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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:    
 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. 

 Upozornenie k členskému poplatku R a D na sezónu 2020/2021: Každý R a D je povinný si v ISSF obratom 

vygenerovať svoj členský poplatok na sezónu 2020/2021 a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o 

členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky. 

 Nominačné listiny R súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2020/2021: VV ich na svojom zasadnutí 

dňa 13.7.2020 schválil takto: Babjak Ladislav, Bukaj Jozef, Cejkovský Dirda Miroslav, Dziad Peter, Fenin Marko, Ferko 

Šimon, Gužiňák Dávid, Hospodi Marián, Ivan Maroš, Kaffan Peter, Komenda Tomáš František, Končík Michal, Lazor 

Tomáš, Matej Ján, Mazár Milan, Mihaľov Maroš, Miľo Miloš, Mirda Ľuboš, Olexa Tomáš, Osipčáková Diana, Pavlo 

Peter, Palinský Oto, Pivarník Jozef, Remecký Peter, Stretavský Anton, Tudja Pavel, Tušek Michal, Varjassy Nórbert, 

Zambory Jaroslav. 

 Nominačné listiny D súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2020/2021: VV ich na svojom zasadnutí 

dňa 13.7.2020 schválil takto: Hreško Ján, Lisák Vladimír ml., Lisák Vladimír st., Mano Ján, Miľo Štefan, Rovňák 

Mikuláš, Sabo Milan, Sninsky Radovan, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2020/2021: Definitívne zloženie súťaží ObFZ je  

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

 Zaradenie družstva do súťaže: ŠTK po schválení VV dňa 13.7.2020 zaradila družstvo dorastencov MFK 

Veľ. Kapušany do V.L d súťaži ObFZ 2020/2021 a družstvo žiakov TJ Veľ. Revištia do VI.LV ž súťaži ObFZ 

2020/2021. 

 Súťažné vklady FO a FK za kolektívy prihlásené do jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ 

Michalovce“ 2020/2021 a ich doplatky za neskoré podanie prihlášok: Súťažné vklady boli pre všetky FO a FK, ktoré 

za svoje kolektívy podali v ISSF prihlášky do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2020/2021, v ISSF zaevidované 

v dňoch 10.-14.7.2020. Doplatky za neskoré podanie prihlášok boli v ISSF zaevidované dňa 10.7.2020. Všetky boli 

zahrnuté do zbernej faktúry za 07/2020 ako uznesenia ŠTK.  

 Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev 

ObFZ Michalovce“ 2020/2021: Táto bola v ISSF zaevidovaná v uzneseniach ŠTK pre tieto nové družstvá mužov FO 

a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2020/2021: - dňa 10.7.2020 do zbernej faktúry za 

07/2020: Kapušianské Kľačany - 170 €. Po skončení sezóny 2020/2021, pri vyrovnaní všetkých restov voči ObFZ, bude 

táto vrátená späť na účet príslušného FO - FK. 

 Poplatky klubov VII. ligy mužov, ktoré nenahlásili žiadne svoje mládežnícke družstvo do sezóny 

2020/2021: Tieto boli v ISSF zaevidované v uzneseniach ŠTK pre tieto družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží VII. 

líg mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2020/2021: - dňa 10.7.2020 do zbernej faktúry za 07/2020: Iňačovce - 350 

€, Pus. Čemerné - 350 €, Oborín - 350 €. 

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

SPRÁVY MATRIKY ObFZ: 
 Novela Registračného a prestupového poriadku SFZ: Je zverejnená na web stránke https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/ v časti legislatíva - poriadky SFZ. 

 

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. 
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  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.  

Členské poplatky klubov na sezónu 2020/2021: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF 

vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2020/2021. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude 

povinný uhradiť. 

Členské poplatky hráčov na sezónu 2020/2021: Tieto si je povinný vygenerovať každý hráč individuálne pre 

sezónu 2020/2021. 

  Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2020/2021: Tento si je povinný v ISSF 

vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, rozhodca, delegát, funkcionár, ...) individuálne. Komplexné informácie o 

členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.    

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 31. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 13.7.2020. 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), ako aj k zverejneniu na webovú 

stránku ObFZ - futbalnet.  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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