
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 02 z 14.07.2021 
 

SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 08.07.2021 do 14.07.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

T.F. Komenda na 25.7.2021, 21-22.8.2021 - prac. dôv. 

 Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022: Uskutočnil sa v stredu 14.7.2021 od 17:00 

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

2021/2022 súťaží ObFZ. Tohto seminára sa zúčastnilo 14 R a 6 D. Ospravedlnení boli 2 R. Bez akéhokoľvek oznámenia 

sa nezúčastnili 3 R. 

 Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022: Uskutoční sa v stredu 21.7.2021 

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, ktorí sa nezúčastnili letného seminára R a D dňa 24.7.2020: M. 

Hospodi, M. Fenin, D. Osipčáková, J. Bukaj. 

 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: T. Lazor, P. Kaffan, 

M. Tušek, M. Mazár, P. Dziad, J. Zambory, J. Matej, M. Mihaľov, M. Miľo, M. Dirda, Ľ. Mirda. 

 Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 25.7.2021: KR ho dňa 14.7.2021 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ až v stredu 21.7.2021. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 25.7.2021 pre nedostatok  R: Vzhľadom na 

to, že nie je známe definitívne zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2021/2022, budú zmeny termínov (stretnutia o 3 hod. 

pred ÚHČ) zverejnené v obsadení R a D dňa 21.7.2021. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  

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

číslami a výnimkami schválila na svojom zasadnutí dňa 13.7.2021. Zloženie súťaží bolo zverejnené na web stránke 

ObFZ v časti súťaže 2021/2022 dňa 13.7.2021. Vzhľadom na úpravy súťaže V.LZ m VsFZ 2021/2022 a následné 

doplnenie a preradenie mužstiev do súťaží ObFZ 2021/2022 bolo toto z web stránky odstránené a po novom - upravenom  

zložení súťaží ObFZ 2021/2022 bude opäť zverejnené do 20.7.2021, ktoré bude už definitívne platné pre súťaže mužov 

ObFZ 2021/2022.  

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

ObFZ 2020/2021: ŠTK ho spracuje do 23.7.2021 a požiada 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 

2020/2021 pre víťazov mládežníckych súťaží ObFZ 2020/2021: Vzhľadom na zrušenie všetkých súťaží ObFZ v sezóne 

2020/2021 a tým neurčenie víťazov mládežníckych súťaží ObFZ 2020/2021 ŠTK toto rozdelenie nebude realizovať. 

 Rozdelenie poplatku za nenahlásenie mládežníckeho družstva do súťaže VII.L m ObFZ 2020/2021: ŠTK 

ho na základe uzn. VV ObFZ č. 632/2021 spracuje do 23.7.2021 a požiada EkÚ ObFZ o ich úhradu prevodom z účtu 

ObFZ na účty FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ. 

 Úhrada vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom sezóny 2020/2021 na účet 

ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2020/2021: ŠTK v zmysle platných zásad, podľa 

RS a po preverení restov, rozhodla finančnú zábezpeku 170 € vrátiť najneskôr do 31.8.2021, prevodom z účtu ObFZ na 

účet týchto FO a FK podľa týchto údajov: ● Príjemcovia: Kap. Kľačany - za družstvo mužov - uzn. MI-STK-

2019/2020-1198: IBAN: SK72 0200 0000 0029 6355 5358; SWIFT: SUBASKBX; čiastka 170,00 €; VS: 20202021; KS: 

0556; ŠS: 20200710. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 06/2021 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 14.09.2021 majú tieto FO a FK: Palín, Zempl. Široká, Iňačovce, Koromľa. DK to týmto FO a FK zruší až po 

importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ. 

 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: 
 Registračné obdobie pre medzinárodné prestupy amatérov: Letné registračné obdobie začína 1. 7. a končí 

30. 9. Ako podklady slúžia: 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – 

amatér“ a kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) 

hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo 

formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať 



elektronicky do issf. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ 

FIFA.  

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

Členské poplatky klubov na sezónu 2021/2022: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF 

vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2021/2022. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude 

povinný uhradiť. 

Členské poplatky hráčov na sezónu 2021/2022: Tieto si je povinný vygenerovať každý hráč individuálne pre 

sezónu 2021/2022. 

 Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2021/2022: 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“.  

 

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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.7.2021. ObFZ upozorňovala FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte 

tieto FO a FK: Palín, Zempl. Široká, Iňačovce, Koromľa. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 

13.7.2021), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.7.2020) 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. Do 

pozornosti DK. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 37. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v piatok 9.7.2021. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe e-

mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ 

- futbalnet. 

 

SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:  

 Zápis z ostatného 7. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 z 9.7.2021: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti Štruktúra 

ObFZ - Konferencia ObFZ - riadna konferencia ObFZ. 

  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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