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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. Lazor na 25.7.2021 - prac. dôv., M. Končík od 19.7.2021 do 25.7.2021 - rod. dôv.; - od D: - o neobs.: A. Žoffčák od 

22.7.2021 do 2.8.2021 - osob. dôv. 

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

21.7.2021 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bola prezentácia zmien a doplnkov PF platných 

od 1.7.2021. Tohto seminára sa zúčastnili 3R. 

 Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2021/2022: Na ObFZ ho už doručili títo R: L. Babjak, T. 

Olexa. 

 Nominačné listiny R súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2021/2022: VV ich na svojom zasadnutí 

dňa 9.7.2021 schválil takto: Babjak Ladislav, Bukaj Jozef, Dirda Miroslav, Dziad Peter, Fenin Marko, Hospodi Marián, 

Kaffan Peter, Komenda Tomáš František, Končík Michal, Lazor Tomáš, Matej Ján, Mazár Milan, Mihaľov Maroš, Miľo 

Miloš, Mirda Ľuboš, Olexa Tomáš, Osipčáková Diana, Palinský Oto, Stretavský Anton, Tudja Pavel, Tušek Michal, 

Zambory Jaroslav. Tieto sú zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti legislatíva - rozpis 

súťaží ObFZ 2021/2022 - nominačné listiny R a D. 

 Nominačné listiny D súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2021/2022: VV ich na svojom zasadnutí 

dňa 9.7.2021 schválil takto: Hreško Ján, Lisák Vladimír st., Mano Ján, Miľo Štefan, Sabo Milan, Špivák Martin, Vojtko 

Ladislav, Žoffčák Alfonz. Tieto sú zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti legislatíva - 

rozpis súťaží ObFZ 2021/2022 - nominačné listiny R a D. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 1.8.2021 pre nedostatok  R: KR ho dňa 

21.7.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 2. kolo - Ne 1.8.2021 o 13:30 h: Dúbravka - Palín, 

Trhovište - Hatalov; VII.L m - 2. kolo - Ne 1.8.2021 o 13:30 h: Pus. Čemerné - Ložín. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  

 Nezaradenie družstva do súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2021/2022: ŠTK nezaradila TJ Sokol Močarany 

do súťaže VI.L m ObFZ v sezóne 2021/2022 pre nesplnenie podmienky nahlásenia mládežníckeho družstva do súťaží 

ObFZ (RS bod 3/A, časť 4, odst. 1/a) a na základe oficiálneho stanoviska TJ Sokol Močarany ani do žiadnej inej súťaže 

mužov ObFZ MI 2021/2022. ŠTK nahlási tento FO - FK na matriku SFZ, ako neaktívny v sezóne 2021/2022. 

 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 21.7.2021: ● klub č. 1: OFK Rakovec n/O č. 2: FK 1971 Moravany; veková úroveň: U15; ● 

klub č. 1: TJ Pokrok Krásnovce č. 2: OŠK Zalužice; veková úroveň: U15; ● klub č. 1: OŠK Zalužice č. 2: TJ Pokrok 

Krásnovce; veková úroveň: U19.Toto bolo z ObFZ zaslané e-mailom dňa 21.7.2021 na SFZ cez „ISSF Pomoc“ k 

zaevidovaniu v ISSF. Dohody potvrdené ŠTK si každý klub môže prevziať na 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 21.7.2021: Bracovce (Filip Blanár - 

11.12.2003, Milan Demeter - 22.5.2004, Martin Čurma - 28.6.2004); Porostov (Samuel Karackaj - 21.3.2008, Michal 

Janič); Trhovište (Jaroslav Kapura - 8.1.2004); Tušice TNV (Norbert Nisky - 20.4.2005, Sebastián Čarny - 18.1.2008). 

Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK. 

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

obdržala a vzala na vedomie od týchto FO-FK: Palín (súťaž prípraviek sk. B). 

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

Michalovce“ 2021/2022 a ich doplatky za neskoré podanie prihlášok: Súťažné vklady budú pre všetky FO a FK, 

ktoré za svoje kolektívy podali v ISSF prihlášky do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2021/2022, v ISSF 

zaevidované v dňoch 26.-30.7.2021. Doplatky za neskoré podanie prihlášok budú v ISSF zaevidované dňa 28.7.2021. 

Všetky boli zahrnuté do zbernej faktúry za 07/2021 ako uznesenia ŠTK. 

 Poplatky klubov VII. ligy mužov, ktoré nenahlásili žiadne svoje mládežnícke družstvo do sezóny 

2021/2022: Tieto budú v ISSF zaevidované v uzneseniach ŠTK pre tieto družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží 

VII. ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2021/2022: - dňa 28.7.2021 do zbernej faktúry za 07/2021: Iňačovce - 

700 €, Pus. Čemerné - 700 €, Oborín - 700 €, Ložín - 700€, Kap. Kľačany - 700€, Pozdišovce - 700€. 

 Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022: Jeho základná časť aj s vyžrebovaním súťaží a nominačnými 

listinami R a D pre SR 2021/2022 je zverejnená na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti legislatíva - 

rozpis súťaží ObFZ SR 2021/2022. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 20.6.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho 

dňa 9.6.2021 prerokovala a schválila. 

 Vyhláška č. 208 Úradu verejného zdravotníctva SR - hromadné podujatia: Táto je v plnom znení 

zverejnená na web stránke ObFZ. ŠTK upozorňuje na základné opatrenia, ktoré musí splniť organizátor stretnutia a 

zúčastnené FO-FK na stretnutí, ako aj na dodržiavanie športového covid semaforu pre okresy Michalovce a Sobrance. 

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

 Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 06/2021: - 

dňa 21.7.2021: Palín, Iňačovce, Koromľa (od 22.7.2021 bez ďalšieho postihu). 

 Pretrvávajúce 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: Zempl. Široká. 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: Zempl. Široká. 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.  

   

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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