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SPRÁVY KR ObFZ:  

 Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.2.2020 do 4.3.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neúčasti 

na zim. seminári R a D dňa 7.3.2020: J. Pivarník - rod. dôv., M. Tušek - zdrav. dôv.; - od D: a) o neúčasti na zim. 

seminári R a D dňa 7.3.2020: L. Vojtko - zdrav. dôv.; b) o neobs: L. Vojtko - zdrav. dôv. 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 14.-15.3.2020: KR ho dňa 4.3.2020 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 10.3.2020. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2019/2020: Na ObFZ ho doručili títo R: - dňa 5.3.2020: D. 

Osipčáková. 
 Prednáška - Zakázaná hra rukou a zakázané používanie rúk: KR ju bude organizovať v dňoch 11.-

13.3.2020 na ObFZ v Michalovciach a zároveň pozýva zástupcov FO-FK k prezentácii tejto prednášky v týchto 

termínoch: VII.L m - 11.3.2020 o 15:30 h; VI.L m - 12.3.2020 o 15:30 h; VIII.L m - 13.3.2020 o 15:30 h. V prípade, ak 

sa funkcionári danej súťaže nemôžu zúčastniť svojho termínu, môžu prísť na ktorýkoľvek iný. KR žiada všetkých 

zástupcov FO-FK o maximálnu účasť z dôvodu správneho poňatia výkladu tohto pravidla a jeho uplatňovania v praxi.   

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykonala dňa 3.3.2020 na futbalovom ihrisku v Tibave so 

zameraním na stav HP a šatní, vybavenosť sociálnych priestorov a kabíny delegovaných osôb. ŠTK svoje stanovisko 

z vykonanej kontroly predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ dňa 9.3.2020. Po zasadnutí VV ObFZ s ohľadom na 

jeho rozhodnutie, vydá stanovisko k odohratiu stretnutí FK Tibava m 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:  
Upozornenie pre FO-FK: DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa 

prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 a prenášajú sa do jarnej časti 

súťažného ročníka 2019/2020. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK:  

● Michal Ketcem (1237148), 10€, Žbince, VI.L m - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, DS bola dostatočne 

znížená z pôvodného rozhodnutia DK (uznesenie MI-DK-2019/2020-0059), po odvolaní FK Žbince (uznesenie MI-DK-

2019/2020-0075) a v tomto čase nevidí dôvod na zmenu DS, nakoľko v zmysle DP čl.41/1 táto za čas od 02.10.2019 

nesplnila účel. 

 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 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.  

 Kredity do futbalnet.shop: Sekretariát ObFZ oznamuje, že dňa 4.3.2020 boli aktivované kredity v eshope s 

obmedzením pre niektoré kluby, ktoré nesplnili povinnosť registrácie v registri MNO. Kluby bez registrácie v MNO 

majú síce nárok na kredity, ale pokiaľ si nesplnia podmienku registrácie, nebudú ich môcť čerpať. Z ObFZ sú to tieto 

FO-FK: Iňačovce, Záhor, Trhovište a Kusín. Prihláška do registra MNO je v ISSF v Elektronickej podateľni, formulár 

"Register MNO - pridanie štatutára". 

 

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 majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.3.2020. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 4.3.2020 ich už na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: 

Hatalov, Tušice TNV. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.3.2020), nebude mať platbu z nej 

importovanú na účte SFZ, bude mať 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 bude povinný hneď 

po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. 
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SPRÁVY VV ObFZ: 
 Najbližšie 28. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2020“ sa toto uskutoční v pondelok 9.3.2020 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 

 

 

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


