
Úradná správa ObFZ 2019/2020 č. 37 z 11.03.2020 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 5.3.2020 do 11.3.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neúčasti 

na zim. seminári R a D dňa 7.3.2020: J. Džugan - štud. dôv; b) o neobs: J. Džugan od 14.3.2020 do oznámenia - štud. 

dôv.; J. Zambory na 14.-15.3.2020 - prac. dôv.; T. Lazor na 14.3.2020 a 29.3.2020 - prac. dôv; P. Pavlo na 14.-15.3.2020 

- osob. dôv.  

 Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2019/2020: Uskutočnil sa v sobotu 7.3.2020 od 8:00 h v Michalovciach, 

v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Tohto seminára sa mali zúčastniť všetci R a D zaradení na 

nominačné listiny súťaží ObFZ 2019/2020, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie R. Podrobné informácie sú 

zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti články a novinky ObFZ. 

 Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2019/2020: Uskutoční sa na ObFZ v Michalovciach pre tých 

R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 7.3.2020. Zúčastniť sa ho majú títo: - rozh.: L. Babjak, J. 

Bukaj, Š. Ferko, D. Gužiňák, M. Hospodi, M. Ivan, T. Olexa, J. Pivarník, M. Tušek, N. Varjassy; - deleg.: L. 

Vojtko, M. Rovňák. Presný termín KR vzhľadom na riziko prenosu koronavírusu zverejní v nasledujúcich ÚS. 

 Aktualizácia nominačných listín R a D ObFZ SR 2019/2020: KR ich aktualizovala po zimnom seminári R 

a D súťaží ObFZ dňa 7.3.2020. Sú zverejnené na web stránke ObFZ v RS ObFZ 2019/2020 - nominačné listiny R a D. 

 Prednáška - Zakázaná hra rukou a zakázané používanie rúk: KR oznamuje funkcionárom FO-FK, že 

prednáška "Zakázaná hra rukou" plánovaná v dňoch 12.3.2020 a 13.3.2020 je z dôvodu prijatých opatrení ObFZ v 

súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne bude KR informovať v nasledujúcich 

úradných správach.   

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Zrušenie plánovaných stretnutí v dňoch 14.-22.3.2020: Oblastný futbalový zväz Michalovce po zverejnení 

informácie o zrušení všetkých športových podujatí v krajine, ktorú vydal Ústredný výbor krízového štábu SR prijal 

zásadné rozhodnutia v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu. ŠTK ObFZ ruší plánované stretnutia 15. kola VII.L 

východ muži plánované na 14.-15.3.2020 a stretnutia 14. kola VI.L muži a 16. kola VII.L východ muži plánované na 

22.3.2020.  

 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 11.3.2020: Poruba p/V (Ladislav Dolinič 

9.2.2004). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

 Zmena termínu / HP stretnutia - rozhodnutie ŠTK: ŠTK na základe zrušenia stretnutí v termíne 14.-

22.3.2020 ich nariaďuje odohrať v týchto termínoch:  

VII.LV m 15.k Pavlovce n/U - Porostov: nový termín - 30.4.2020 o 16:00 h. 

VII.LV m 15.k Zalužice B - Kusín: nový termín - 9.5.2020 o 16:30 h. v Hažíne 

VI.L m 14.k. a VII.LV m 16.k: nový termín - 21.6.2020 o 17:00 h. 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk - rozhodnutie: ŠTK schvaľuje odohratie domácich stretnutí FK 

Tibava muži na ihrisku v Tibave v jarnej časti SR 2019/2020.  

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 18.3.2020 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Tibava 

(štatutárny zástupca futb. oddielu). Z dôvodu upresnenia podmienok pri organizácii stretnutí na ihrisku v Tibave v jarnej 

časti SR 2019/2020. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ:  
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 02/2020 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 11.3.2020 majú tieto FO a FK: Dúbravka, Vyš. Remety. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby 

z uvedenej ZF na účet SFZ. 

 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). 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Projekt „Pomôžme spoločne“: TMK v rámci rozbiehania nového projektu pod záštitou Nadácie SFZ chce aj 

touto cestou osloviť trénerov FO-FK pri spolupráci tohto projektu. Jedná sa o pomoc materiálno - technického 

zabezpečenia pre vybraných hráčov/ hráčky zo sociálne slabšieho prostredia. Správna rada Nadácie SFZ vyberie na 

základe vyplneného formulára futbalistov/ futbalistky, ktoré najviac potrebujú NAŠU/ VAŠU pomoc. Podrobné 

informácie sú zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - sekretariát ObFZ 

- informácie z ISSF. 

 Seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B - zrušenie: TMK oznamuje, že vzhľadom na 

okolnosti šírenia nákazy koronavírusu a nariadenia krízového štábu MV SR, so súhlasom vedenia SFZ sa semináre 

trénerov UEFA B a UEFA GC licencií 13.3.2020 v Humennom a 14.3.2020 v St. Ľubovni presúvajú na neurčito. 

Termín konania seminárov bude trénerom zaslaný e-mailom a zverejnený aj na web stránkach VsFZ a ObFZ Humenné. 

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


Trénerom, ktorým skončila platnosť licencie 31.12.2019 zašlú na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk vyplnenú žiadosť 

na predĺženie licencie. O ďalšom postupe budú títo tréneri informovaní e-mailom. Trénerom, ktorým skončila platnosť 

licencie pred uvedeným obdobím, budú zasielať žiadosti až po absolvovaní seminára v novom termíne. 

 

SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ: 

 Previerka hospodárenia ObFZ za II. polrok 2019: RK ju vykonala v dňoch 7.- 13.2.2020, pričom jej predseda 

v 02/2020 na ObFZ doručil aj účtovné doklady ObFZ za mesiace 07-12/2019, ktoré RK mala k previerke k dispozícii. 

Záznam z previerky spracoval J. Pado (predseda RK) a prerokoval ho na zas. VV dňa 9.3.2020. 

 

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 6. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2020. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2020 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 70, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2020. 

 Zrušenie pevnej telefónnej linky: Se ObFZ oznamuje všetkým funkcionárom, hráčom, rozhodcom, 

delegátom a širokej športovej verejnosti, že dňa 6.2.2020 bola zrušená pevná telefónna linka sekretariátu (tel. číslo: 

056/6423890). Pre sekretariát ObFZ je naďalej aktívne už len mobilné telefónne číslo: 0918/978877.  

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:   
  Upozornenie k spôsobu platby za ZF: EÚ ObFZ upozorňuje, že vykonávať platbu za zbernú faktúru poštovou 

poukážkou slovenskej pošty je prísne zakázané. V tomto prípade EÚ SFZ nebude takto vykonanú platbu akceptovať. 

Platbu je možné vykonať výlučne bankovým prevodom osobne platbou v banke, alebo prostredníctvom internetbankingu. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 02/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.3.2020, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.3.2020. Do uvedeného termínu ich na účte 

SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Dúbravka, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF 

(do 10.3.2020), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.3.2020) 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 28. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 9.3.2020. 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. 

 

 

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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