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SPRÁVY KR ObFZ:   

 Licenčné semináre D: KR oznamuje, že KD SFZ bude dňa 24.7.2021 v Košiciach (Alejová 2) organizovať 

licenčný seminár licencia „A“ - Delegát zväzu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vedúceho 

vzdelávania KD SFZ p. Jaroslava ŠVARCA - jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 

20.6.2021. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné 

orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o 

bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne 

maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby 

(predpokladaná cena licencie „A“ je 50 eur) a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. 

Presné pokyny k seminárom, ako aj študijné materiály budú všetkým prihláseným účastníkom zaslané emailovou 

poštou, po uzávierke prihlášok. Pre rok 2021 sú to jediné licenčné semináre, ktoré sa budú konať. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 13.6.2021 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

2.6.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 12. kolo - Ne 13.6.2021 o 14:00 h: Vyš. Remety - 

Tušice, Poruba p/V - Zalužice; VII.L m - 14. kolo - Ne 13.6.2021 o 14:00 h: Rakovec n/O - Zalužice B, Oborín - Malčice; 

VIII.L m - 10. kolo - Ne 13.6.2021 o 14:00 h: Moravany - Beša. 

 
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: - dňa 2.6.2021: Hatalov (Róbert Hreščo - 2.9.2003, 

Erik Kanči - 22.1.2004). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 26.5.2021 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

 ● Bracovce - VII.L m - 14.k. z 13.6.2021: Bracovce - Topoľany B: nový termín - 13.6.2021 o 17:00 h v 

Ložíne. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

 Príprava súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2021/2022: Informácie o príprave súťaží 

budú priebežne zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ 

- Športovo technická komisia - Informácie k sezónam - Informácie k sezóne 2021/2022. Každý FO a FK, ktorý bude 

prihlasovať niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2021/2022, je 

prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný záväznú prihlášku za každé svoje družstvo podať 

samostatne len elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 9.6.2021 do 23.6.2021 (termín predlžený 

z dôvodu dohratia súťaží ObFZ 2020/2021). FO a FK v prihláškach svojich družstiev do súťaží v ISSF sú povinné 

žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie číslo“ a výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, 

pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“. Ak niektorý kolektív FO a FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo 

nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na 

ktorý toto číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať doma alebo vonku, a ak doma, tak či v ÚHČ alebo aj o 

3 h skôr. 

 Správa realizačného tímu družstva "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU": ŠTK upozorňuje 

všetky FO-FK na nahranie funkcionárov družstva (vedúci družstva, tréner, lekár, masér) do zápisu o stretnutí. Hlavná 

zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva 

v ISSF. Kompletný návod na pridanie funkcionárov do zápisu nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-

timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu Dôležité je, aby Vami zadaní funkcionári odsúhlasili danú pozíciu na 

svojom účte v ISSF a až potom ho môžete nahrať do zápisu. V stretnutiach hraných v dňoch 23.-30.5.2021 túto 

povinnosť nemali splnenú tieto FO-FK: Palín, Dúbravka, Pus. Čemerné, Kusín, Tibava, Rem. Hámre, Oborín. 

 Vytvorenie súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2021/2022 v ISSF: ŠTK oznamuje, že tieto sú v ISSF od 

2.6.2021 vytvorené takto: v kategórii mužov - VI.L m, VII.L m, VIII.L m; v kategórii dorastencov - V.L d, VI.L d (ŠTK 

oznamuje FO-FK, ktorých družstva pôsobili v VI.LV d a VI.LZ d, že na najbližšom zasadnutí VV ObFZ navrhne, aby 

od sezóny 2021/2022 bola vytvorená, len jedna súťaž VI.L d z dôvodu malého počtu mužstiev v týchto súťažiach); 

v kategórii žiakov - III.L ž, IV.LV ž, IV.LZ ž a súťaže prípraviek sk. A,B,C. 

 Zmena vekových kategórii v súťaži prípraviek: ŠTK oznamuje FO-FK, ktorých družstvá budú v sezóne 

2021/2022 štartovať v súťažiach prípraviek, že na najbližšom zasadnutí VV ObFZ navrhne zmenu vekových kategórii 

žiakov a prípraviek tak, aby v súťaži prípraviek mohli nastúpiť hráči narodení 1.1.2010 a mladší. Vekovú kategóriu 

žiakov by tvorili hráči narodení 1.1.2007 až 31.12.2009. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 13.6.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho 

dňa 2.6.2021 prerokovala a schválila. 

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2020/2021 

hraných dňa 30.5.2021: Rozhodnutia DK 

- Dávid Borbely (1213129), 10€, Oborín, VII.L m - DK podľa DP čl.46/1a,2 ukladá DS-pozastavenie výkonu športu na 

2 súťažné stretnutia NEPO, od 02.06.2021. 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu


 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Peter Kurej (1140220), 10€, Kusín, VII.L m, DK podľa DP čl. 37/5a ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súť. stret. NEPO od 02.06.2021 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2020/2021“ dňa 5.- 6.6.2021:    

 VI.L m - 11. kolo - nedeľa 6.6.2021 o 17:00 h: Palín - Zempl. Široká (o 14:00 h.: Pavlo ako AR1 za M. Miľa)  

 VII.L m - 13. kolo - nedeľa 6.6.2021 o 17:00 h: Pavlovce n/U B - Porostov (So 5.6.2021: Mirda; M. Miľo - 

Žoffčák - nové obs.) 

   
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ 

pre SR 2020/2021: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 9.6.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) 

videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 12. kolo: Bracovce - Pavlovce n/U B. Zároveň upozorňuje na natáčanie 

videozáznamu zo správneho miesta v súlade s RS ObFZ 2020/2021 bod 2, časť E, odst. n/1 (z vyvýšeného miesta v strede 

HP). 

 Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022“: 

ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, 

funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e - mailom do 4.6.2021 na adresu „obfzmi@futbalsfz.sk“ s 

uvedením mena, priezviska a funkcie odosielateľa. 

 Aktualizácia údajov - Sekretariát žiada FO-FK, aby v prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF vykonali 

aktualizáciu údajov - kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, e-mailových adries a adries klubov tak, aby 

tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre SR 2021/2022. 

 Oznámenie pre FO-FK: Sekretariát ObFZ oznamuje všetkým FO-FK územne patriacim pod ObFZ MI (III.L, 

IV.LJ, V.LZ, VI.L, VII.L, VIII.L), že na sekretariáte si od 17.5.2021 môžu vyzdvihnúť multifunkčné zariadenie určené 

na zabezpečenie futbalových stretnutí a prác vo FO-FK. Toto zariadenie môže prevziať, len štatutárny zástupca klubu 

a pri prevzatí musí doložiť IČO a disponovať pečiatkou FO-FK. Do 4.6.2021 si zariadenie už prevzali: Poruba p/V, 

Iňačovce, Horovce, Tušice TNV, Jastrabie pri MI, Dúbravka, Lastomír, Rakovec n/O, Čičarovce, Krásnovce, Pavlovce 

n/U, Topoľany, Zalužice, Veľ. Kapušany, Kriš. Liesková, Záhor, Budkovce, Bracovce, Petrovce n/L, Nacina Ves, 

Stretava, Žbince, Horňa, Moravany, Veľ. Slemence, Rem. Hámre, Jovsa, Tibava, Trhovište, Močarany, Úbrež, Ložín, 

Zempl. Široká, Vyš. Remety, Malčice, Zbudza, Hatalov, Koromľa, Porostov, Kap. Kľačany, Oborín, Pozdišovce, Palín, 

Vinné. Se ObFZ žiada FO-FK: Sobrance - Sobranecko, Strážske, Kusín, Pus. Čemerné, Beša o urýchlené prevzatie 

zariadenia.  

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 15.6.2021. 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 15.6.2021), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 16.6.2021) 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 36. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2021“ sa toto uskutoční v pondelok 14.6.2021 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 36. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 14.6.2021: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 7.6.2021 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

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

 Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 35. zasadnutí dňa 5.5.2021, 

v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí siedme zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ 

Michalovce“ na deň 9.7.2021 o 15:30 h. v reštaurácii Výšková Nám. slobody 13, 071 01 Michalovciach. 

                                   

 

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


