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SPRÁVY KR ObFZ:  

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

v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej časti 

súťaží ObFZ 2019/2020 a príprava ich jarnej časti. Prerokujú sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na 

zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť 

všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2019/2020, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie 

R. Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020 bude zverejnený na webovej stránke 

ObFZ - futbalnet v nasledujúcich dňoch. 

 Program zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2019/2020: Tento je zverejnený na webovej stránke ObFZ - 

futbalnet v časti štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - KR - Oznamy KR. 
 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 oznamuje, že dňa 21.2.2020 kontrolu pripravenej 

dokumentácie a vybavenosti futbalového ihriska so zameraním na stav HP a šatní, vybavenosť sociálnych priestorov 

a kabíny delegovaných osôb v FK Tibava nevykonala a vykoná ju v najbližších dňoch po telefonickom dohovore 

s funkcionármi FK Tibava.  

 Možnosť uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráča mládežníckeho družstva: Aj pre jarnú časť tejto 

sezóny majú dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom štarte 

hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby, pre ktorú platia zásady podľa SPF, čl. 28/8-10. 

 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. 

 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. 

 

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. 

   

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. 

  Pozvánka na najbližšie 28. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 9.3.2020: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 2.3.2020 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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