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SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 01.07.2021 do 07.07.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neúčasti 

na letnom seminári R dňa 14.7.2021: Ľ. Mirda - prac. dôv. 

 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.  

 Členské poplatky R a D na sezónu 2021/2022: Tieto si je povinný vygenerovať každý R a D individuálne pre 

sezónu 2021/2022. KR oznamuje, že tieto je si už možné vygenerovať pre sezónu 2021/2022 v ISSF - moje členské 

poplatky. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2021/2022: Na ObFZ ho už doručili títo R: P. Tudja. 

 Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2021/2022: KR oznamuje, že od 1.7.2021 sú v platnosti zmeny a doplnky 

pravidiel futbalu 2021/2022 pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2021. Ich detailná verzia je zverejnená na web 

stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - komisie - KR - Oznamy KR ObFZ. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2021/2022: ŠTK ObFZ Michalovce v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, na 

základe doručených dohôd, svojím právoplatným rozhodnutím schválila tieto spoločné družstvá mládeže pre sezónu 

2021/2022, a to dňa: - dňa 7.7.2021: ● klub č. 1: ŠK Agro Palín č. 2: FK Družstevník Iňačovce; veková úroveň: U19.Toto 

bolo z ObFZ zaslané e-mailom dňa 9.7.2021 na SFZ cez „ISSF Pomoc“ k zaevidovaniu v ISSF. Dohody potvrdené 

ŠTK si každý klub môže prevziať na ObFZ.  

 Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2021/2022: ŠTK ho s požadovanými žrebovacími 

číslami a výnimkami prerokuje a schváli na svojom zasadnutí dňa 13.7.2021. Zloženie súťaží bude zverejnené na web 

stránke ObFZ v časti súťaže 2021/2022. 

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

Michalovce“ 2021/2022: Tieto budú pre všetky FO a FK, ktoré do stanoveného termínu 23.6.2021 za svoje kolektívy 

podali v ISSF prihlášky do uvedených súťaží, zaevidované v ISSF do 31.7.2021 (tým, ktoré ich podali po 23.6.2021, budú 

v zmysle RS zahrnuté aj doplatky za nedodržanie termínu). 

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

od týchto FO-FK: Horňa zo súťaže VIII.L muži. ŠTK to vzala na vedomie a vyradila družstvo OFK Horňa zo súťaže 

VIII.L muži. 

 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: VIII.L m: počet 

účastníkov - 7; súťaž prípraviek sk. A - 4. 

 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. 

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

 

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€. 

 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva 

na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 2). 
 

SPRÁVY MATRIKY ObFZ: 
 Zmena vyjadrenia sa materského klubu k transferu hráča: Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa 

článku 18, ods. 13, odseku 12 vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v 

tejto lehote nevyjadrí k prestupu, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná. Zmena 

stratégie pokiaľ ide o schvaľovanie prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením, pri ktorom nový klub 

spolu s hráčom prejavia záujem zrealizovať prestup. Vypúšťa sa povinnosť materského klubu k prestupu vyjadriť a 

zároveň sa predlžuje čas na vyjadrenie k žiadosti s tým rizikom, že v prípade pasivity materského klubu sa bude súhlas 

prezumovať a matrika transfer uskutoční. Zároveň sa ponecháva možnosť, aby materský klub vyjadril nesúhlas s 
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transferom, pričom sa v týchto prípadoch prihliada na záujem hráča, v ktorom klube chce pôsobiť. Registračné právo 

materského klubu na hráča zostáva zachované tým, že sa hráč vždy po 30.06. daného roka vráti do 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 EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.7.2021. 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 13.7.2021), 

nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.7.2021) 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.   

  Hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2021: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za 06/2021 ho dňa 8.7.2021 

spracovala účtovníčka ObFZ, kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho predložiť k prerokovaniu na najbližšie zas. VV. 

 

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. 
 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. 

  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


