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SPRÁVY KR ObFZ:   

 Oznámenia pre R a D: KR oznamuje R: Ľ. Mirda, J. Pivarník, D. Gužiňák, M. Končík, P. Feňuš, P. Pavlo a D: J. 

Hreško, V. Lisák ml., L. Vojtko, aby si po dohode so sekretárom ObFZ v dňoch 8.-10.6.2020 uzavreli dohodu o vykonaní 

práce, resp. dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie 6/2020. 

 Obsadenie R a D na stretnutia 5. kola 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre 

sezónu 2019/2020 dňa 14.6.2020: KR ho dňa 3.6.2020 prerokovala a schválila. Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 

9.6.2020.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Záväzná prihláška FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2019/2020: 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. 

              Dostavanie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 3.6.2020 sa dostavili tieto stránky 

o 15:00 h: Zalužice, Budkovce, Palín, Žbince, Tušice TNV, Malčice (štatutárny zástupca). Všetci z dôvodu organizácie 

semifinálových stretnutí 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020. 

 Zabezpečenie usporiadania semifinálových stretnutí 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020: Semifinálové stretnutia tejto súťaže sa uskutočnia v nedeľu 14.6.2020 v 

Zalužiciach medzi mužstvami TJ Družstevník Malčice - OŠK Tušice TNV a v Budkovciach medzi mužstvami FK 

Žbince - ŠK AGRO Palín. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 3.6.2020 prerokovala organizáciu semifinálových stretnutí za 

účasti zástupcov FK: Budkovce, Zalužice, Malčice, Tušice TNV, Žbince, Palín. Budkovce a Zalužice zabezpečiť: 

hlavný usporiadateľ, 2x lopty, minimálne hygienické opatrenia podľa pokynov RÚVZ, dezinfekcia priestorov. Malčice, 

Tušice TNV, Žbince, Palín zabezpečiť: dohodnutý počet usporiadateľov po 5 na každej strane. Na každom zo stretnutí 

bude prítomný pozorovateľ ObFZ - členovia ŠTK. Farby dresov: Malčice: dresy - červené, trenírky - čierné, štulpne - 

čierné; Tušice TNV: dresy - modré, trenírky - modré, štulpne - modré; Žbince: dresy - modré, trenírky - modré, štulpne - 

modré; Palín: dresy - červené, trenírky - červené, štulpne - červené. 

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

 

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.  

  Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021“: 

ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, 

funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e - mailom do 5.6.2020 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením 

mena, priezviska a funkcie odosielateľa. 

  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.   

  Porada sekretárov ObFZ: Táto sa uskutočnila 1.6.2020 v sídle VsFZ Košice, Alejová 2 od 10.00 hod, ktorej 

sa zúčastnil sekretár ObFZ J. Mano. Náplňou porady bolo financovanie delegovaných osôb mládežníckych stretnutí 

ObFZ z prostriedkov SFZ.  

  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. 
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SPRÁVY VV ObFZ: 

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

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v piatok 5.6.2020 o 13:00 h na ObFZ 

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

OK. 
   

          

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


