
Úradná správa ObFZ 2019/2020 č. 50 z 10.06.2020  
 

SPRÁVY KR ObFZ:    

 Usmernenie k opatreniu ÚVZ SR zo dňa 3.6.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk 

transformované na semifinálové stretnutia 18. roč. „Pohára ObFZ pre sezóne 2019/2020“. Kontrola výstroja / 

vstup družstiev na hraciu plochu: Kontrola výstroja zo strany AR v šatni (nie v tuneli, na chodbe); Oddelený vstup 

družstiev na hraciu plochu (bez stretnutia v tuneli, chodbe) a spoločného vstupu na hraciu plochu. Vstup družstiev na 

hraciu plochu: Žiadna tímová fotografia (fotografi iba za bránou); Žiadne podávanie rúk; Žiadny spoločný nástup 

mužstiev. Technická zóna / ihrisko: Technické zóny „čisté“, iba družstvá (výnimka pre 4. rozhodcu, kamerovú pozíciu, 

zdravotnícky tím); Rozdelenie sedenia na lavičke: Využitie každého 2 – 3 sedadla; Možnosť rozšírenia lavičky: na 

tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplnením dodatočných miest (optimálne prekrytých); Úprava 

technickej zóny (zväčšenie). Polčasová prestávka: Oddelený vstup tímov do šatní, rovnako ako pred zápasom. KR žiada 

R a D o kontrolu zabezpečenia uvedených podmienok.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Záväzná prihláška FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021: Každý 

FO a FK, ktorý bude prihlasovať niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 

2020/2021, je prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný záväznú prihlášku za každé svoje družstvo 

podať samostatne len elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 10.6.2020 do 15.6.2020. FO a FK v 

prihláškach svojich družstiev do súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie 

číslo“ a výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“. Ak niektorý 

kolektív FO a FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, 

odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať 

doma alebo vonku, a ak doma, tak či v ÚHČ alebo aj o 3 h skôr. 

 Upozornenie k podávaniu záväzných prihlášok FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 

pre sezónu 2020/2021: ŠTK dôrazne upozorňuje FO-FK, aby svoje družstvá prihlásili do súťaží ObFZ pre SR 

2020/2021 do stanoveného termínu (15.6.2020 do 24:00 h). V opačnom prípade bude ŠTK považovať, že FO-FK svoje 

družstvá do súťaží ObFZ pre SR 2020/2021 neprihlasujú. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 určí doplňujúce 

družstvá do súťaží ObFZ pre SR 2020/2021 za družstvá, ktoré sa do 15.6.2020 neprihlásili, prípadne stanový dvojice 

barážových stretnutí v súlade so SP čl.17 a RS ObFZ 2019/2020. 

 Informácia k zverejňovaniu prihlásených družstiev do súťaží: ŠTK oznamuje FO-FK, že priebežné 

prihlasovanie družstiev do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2020/2021 a tým priebežné zloženie 

súťaží je po schválení prihlášky automaticky uložené a zverejnené na web stránke ObFZ v časti súťaže 2020/2021. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ:  
 Prehľad DS udelených v jesennej časti SR 2019/2020: DK spracovala prehľad disciplinárnych sankcii, ktoré 

boli udelené v jesennej časti SR 2019/2020, sú platné a prenášajú sa do SR 2020/2021:  

 DS - neoprávnený štart po DS:  

- Marek Balog (1408857) Budkovce, si "odstal" v jesennej časti 2019 1 stretnutie a teda zostatok do 6 mesiacov, mu 

bude trvať do 24.04.2021. 

- Anton Chvostaľ (1393318) Budkovce, si "neodstal" - žiadnu časť sankcie súťaže v jesennej časti 2019 a teda zostatok 

3 mesiace, mu bude trvať do 31.10.2020. 

- Adam Belej (1385914) Budkovce, si "neodstal" žiadnu časť sankcie súťaže v jesennej časti 2019 a teda zostatok 3 

mesiace, mu bude trvať do 31.10.2020. 

 DS - telesné napadnutie na HP: 

- Michal Ketcem (1237148) Žbince, si "odstal" v jesennej časti 2019 1 mesiac a teda zostatok sankcie 8 mesiacov, mu 

bude trvať do 01.04.2021. 

- František Jurus (1012912) Žbince, si "odstal" v jesennej časti 2019 1 mesiac a teda zostatok sankcie 9 mesiacov, mu 

bude trvať do 01.05.2021. 

 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 MATRIKY ObFZ: 

 Letné registračné obdobie od 26.06.2020 do 30.09.2020: Klasický prestup je v ňom možné podať len v termíne 

od 26.06.2020 do 15.07.2020, prestup s obmedzením len v termíne od 01.07.2020 do 30.09.2020. 

  Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 26.06.2020 do 30.09.2020: Klasický 

prestup hráča je v ňom možné podávať len do 15.07.2020 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom 

prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným 

hráčom. Klasický prestup v zimnom registračnom období je zrušený. Prestup s obmedzením je možné podávať do 

30.09.2020 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF 

zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF 

manažérom materského klubu. 



  Upozornenie k štartu hráčov vo finálovom stretnutí 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020: Matrika ObFZ upozorňuje FO-FK, ktoré postúpia do finálového stretnutia, že 

v prípade prestupu hráča od 26.6.2020 tomuto bude schválený klasický prestup až 29.6.2020. 

  Oznámenie o zmene údajov FO-FK: Matrika ho obdŕžala od FK Jovsa k zmene názvu a loga. Na zasadnutí 

členskej schôdze dňa 12.1.2020 bola schválená zmena názvu na: Obecný futbalový klub Jovsa (OFK Jovsa).  

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži VII. liga mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre SR 2020/2021: Sekretariát oznamuje FO-FK VII.L m ObFZ, že na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 

10.2.2020 budú od sezóny 2020/2021 svoje videozáznamy zo stretnutí povinne vkladať na server SFZ na futbalnet. 

Upozorňujeme, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je zverejnená na 

web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ - Športovo technická 

komisia.  

  Aktualizácia údajov - Sekretariát žiada FO-FK, aby v prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF vykonali 

aktualizáciu údajov - kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, e-mailových adries a adries klubov tak, aby 

tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre SR 2020/2021.  

  Informácie k sezóne 2020/2021: Tieto budú priebežne zverejňované na web stránke https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ - Športovo technická komisia - Informácie k sezónam 

- Informácie k sezóne 2020/2021.    

  Pozvánka na semifinálové stretnutia 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ 

pre sezónu 2019/2020: ObFZ pozýva širokú futbalovú verejnosť na semifinálové stretnutia 18. ročníka súťaže „Pohár 

ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020 medzi mužstvami TJ Družstevník Malčice - OŠK Tušice 

TNV, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.6.2020 o 17:00 h na štadióne OŠK Zalužice a FK Žbince - ŠK AGRO Palín, ktoré 

sa uskutoční v nedeľu 14.6.2020 o 17:00 h na štadióne OŠK Budkovce. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:   

 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 27.5.2020 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 28.5.2020: čiastka 300€ (všetky platby za 03/2020 importované na 

účet SFZ v dňoch 1.4.2020 - 27.5.2020; PP: 7787). 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 30. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v piatok 5.6.2020. 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, TMK, KM), ako aj k zverejneniu na webovú 

stránku ObFZ - futbalnet. 

 Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 30. zasadnutí dňa 5.6.2020, 

v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí šieste zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ 

Michalovce“ na deň 28.6.2020 o 14:30 h. v reštaurácii Aztéka, Obchodná 258, 072 22 Strážske. 

  Návrh programu riadnej konferencie ObFZ: VV na svojom zasadnutí dňa 5.6.2020 schválil návrh programu 

Riadnej konferencie ObFZ konanej dňa 28.6.2020 v reštaurácii Aztéka, Obchodná 258, 072 22 Strážske: 1. Otvorenie 

a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ; 2. Správa mandátovej komisie konferencie; 3. Správa o činnosti a 

hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020; 4. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2020 do 

30.6.2020; 5. Informácia o príprave sezóny 2020/2021 súťaží ObFZ; 7. Diskusia; 8. Informácia o uzneseniach prijatých 

konferenciou; 9. Ukončenie 

  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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