12/6 DP ukladá disciplinárnu sankciu pokutu vo výške 300€. 

- FK Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce, podľa čl. 43/1, 2k ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zabezpečiť 

usporiadateľskú službu v počte 10 ľudí a zoznam jej členov v písomnej forme predložiť pred začiatkom stretnutia 

delegovaným osobám v každom domácom stretnutí jesennej časti sezóny 2022/2023. 

- FK Žbince, VI.L m ObFZ Michalovce, podľa čl. 57/1c,d DP za porušenie povinnosti organizátora stretnutia 

spočívajúce v nedostatočnom zabezpečení znemožnenia vstupu osôb nezúčastnených na hre do určených priestorov a 

do priestorov pre delegované osoby a nevykonaní bezpečnostných opatrení potrebných k tomu, aby na štadióne počas 

stretnutia a po jeho skončení nedochádzalo k fyzickým napadnutiam alebo pokusom a napadnutie osôb, ukladá DS 

podľa čl. 57/2 DP,  čl. 12/6 DP pokutu vo výške 100€. 

 DS pozastavenie výkonu športu a inej funkcie podľa čl. 65/1,2 DP: 

● Lukáš Bodnár (1159306), DK berie na vedomie písomné stanovisko Lukáša Bodnára, podľa čl 65/1 DP za poškodenie 

dobrého mena futbalu svojimi vyjadreniami na sociálnych sieťach, keď po víťaznom zápase Palína v Krásnovciach dňa 

29.05.2022 uviedol, že organizovaná zločinecká skupina sídliaca na Hviezdoslavovej ulici 46 v Michalovciach má 

veľký problém, DS podľa čl. 65/2 DP pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na obdobie 4 mesiacov od 13.6.2022. 

 Pokuta namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK: DK oznamuje FO-FK, že hráč, ktorý bol v 

poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia 

výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS - pozastavenie 

výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom 

"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote 

prostredníctvom ISSF. Výška minimálnej pokuty družstva mužov je 50€. 

  

 



 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 05/2022 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 15.06.2022 majú tieto FO a FK: Hatalov, Malčice. 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: Malčice (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 11.6.2022); - za nevysielanie rozhlasovej relácie v stretnutí: Veľ. 

Slemence (17€ - ŠTK: NRRvS - m - 12.6.2022). Tieto mal tajomník DK zahrnúť do mesačných ZF za 06/2022. 

 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 17.- 19.6.2022: 
 IV.L ž U15 - 18. kolo - piatok 17.6.2022 o 16:30 h: Rakovec n/O - Čičarovce (Mazár ako R za Mihaľova) 

 V.L d U19 - 14. kolo - sobota 18.6.2022 o 17:00 h: Hatalov - Zalužice (o 14:00 h.: Mazár ako R za Mihaľova) 

 VI.L d U19 - 14. kolo - sobota 18.6.2022 o 17:00 h: Kriš. Liesková - Budkovce (Bali-Jenčík ako R za Mazára), 

Malčice - Kusín (Mazár ako R za Mihaľova), Palín - Žbince (o 14:00 h.: Bali-Jenčík ako R za Mazára)   

 VI.L m - 26. kolo - nedeľa 19.6.2022 o 17:30 h: Malčice - Žbince (o 14:30 h.: M. Kora ako AR1 zruš), Palín - 

Poruba p/V (Čeklovský - nové obs.), Trhovište - Dúbravka (M. Kora ako AR1 zruš.)  

  VII.L m - 26. kolo - nedeľa 19.6.2022 o 17:30 h: Pozdišovce - Tibava (M. Rapáč; Popík - nové obs.), Ložín -

Kap. Kľačany (o 14:30 h.: Mihaľov ako R za P. Koru), Pus. Čemerné - Zalužice B (Sabo ako D zruš.) 

- na dohrávané stretnutie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ dňa 21.6.2022: 
  V.L d U19 - 9. kolo - utorok 21.6.2022 o 17:00 h: Zalužice - Tušice TNV (Komenda ako R za Čeklovského) 

 

OBSADENIE R:  
- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 
  6. kolo - finále - nedeľa 26.6.2022 o 17:30 h: Vyš. Remety - Tušice TNV (v Sobranciach: Čeklovský, Mihaľov, 

M. Miľo; NR - Matej - Popík) 

- na finálový turnaj súťaže prípraviek pre sezónu 2021/2022: 
  finále - sobota 25.6.2022 o 11:00 h: (v Zalužiciach: M. Miľo) 

 

SPRÁVY MATRIKY ObFZ: 

 Letné registračné obdobie od 26.06.2022 do 30.09.2022: Klasický prestup je v ňom možné podať len v termíne 

od 26.06.2022 do 15.07.2022, prestup s obmedzením len v termíne od 01.07.2022 do 30.09.2022. 

 Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 26.06.2022 do 30.09.2022: Klasický 

prestup hráča je v ňom možné podávať len do 15.07.2022 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom 

prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným 

hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 30.09.2022 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť 

len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený 

príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského klubu. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:  
  Školenie športových odborníkov - ZDRAVOTNÍK: VsFZ KE plánuje organizovať toto školenie, pre 

získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ (obfzmi@futbalsfz.sk) do 

20.6.2022. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.  

 

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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 14.6.2022. Do uvedeného termínu ich na účte 

SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Hatalov, Malčice. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 

14.6.2022), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má 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 

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: 

 Z ostatného 7. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2022 - 2025: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 13.6.2022. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe 

e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na webovú stránku 

ObFZ - futbalnet. 

 Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 7. zasadnutí dňa 13.6.2022, 

v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí druhé zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ 

Michalovce“ na deň 15.7.2022 o 16:30 h. v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13, 071 01 Michalovce. 
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 Návrh programu riadnej konferencie ObFZ: VV na svojom zasadnutí dňa 13.6.2022 schválil návrh 

programu Riadnej konferencie ObFZ konanej dňa 15.7.2022 v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13, 

071 01 Michalovce: 1. Otvorenie a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ; 2. Správa mandátovej komisie 

konferencie; 3. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.3.2022 do 30.6.2022; 4. Správa revíznej komisie 

ObFZ za obdobie od 1.3.2022 do 30.6.2022; 5. Udelenie ocenení ObFZ za I. polrok 2022 - ocenenie víťazov súťaží 

ObFZ SR 2021/2022; 6. Informácia o príprave sezóny 2022/2023 súťaží ObFZ - schválenie rozpisu súťaží ObFZ 

2022/2023; 7. Diskusia; 8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou; 9. Ukončenie 

 

        Oblastný futbalový zväz Michalovce 


