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SPRÁVY KR ObFZ:   
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 23.07.2020 do 29.07.2020 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: T. 

Lazor - na 6-8.8.2020, 21.8.2020, 26.8.2020, 30.8.2020 - prac. dôv.   

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

h. v reštaurácii Výšková, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bolo vydanie pokynov k sezóne 

2020/2021 súťaží ObFZ. Tohto seminára sa zúčastnilo 16 R a 6 D. Ospravedlnení boli 2 R a 1 D. Bez akéhokoľvek 

oznámenia sa nezúčastnili 5 R a 2 D. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2020/2021: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: T. Olexa, J. 

Pivarník, T. F. Komenda, P. Kaffan, P. Pavlo, Ľ. Mirda, M. Tušek, M. Mazár, L. Babjak, D. Osipčáková, P. 

Remecký, J. Matej, T. Lazor, M. Miľo. 

 Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Uskutoční sa v utorok 4.8.2020 

od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bude prezentácia zmien a doplnkov PF platných od 

1.7.2020. Na tento seminár sú povinný dostaviť sa R a D, ktorí sa nezúčastnili letného seminára R a D dňa 24.7.2020.  

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 9.8.2020 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

29.7.2020 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 1. kolo - Ne 9.8.2020 o 13:30 h: Poruba p/V - 

Trhovište, Zalužice - Tušice TNV; VII.L m - 2. kolo - Ne 9.8.2020 o 13:30 h: Ložín - Porostov, Pus. Čemerné - Kusín. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Manuál pri organizovaní stretnutí pre COVID-19: ŠTK vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí 

súťaží ObFZ v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. Je zverejnený na web stránke ObFZ. D sú povinní 

vykonávať kontrolu opatrení a výsledok uvádzať v svojej správe. 

 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: Hatalov (Adrián Murgáč - 18.8.2002); Iňačovce 

(Anton Makula - 18.9.2003); Pavlovce n/U B (Miroslav Belavý - 18.4.2004); Tibava (Adrián Semjan - 6.1.2003, Marko 

Čuhanič - 9.1.2004); Porostov (Michal Janič - 30.7.2004, Samuel Majerčík - 7.4.2003). Kópie potvrdených tlačív si 

príslušný FO a FK môže prevziať na Se. 

 Spracovanie prehľadu vrátok 50% pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia súťaží 

ObFZ 2019/2020: ŠTK ho na základe uzn. VV ObFZ č. 554/2020 spracovala do 29.7.2020 a požiadala EkÚ ObFZ o ich 

úhradu prevodom z účtu ObFZ na účty FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ. 

 Rozdelenie druhých 50% z uhradených pokút za nenastúpenia na mládežnícke stretnutia súťaží ObFZ 

2019/2020 pre víťazov mládežníckych súťaží ObFZ 2019/2020: Vzhľadom na zrušenie všetkých súťaží ObFZ v sezóne 

2019/2020 a tým neurčenie víťazov mládežníckych súťaží ObFZ 2019/2020 ŠTK toto rozdelenie nebude realizovať. 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykonala dňa 29.7.2020 na ihrisku OŠK Porostov. ŠTK na 

základe vykonanej kontroly POVOĽUJE odohrať domáce stretnutia VII.L m súťaží ObFZ na ihrisku v Porostove. 
 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK ju vykoná dňa 5.8.2020 na futbalovom ihrisku v Rem. 

Hámroch so zameraním na stav HP a šatní, vybavenosť sociálnych priestorov a kabíny delegovaných osôb. ŠTK svoje 

stanovisko k odohratiu stretnutí FK Rem. Hámre m na ihrisku v Rem. Hámroch v SR 2020/2021 vydá po vykonaní 

kontroly. 

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

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2019/2020“ dňa 2.8.2020:    
 VII.L m - 1. kolo - nedeľa 2.8.2020 o 16:30 h: Bracovce - Ložín (Komenda ako R za Stretavského), Horovce - 

Tibava (Komenda ako AR1 zruš.) 

 

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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SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2020: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.8.2020, pričom platby za 

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

pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 32. 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 10.8.2020 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, TMK. 
  Pozvánka na najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 10.8.2020: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 3.8.2020 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

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

          

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


