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SPRÁVY KR ObFZ:    
 Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Uskutoční sa v piatok 24.7.2020 od 16:00 

h. v reštaurácii Výšková, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce-Topoľany. Jeho hlavnou náplňou bude vydanie pokynov 

k sezóne 2020/2021 súťaží ObFZ. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na 

súť. ročník 2020/2021 od svojho odborného lekára (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R je zverejnené na web 

stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti dokumenty - tlačivá.  

 Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021: KR oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplnky 

pravidiel futbalu 2020/2021 pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2020. Ich detailná verzia je zverejnená na web 

stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - komisie - KR - Oznamy KR ObFZ. 

 Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, že v týchto dňoch zasiela matrika SFZ upozornenie k ukončeniu 

platnosti RP. Každý R a D si tento RP môže vyžiadať sám v ISSF - elektronická podateľňa - žiadosť o vydanie RP „sám 

pre seba“. V prípade nevyžiadania RP bude každý R a D neaktívny a tým nebude môcť byť delegovaný na stretnutia 

ObFZ. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2020/2021: Družstvá, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ sú 

postupne dopĺňané do jednotlivých súťaží a zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti 

súťaže 2020/2021. ŠTK na základe požadovaných výnimiek a žiadostí spracuje predbežné zloženie súťaží v utorok 

23.6.2020. ŠTK žiada FO-FK o kontrolu správneho zaradenia jednotlivých družstiev do súťaží ObFZ. V prípade 

nezrovnalostí kontaktujte sekretára ObFZ. 

 Definitívne zloženie jednotlivých súťaží ObFZ: Toto bude známe až po definitívnom zložení súťaží SFZ 

a VsFZ 2020/2021 a po zasadnutí riadnej konferencie ObFZ dňa 28.6.2020. ObFZ bude pritom postupovať podľa 

platných zásad z „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce“. 

 Oznámenie o neprihlásení družstva do súťaží ObFZ 2020/2021: ŠTK ho obdŕžala od FK Ptrukša, v ktorom 

uvádza, že do sezóny 2020/2021 neprihlasuje svoje družstvo mužov v VIII.L m súťaží ObFZ. 

 Upozornenie pre FO-FK: ŠTK upozorňuje FO-FK: Oborín a Koromľa, aby v prípade neprihlásenia svojich 

mužstiev do súťaží ObFZ 2020/2021 toto oznámili obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@futbalsfz.sk“,aj s menom a 

priezviskom odosielateľa. 

 Úprava termínovej listiny súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2020/2021: ŠTK na základe 

podaných prihlášok do súťaží ObFZ 2020/2021 ju na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 upravila pre jesennú časť takto: 

súťaže so 16. účastníkmi: začiatok - 2.8.2020, koniec 8.10.2020; súťaže so 14. účastníkmi: začiatok - 9.8.2020, koniec 

31.10.2020; súťaže so 12. účastníkmi: začiatok - 16.8.2020, koniec 25.10.2020; súťaže s 10. účastníkmi: začiatok - 

30.8.2020, koniec 25.10.2020 

Poďakovanie za organizačné zabezpečenie semifinálových stretnutí 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ 

Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020: ŠTK zato aj touto cestou vyslovuje poďakovanie futb. odd. OŠK 

Zalužice a OŠK Budkovce. 

Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK dňa 17.6.2020 vykonala kontrolu vybavenosti futbalových 

ihrísk so zameraním na splnenie podmienok účasti v VI.L m v týchto FO-FK: Kusín, Veľ. Slemence. ŠTK na základe 

zistených skutočnosti povoľuje v sezóne 2020/2021 FO-FK TJ Kusín a FK Veľ. Slemence v VI. lige mužov súťaží 

ObFZ hrať domáce stretnutia na ihrisku v Kusíne a Veľ. Slemenciach. 

 Vyžrebovanie finálových dvojíc 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre 

sezónu 2019/2020: ŠTK ho vykonala na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 a určila dvojice 6. kola - finále nasledovne: OŠK 

Tušice TNV - ŠK AGRO Palín. 

 Zabezpečenie usporiadania finálového stretnutia 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020: Finálové stretnutie tejto súťaže sa uskutoční v nedeľu 28.6.2020 o 17:00 h. v 

Strážskom medzi mužstvami OŠK Tušice TNV - ŠK AGRO Palín. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 17.6.2020 prerokovala 

organizáciu finálového stretnutia za účasti zástupcov FK: Tušice TNV, Palín a Strážske. Strážske zabezpečiť: hlavný 

usporiadateľ + 4 členovia US, natáčanie videozáznamu, 2x lopty, 4x zberači lôpt. Farby dresov: Palín: dresy - žlté, 

trenírky - modré, štulpne - modré, Tušice TNV: dresy - čierno-biele, trenírky - čierne, štulpne - čierne. 

 Kvalifikačné stretnutie o postup do VI. ligy mužov súťaži ObFZ v sezóne 2020/2021: ŠTK na základe 

podania prihlášok do VI. ligy mužov súťaži ObFZ v sezóne 2020/2021 rozhodla o uskutočnení kvalifikačného stretnutia 

o postup do VI. ligy mužov súťaži ObFZ 2020/2021 . Na základe umiestnenia v VII.LV m a VII.LZ m v sezóne 

2018/2019, ŠTK určila v súlade s RS ObFZ, dvojicu kvalifikačného stretnutia: FK Veľké Slemence - TJ Kusín. Toto 

stretnutie nariaďuje ŠTK odohrať v sobotu 27.6.2020 o 17.00 na ihrisku v Palíne. 

 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 
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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.  

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  Informácia o zriadení e-mail adresy: Se oznamuje širokej futbalovej verejnosti, že od 17.6.2020 bola 

zriadená nová e-mail adresa: obfzmi@futbalsfz.sk, ktorá je od daného termínu určená výhradne pre komunikáciu so 

sekretárom ObFZ. Pôvodná e-mail adresa obfzmi@stonline.sk bude funkčná len do 31.7.2020 a po tomto termíne bude 

zrušená. 

  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.     

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

sezónu 2019/2020: ObFZ pozýva širokú futbalovú verejnosť na finálové stretnutie 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ 

Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020 medzi mužstvami OŠK Tušice TNV - ŠK AGRO Palín, ktoré sa 

uskutoční v nedeľu 28.6.2020 o 17:00 h na štadióne ŠK Strážske. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 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. 

  Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 28.6.2020: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 

19.6.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným. 

  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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