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SPRÁVY KR 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.  

 Licenčné semináre D: KR oznamuje, že v termíne 5.- 6. júna 2020, KD SFZ usporiada licenčné semináre na 

získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj 

ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na 

e-mailovú adresu sekretára KD SFZ Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky 

potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné 

komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, 

potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné 

vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v 

prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie 

„P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Zrušenie všetkých plánovaných stretnutí: ŠTK ObFZ ruší všetky plánované stretnutia v jarnej časti 

súťažného ročníka 2019/2020 do odvolania. O prípadných termínoch odohrania týchto stretnutí rozhodne ŠTK na 

základe vývoja situácie v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu a na základe ďalších opatrení Ústredného výboru 

krízového štábu SR. 

 Predvolanie - zrušenie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 18.3.2020 sa mali 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. ŠTK toto predvolanie z dôvodu zatvorenia sekretariátu ObFZ zrušila 

a funkcionárov FK Tibava opätovne predvolá po zrušení opatrení. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ:  
 Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 02/2019: - 

dňa 16.3.2020: Dúbravka, Vyš. Remety (obom od 16.3.2020 bez ďalšieho postihu). 

 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. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  Oznámenie o pracovnej činnosti sekretariátu: Sekretariát ObFZ žiada z dôvodu prijatých opatrení ohľadom 

šíriaceho sa koronavírusu funkcionárov FO-FK, trénerov, rozhodcov, delegátov a širokú futbalovú verejnosť, aby v 

tomto období v maximálne možnej miere obmedzili osobný kontakt na sekretariáte ObFZ a všetky potrebné veci riešili 

zásadne telefonickým kontaktom (0918 978877), prípadne e-mailom (obfzmi@stonline.sk). Sekretár ObFZ bude aj 

naďalej svoju prácu vykonávať z domu. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre ObFZ a 

iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, vľavo 

od schodov smerom na I. poschodie. Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených 

zásielok. 

  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 
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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 16.3.2020 ich už na účte SFZ 

mali importované aj tieto FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Dúbravka, Vyš. Remety. Do pozornosti DK. 

  Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných 

faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 16.3.2020 a ňou preposlaná na sekretariát 

ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto 

podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 16.3.2020: čiastka 265 € (všetky platby za 02/2020 importované na 

účet SFZ v dňoch 1.3.2020 - 16.3.2020; PP: 7713).  

 

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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