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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 6.7.2020 a v dňoch 17.- 22.7.2020 

bude sekretariát ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované 

podklady pre ObFZ a iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, 

vľavo od schodov smerom na I. poschodie.  
 

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. 

 Členské poplatky R a D na sezónu 2020/2021: Tieto si je povinný vygenerovať každý R a D individuálne pre 

sezónu 2020/2021. KR oznamuje, že tieto bude možné vygenerovať až po ukončení sezóny 2019/2020 vo všetkých 

súťažiach SFZ a to od 18.7.2020. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2020/2021: ŠTK ObFZ Michalovce v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, na 

základe doručených dohôd, svojím právoplatným rozhodnutím schválila tieto spoločné družstvá mládeže pre sezónu 

2020/2021, a to dňa: - dňa 1.7.2020: ● klub č. 1: ŠK Urbár Poruba p/V č. 2: TJ Vyšné Remety; veková úroveň: U19; ● 

klub č. 1: TJ Družstevník Ložín č. 2: OŠK Svornosť Bracovce; veková úroveň: U19.Toto bolo z ObFZ zaslané e-mailom 

dňa 2.7.2020 na SFZ cez „ISSF Pomoc“ k zaevidovaniu v ISSF. Dohody potvrdené ŠTK si každý klub môže 

prevziať na ObFZ. 

 Uzavretie súťažného ročníka 2019/2020: ŠTK ho uzavrela po svojom zasadnutí dňa 1.7.2020 aj s konečnou 

úpravou majstrovských súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020 v jednotlivých skupinách, ktoré sú zverejnené na web stránke 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/. 

 Definitívne žrebovacie čísla pre sezónu 2020/2021: ŠTK ich po oznámení zmien od FO-FK definitívne 

uzavrela na svojom zasadnutí dňa 1.7.2020. ŠTK už nebude prijímať žiadne žiadosti o zmenu žrebovacích čísel.  Sú 

zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti súťaže 2020/2021.  

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

a VsFZ 2020/2021. ObFZ bude pritom postupovať podľa platných zásad z „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce“. 

 Peňažné dary za 18. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2019/2020: ŠTK v zmysle 

RS požiadala EkÚ ObFZ tieto poukázať prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK podľa týchto údajov: Tušice 

TNV (za 1. miesto - 300 €: IBAN: SK50 0200 0000 0027 6820 4253; SWIFT: SUBASKBX; VS: 2019202001; KS: 

0558; ŠS: 20200628), Palín (za 2. miesto - 250 €: IBAN: SK46 0200 0000 0023 0872 0951; SWIFT: SUBASKBX; VS: 

2019202002; KS: 0558; ŠS: 20200628), Malčice (za 3. miesto - 100 €: IBAN: SK27 0900 0000 0051 5905 9074; 

SWIFT: GIBASKBX; VS: 2019202003; KS: 0558; ŠS: 20200614), Žbince (za 3. miesto - 100 €: IBAN: SK12 5600 

0000 0043 0271 2001; SWIFT: KOMASK2X; VS: 2019202004; KS: 0558; ŠS: 20200614). 

 Poďakovanie za organizačné zabezpečenie kvalifikačného stretnutia o postup do VI.L m súťaží ObFZ 

2020/2021 a finálového stretnutia 18. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2019/2020: ŠTK zato aj touto cestou vyslovuje poďakovanie futb. odd. ŠK AGRO Palín a ŠK Strážske. 

 Oznámenie FK Úbrež: ŠTK ho dostala dňa 1.7.2020, v ktorom OFK Úbrež informuje o napojení sociálnej 

budovy na prívod vody. ŠTK toto oznámenie vzala na vedomie. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2019/2020 

hraných dňa 27.-28.6.2020: Rozhodnutia DK 

- Gustáv Balog (1193684) - 10€ - Kusín, VII.L m, 10 - DK podľa DP čl. 48/1b,2a ukladá za ČK (HNS voči delegovanej 

osobe na HP) - pozastavenie výkonu športu na 3 súť. stret. NEPO od 01.07.2020.  

- Igor Erdody (1314272) - 10€ - Kusín, VII. L m - DK podľa DP čl. 45 ods. 1, 2a, ukladá za ČK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 súť. stret. NEPO od 01.07.2020. 

- Marek Tutko (1208510) - 10€ - Palín, Pohár ObFZ MI - DK podľa DP čl. 45 ods. 1, 2a, ukladá za ČK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 2 súť. stret. NEPO od 01.07.2020 v stretnutiach o Pohár ObFZ MI. 

 

SPRÁVY MATRIKY ObFZ: 
 Informácia k členským poplatkom a transferom hráčov: Vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 

2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II. ligy dospelých aj v júli 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v 
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ISSF a to nasledovne: Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020. Transféry, 

ktoré sú viazané na aktuálny ročník (prestup s obmedzením, striedavý štart) sa v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať 

o takýto transfer bude možné najskôr od 18.7.2020.  

 

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.   

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 2.7.2020, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.7.2020. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.7.2020), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.7.2020) 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.   

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2020“ sa toto uskutoční v pondelok 13.7.2020 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 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 13.7.2020: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 6.7.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK). 

 

SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:  

 Zápis z ostatného 6. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 z 28.6.2020: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti Štruktúra 

ObFZ - Konferencia ObFZ - riadna konferencia ObFZ. 

  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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