
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 39 z 27.03.2019 
 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V piatok 29.3.2019 bude sekretariát ObFZ 

z dôvodu účasti sekretára na pracovnom stretnutí DK a OK SFZ, RFZ, ObFZ v Žiline 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 21.3.2019 do 27.3.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

Š. Ferko od 25.3.2019 do oznámenia - prac. dôv.; b) o zruš. obs.: M. Čekan na 24.3.2019 - zdrav. dôv. (doručiť potvrdenie 

od lekára). 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 3.4.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: P. Kaffan  

– z dôvodu pohovoru. 

  Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 27.3.2019 sa naň dostavili: - rozh.: L. Babjak - (z dôvodu neúčasti 

na náhradnom zimnom seminári R a D dňa 20.3.2019; KR s nim vykonala náhradný seminár R a D a vydala pokyny do 

ďalšej činnosti). 

 Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Str 3.4.2019 do 

15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Budkovce (zo stretn. 14.k. VI.L m Budkovce - Palín z 24.3.2019). 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 7.4.2019: KR ho dňa 27.3.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 2.4.2019. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 24.3.2019: KR ich dňa 27.3.2019 prerokovala a schválila. 

Sú zverejnené v tejto ÚS č. 39, v časti „Zmeny v obsadení R - D“. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže: ŠTK ju dostala dňa 27.3.2019 v ISSF od FK Pus. Čemerné (poplatok 

za podanie: Pus. Čemerné - 10 €), ktorý s platnosťou od 27.3.2019 požiadal o odhlásenie svojho družstva dorastencov zo 

súťaže V. ligy Západ dorastencov ObFZ MI 2018/2019. ŠTK to vzala na vedomie. 

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 3.4.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Pus. 

Čemerné (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu prekonzultovania odhlásenia mládežníckeho družstva zo súťaže, 

možných sankcií a ďalšieho pôsobenia družstva dospelých v súťaži VII.LZ m ObFZ MI 2018/2019. 

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

SPRÁVY DK ObFZ:  

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019 

hraných dňa 24.3.2019: Rozhodnutia DK: 

 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Marcel Nemčík (1076663), Palín, VI.L m - 1 stret. NEPO od 27.3.2019, 10€, podľa DP čl. 37/5a. 

 Doručenie dokladov o úhrade pokút: Na ObFZ ich doručil: - dňa 28.3.2019: rozh. M. Končík (5€ - KR: 

NNnS - d - 11.6.2017; 5€ - KR: NNnS - m - 11.6.2017). 

 Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných 

úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 20.03.2019 do 16:00 h na základe 

informácií EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O. DK ich uvedeným FO a FK 

zruší až po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, 

písomne alebo e-mailom (stačí aj oskenovaný doklad), pričom vyvodí aj príslušný postih. 

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. 1). 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 24.3.2019:    

  VI.L m - 14. kolo - nedeľa 24.3.2019 o 15:00 h: Dúbravka - Žbince (Tudja, Rapáč - Hospodi; Vojtko) 

 

SPRÁVY MRK ObFZ: 

 Skončenie tohto zimného registračného obdobia: Dňom 31.03.2019 sa končí terajšie zimné registračné 

obdobie, ktoré začalo dňom 01.01.2019. Do 31.01.2019 do 24:00 h bolo možné schváliť klasický prestup hráča, ak tento 

bol do uvedeného termínu v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným 

hráčom. Do 31.03.2019 do 24:00 h je možné ešte hráčovi schváliť prestup s obmedzením, ak tento bude do uvedeného 

termínu v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a klubovým 

ISSF manažérom materského klubu. U hráčov to platí aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do 

uvedeného termínu musí v ISSF zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí príslušný hráč i 

klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.  

  Najbližšie ďalšie registračné obdobie: Od 01.07.2019 do 30.09.2019 je podľa RaPP letné registračné obdobie. 

Počas neho sa budú môcť v ISSF od 01.07.2019 do 31.07.2019 podávať u hráčov len klasické prestupy a od 01.08.2019 

do 30.09.2019 len prestupy s obmedzením. 



SPRÁVY TMK ObFZ: 
  Predlžovanie licencií trénerov: TMK dáva do pozornosti postup trénerov pri predlžovaní licencie po 

absolvovaní seminára trénerov dňa 15.3.2019 v Michalovciach, ktorý je zverejnený na web stránke https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/. 

  Prihlasovanie sa trénerov na školenia a semináre organizované TMK SFZ: TMK oznamuje trénerom 

futbalu, ktorí majú záujem absolvovať školenia, alebo semináre organizované TMK SFZ, že od 1.1.2019 je možné sa na 

tieto vzdelávacie aktivity TMK SFZ prihlasovať už len elektronicky. Presný postup ako sa prihlásiť na seminár, alebo 

školenie ja zverejnený na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 
  Nahlásenie jubilantov: VV ObFZ rozhodol, že na svojich konferenciách bude aj naďalej oceňovať vybraných 

jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom polroku dožili svojho významného životného jubilea. Najbližšie ocenenie bude 

odovzdané na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2019. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 65, 70, 75, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2019. 

 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2019: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 01.04.2019, pričom platby 

za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace 

pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom. 

 

 SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ: 
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 20.03.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: 

Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený FO na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF, 

nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa 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 (stačí aj oskenovaný doklad). Do 

pozornosti DK. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 17. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v pondelok 8.4.2019 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 
  Pozvánka na najbližšie 17. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 8.4.2019: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 1.4.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK a 

predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK). 

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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