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SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 16.07.2020 do 22.07.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od D: - o neúčasti 

na letnom seminári R a D dňa 24.07.2020: Š. Miľo - zdrav. dôv. 

 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. 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. 

 Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že z dôvodu nedostatku R sa aj v SR 2020/2021 budú hrať 

posledné 2 stretnutia v danom kole v VI.L m a VII.L m súťaži ObFZ o 3 hod. skôr pred ÚHČ a v VIII.L m súťaží ObFZ 

1 stretnutie o 3 hod. skôr pred ÚHČ. Dané opatrenie bude platiť od 1.8.2020. (výnimky z ÚHČ ostávajú v platnosti).   

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom 

tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii mužov: Bracovce (Milan Demeter - 22.5.2004, Martin 

Čurma - 28.6.2004, Štefan Pulko - 4.7.2003). Kópie potvrdených tlačív si príslušný FO a FK môže prevziať na Se. 

Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Jeho základná a všeobecná časť aj s vyžrebovaním súťaží 

a nominačnými listinami R a D pre SR 2020/2021 je zverejnená na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ 

v časti legislatíva - rozpis súťaží ObFZ SR 2020/2021. 

 Rozpis 19. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021: ŠTK ho 

prerokovala a schválila dňa 22.7.2020. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R a D 

obsadených na stretnutia tejto súťaže, ako aj pre KR, DK, ŠTK. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2020/2021“ 

vo všeobecnej časti.  

Rozpis 15. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2020/2021: ŠTK 

ho prerokovala a schválila dňa 22.7.2020. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R 

obsadených na stretnutia tohto turnaja a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2020/2021“ 

vo všeobecnej časti. 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 22.7.2020 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Žbince - IV. LZ ž U15: domáce stretnutia odohrať v Žbinciach. ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí 

na ihrisku v Žbinciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

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

SPRÁVY TMK ObFZ: 

  Predbežný rozpis 36. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre 

sezónu 2020/2021: TMK ho prerokovala a schválila dňa 22.7.2020. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá 

žiakov FO a FK, pre R obsadených na stretnutia tohto turnaja a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží 

ObFZ MI 2020/2021“ vo všeobecnej časti.  

 

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. 

  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.  
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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“.    

  Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených 

klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 06/2020: Tieto boli sekretariátom ObFZ spracovávané 

v uvedených dňoch priebežne a dňa 22.7.2020 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ 

požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 06/2020 uhradených pre ObFZ MI takto: v 

celkovej čiastke 455,64 € (všetky platby za 06/2020 importované na účet SFZ v dňoch 01.07.2020 - 15.07.2020; PP: 

7847).   

          

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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