
Úradná správa ObFZ 2020/2021 č. 48 z 30.06.2021 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 1.-7.7.2021 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 2021/2022: Uskutoční sa v stredu 14.7.2021 od 17:00 

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

2021/2022 súťaží ObFZ. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. 

ročník 2021/2022 od svojho odborného lekára (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R je zverejnené na web stránke 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti tlačivá. 

  

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VI.L m - 9.k. z 27.06.2021: Hatalov - Palín 3:0 kont. (Ho 

nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Kaffana z 27.6.2021; PP 200 € do ZF pre Palín, do pozornosti DK). 

 Nedohranie stretnutia pre pokles hráčov pod 7: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L m - 15.k. z 20.6.2021: Topoľany 

B - Porostov 5:0; (nástup hosťujúceho družstva so 7 hráčmi; v 33´ R ukončil stretnutie z dôvodu, že počet hráčov hostí 

klesol pod 7; ŠTK kontumuje stretnutie a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia 15.k VII.L m Topoľany B - 

Porostov 5:0 z HP. PP pre Porostov 50€. Do pozornosti DK. 

 Upozornenie pre FK Pavlovce n/U B: ŠTK upozorňuje FK Pavlovce n/U B na zabezpečenie zdravotnej 

služby (zdravotníka) na každom domácom stretnutí v súlade so SP čl. 56/g. V opačnom príde bude postupovať v súlade 

s DP. 

 Definitívne zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2021/2022: Toto bude známe až po definitívnom zložení 

súťaží SFZ a VsFZ 2021/2022 a po zasadnutí riadnej konferencie ObFZ dňa 9.7.2021. ObFZ bude pritom postupovať 

podľa platných zásad z „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce“. ŠTK opätovne oznamuje, že štart všetkých súťaží mužov 

SR 2021/2022 je 25.7.2021.  

 Oznámenie FO - FK o neprihlásení niektorého svojho družstva do súťaží ObFZ 2021/2022: ŠTK ho 

obdržala od týchto FO-FK: Zempl. Široká (VII.L m); Jovsa a Koromľa (VIII.L m). ŠTK nahlási tieto FO - FK na 

matriku SFZ, ako neaktívne v sezóne 2021/2022. 

 Oznámenie FO - FK o odhlásení niektorého svojho družstva zo súťaží ObFZ 2021/2022: ŠTK ho obdržala 

od týchto FO-FK: Vyš. Remety zo súťaže prípraviek U11 sk. A. ŠTK to vzala na vedomie a vyradila družstvo TJ Vyš. 

Remety zo súťaže prípraviek U11 sk. A. 

 Oznámenie FO - FK o prihlásení niektorého svojho družstva do inej súťaže ObFZ 2021/2022: ŠTK ho 

obdržala od FK Pozdišovce, ktorý svoje družstvo mužov prihlásil do VII.L m. 

 Úprava jednotlivých súťaží ObFZ: ŠTK na základe oznámenia FO - FK o neprihlásení, alebo prihlásení 

družstiev do iných súťaží v sezóne 2021/2022 upravila a doplnila súťaže ObFZ 2021/2022 takto: VI.L m: Kusín 

doplnený za Pozdišovce; počet účastníkov - 14. VII.L m: Pozdišovce vymenené za Kusín; Pus. Čemerné doplnené za 

Zempl. Širokú; počet účastníkov - 14. VIII.L m: počet účastníkov - 8. 

 Upozornenie pre FO - FK: ŠTK upozorňuje FO - FK, že záväzná prihláška do súťaží „Majstrovstiev ObFZ 

Michalovce“ pre sezónu 2021/2022 sa dala podať do 23.6.2021 do polnoci 23.59.59. hod. V opačnom prípade ju bude 

možné podať už len s PP podľa RS 2020/2021, bod F - Hospodárske ustanovenia, časť 3/b-b2. 

 Súťažný poriadok futbalu: ŠTK oznamuje FO-FK, že na web stránke ObFZ - futbalnet v časti poriadky SFZ je 

zverejnený aktuálny nový SP platný od 1.7.2021. 

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

 Oznámenie k disciplinárnym sankciám (DS) s prerušením: V prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje 

v období od posledného súťažného stretnutia v sezóne 2020/2021, do prvého stretnutia v sezóne 2021/2022. 

 Pokuta namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK: DK oznamuje FO-FK, že hráč, ktorý bol v 

poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia 

výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS - pozastavenie 

výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom 

"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote 

prostredníctvom ISSF. Výška minimálnej pokuty družstva mužov je 50€. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nedohranie 

stretnutia: Porostov (50 € - ŠTK: NS - m - 20.6.2021); - za nenastúpenie na  stretnutie: Palín (200 € - ŠTK: NnS - m - 

27.6.2021). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 30.6.2021 a zahrnúť do mesačných 

ZF za 06/2021. 
 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


SPRÁVY MATRIKY ObFZ: 

 Letné registračné obdobie od 26.06.2021 do 30.09.2021: Klasický prestup je v ňom možné podať len v termíne 

od 26.06.2021 do 15.07.2021, prestup s obmedzením len v termíne od 01.07.2021 do 30.09.2021. 

 Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 26.06.2021 do 30.09.2021: Klasický 

prestup hráča je v ňom možné podávať len do 15.07.2021 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom 

prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným 

hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 30.09.2021 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť 

len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený 

príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského klubu. 

 Registračný a prestupový poriadok futbalu: Matrika ObFZ oznamuje FO-FK, že na web stránke ObFZ - 

futbalnet v časti poriadky SFZ je zverejnený aktuálny nový RaPP platný od 8.6.2021. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 37. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2021“ sa toto uskutoční v piatok 9.7.2021 o 14:30 h v reštaurácii 

Výšková v Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 
 Pozvánka na najbližšie 37. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 9.7.2021: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 30.6.2021 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 3, 071 01 Michalovciach. 

 Návrh programu riadnej konferencie ObFZ: VV na svojom zasadnutí dňa 14.6.2021 schválil návrh 

programu Riadnej konferencie ObFZ konanej dňa 9.7.2021 v reštaurácii „Výšková“, Nám. Slobody 3, 071 01 

Michalovce: 1. Otvorenie a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ; 2. Správa mandátovej komisie konferencie; 3. 

Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021; 4. Správa revíznej komisie ObFZ za 

obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021; 5. Udelenie ocenení ObFZ za II. polrok 2020 a I. polrok 2021 - ocenenie víťazov 

súťaží ObFZ SR 2020/2021; 6. Informácia o príprave sezóny 2021/2022 súťaží ObFZ - schválenie rozpisu súťaží ObFZ 

2021/2022; 7. Diskusia; 8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou; 9. Ukončenie 

                                                                                                                     

                                                                                   Oblastný futbalový zväz Michalovce 


