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SPRÁVY KR ObFZ:  

 Licenčné semináre D: KR oznamuje, že KD SFZ z objektívnych príčin zmenila termín licenčných seminárov 

na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“) na 3.-4.7.2020, ktorý sa 

uskutoční v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  Liptovský Mikuláš. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej 

prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD SFZ Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 1.6.2020. 

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 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 03/2020: - 

dňa 29.4.2020: Porostov (od 29.4.2020 bez ďalšieho postihu). 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 03/2020 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 14.4.2020 majú tieto FO a FK: Jastrabie pri MI, Palín, Ptrukša, Tibava, Veľ. Slemence. DK to týmto FO 

a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ. 

Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2020 do 31.3.2020 podľa DP, čl. 57 a 58: Na 

základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 13.4.2020. DK ObFZ podľa uvedených článkov v 

uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu. 

 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: 

  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 

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. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:   
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2020, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.4.2020. ObFZ upozorňoval FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 22.4.2020 ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO 

a FK: Jastrabie pri MI, Palín, Ptrukša, Tibava, Veľ. Slemence. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 

13.4.2020), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.4.2020) 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. Do 

pozornosti DK. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 
 Najbližšie 30. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

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

štábu SR sa toto v pondelok 11.5.2020 neuskutoční. 

   

          

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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