
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 02 z 08.07.2020 

 
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: 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:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 01.07.2020 do 08.07.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) - 

o neobs.: J. Zambory od 1.8.2020 do oznámenia - zdrav. dôv., P. Tudja od 1.8.2020 do 13.6.2021 - prac. dôv.; b) - 

o neúčasti na letnom seminári R a D dňa 24.7.2020: M. Tušek - prac. dôv., P. Tudja - prac. dôv., J. Zambory - zdrav. dôv. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2019/2020: Na ObFZ ho už doručili títo R: - dňa 8.7.2020: P. 

Dziad. 

 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 8.7.2020: ● klub č. 1: OŠK Družstevník Zemplínska Široká č. 2: TJ Družstevník Iňačovce; 

veková úroveň: U15; ● klub č. 1: TJ Sokol Močarany č. 2: OŠK Zalužice; veková úroveň: U15; ● klub č. 1: TJ Sokol 

Močarany č. 2: OŠK Zalužice; veková úroveň: U19. Toto bolo z ObFZ zaslané e-mailom dňa 10.7.2020 na SFZ cez 

„ISSF Pomoc“ k zaevidovaniu v ISSF. Dohody potvrdené ŠTK si každý klub môže prevziať na ObFZ 

 Zaradenie družstva do súťaže: ŠTK po víťazstve v kvalifikačnom stretnutí o postup do VI.L m 2020/2021 

dňa 27.6.2020 zaradila družstvo mužov FK Veľ. Slemence do VI.L m súťaži ObFZ 2020/2021. 

 Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2019/2020: Zloženie súťaží ObFZ, ktoré ŠTK 

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

  Definitívne zloženie jednotlivých súťaží ObFZ: ŠTK ho predloží na schválenie na zasadnutí VV dňa 

13.7.2020, kde po tomto schválení už bude postupovať, len v súlade s RS ObFZ 2020/2021. 

 Úhrada vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom sezóny 2019/2020 na účet 

ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2019/2020: ŠTK v zmysle platných zásad, podľa 

RS a po preverení restov, rozhodla finančnú zábezpeku 170 € vrátiť najneskôr do 31.8.2020, prevodom z účtu ObFZ na 

účet týchto FO a FK podľa týchto údajov: ● Príjemcovia: Zbudza - za družstvo mužov - uzn. MI-STK-2019/2020-0041: 

IBAN: SK19 0900 0000 0000 9101 9902; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 170,00 €; VS: 20192020; KS: 0556; ŠS: 

20190703. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 podľa DP, čl. 57 a 58: Na 

základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 8.7.2020. DK ObFZ podľa uvedených článkov v 

uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu. 

 Požiadavka o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 

podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK o to požiadala sekretára ObFZ. Vzhľadom 

k tomu, že DK v II. štvrťroku 2020 neudelila ani jednu pokuta podľa týchto článkov, nevznikla tým požiadavka na úhradu 

50% z týchto pokút na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ. 

 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: 
 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 

ISSF a to nasledovne: Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do 17.07.2020. Transféry, 
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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. 

 Upozornenie k medzinárodným prestupom amatérov: Dňa 1. 7. 2020 vstúpila do platnosti novela FIFA 

RSTP (Reglementu FIFA), ktorá okrem iného upravuje proces medzinárodných transferov hráčov so statusom amatéra, 

resp. hráčov, ktorí medzinárodným transferom status amatéra získajú. Matrika SFZ nebude vyhotovovať tzv. 

vyžiadanie, ktoré sa doteraz posielalo mailom na príslušný zahraničný zväz, ale požiadavku klubu zadá do TMS. 

Matrika SFZ neobdrží mailom uvoľnenie z materského zväzu, ale toto bude generované systémom a doručené online. 

Kluby nedokážu zadať do elektronickej podateľne medzinárodný prestup, preto je bezpodmienečne nutné vyplnený 

formulár doručiť akoukoľvek formou matrike SFZ. Formulár sa vypisuje v počítači, vytlačí, podpíše, vrátane overenia 

podpisu hráča a odošle matrike SFZ. Link na upravený formulár: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/registracny-formular_transfer_zahranicie.pdf . 

Novinkou pre kluby je, že k takejto žiadosti sa prikladá kópia dokladu totožnosti (OP alebo cestovný pas), uvádza sa 

status hráča (amatér, profesionál) a skutočnosť, či hráča a klub zastupuje sprostredkovateľ. Po zadaní do ISSF budú mať 

kluby informáciu, v akom stave sa transfer nachádza. Kluby aktívne v TMS môžu zadať transfer amatéra v sekcii 

„Transfers“ – „Engage amateur“. Dňom 1. 7. 2020 je možné hráčov registrovať na tzv. provizórnej báze po siedmych 

dňoch od vyžiadania. Matrika SFZ upozorňuje FO-FK, že doklady zaslané matrike v inom formáte ako pdf, alebo 

vypísané ručne nebude akceptovať a nebude sa nimi zaoberať. 

 

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.   

  Hospodárenie ObFZ za II. štvrťrok 2020: Ekonomický úsek ObFZ ho spracoval dňa 8.7.2020 a predloží ho 

na schválenie na najbližšom zasadnutí VV dňa 13.7.2020.   

 

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 bola z ObFZ zaslaná dňa 6.7.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

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

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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