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SPRÁVY KR ObFZ:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 30.09.2021 do 06.10.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. 

obs.: P. Tudja na 10.10.2021 - prac. dôv., M. Mihaľov na 8.10.2021 - prac. dôv. 

 Oznámenie pre R a D: KR upozorňuje R a D na dôslednú kontrolu mien a čísel hráčov nastupujúcich na 

stretnutie v základnej zostave podľa zápisu o stretnutí. Túto kontrolu vykoná R, AR pred stretnutím pri nástupe družstiev 

na HP. V konečnom dôsledku za správny nástup hráčov je zodpovedný R stretnutia, ktorý výsledok kontroly povinne 

zapíše do zápisu o stretnutí - záznam R. Na stretnutiach, kde je prítomný aj D, tento výsledok kontroly uvedie v správe 

pozorovateľa R v časti „Kontrolne činnosti - komentár“. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 6.10.2021 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Topoľany B - 20. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 

z 13.10.2021: Kusín - Topoľany B: nový termín - 10.10.2021 o 15:30 h v Kusíne. Poplatok do ZF za žiadosť sa 

nevyžaduje. 

  Zmena termínu / HP stretnutia - nariadenie ŠTK: ŠTK ich z dôvodu objektívnej neúčasti na stretnutí 

a neodohrania stretn. III.L ž U 15 - 6.k. Trhovište - Strážske dňa 6.10.2021 nariadila pre tieto FO a FK v stretnutiach: 

  ● Strážske - III.L ž U15 - 6.k. z 6.10.2021: Trhovište - Strážske: nový termín - 12.10.2021 o 16:30 h v 

Trhovišti. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  Neúplný videozáznam zo stretnutia: ŠTK berie na vedomie vyjadrenie a list FK Žbince zaslaný dňa 

4.10.2021 a OFK Dúbravka zaslaný dňa 28.9.2021 na mediálno propagačné odd. SFZ, bez opatrení. 

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

 

SPRÁVY DK ObFZ: 

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

2021/2022 hraných v dňoch 2.-.3.10.2021: Rozhodnutia DK: 

 DS po 5.ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Ján Goroľ (1320174), 10€, Rakovec n/O, VI.L m, DK podľa DP čl. 37/5a ukladá za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súť. stret. NEPO od 06.10.2021. 
 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).  
 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 8.- 9.10.2021: 
 III.L ž U15 - 7. kolo - piatok 8.10.2021 o 16:30 h: Strážske - Sobranecko (Mazár ako R za Mihaľova) 

 VI.L d U19 - 7. kolo - sobota 9.10.2021 o 14:30 h: Žbince - Palín (Miľo ako R za Dziada), Budkovce - Kriš. 

Liesková (Dziad ako R za Miľa) 

- na dohrávané stretnutia: 

 VII.L m - 13. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 14:30 h: Kap. Kľačany - Ložín (Tušek ako R za Tudju) 

- na 20.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: 
 2. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 15:30 h: Kusín - Topoľany B (Dirda) 

 

SPRÁVY MRK ObFZ: 

 Upozornenie pre kluby a hráčov k prestupom s obmedzením v tomto registračnom období: Tieto sa mohli 

podávať len do 30.09.2021 vrátane. Schválené z nich budú len tie, ktoré budú do 30.09.2021 do 24:00 h v ISSF 

zaevidované klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválené príslušným hráčom a schválené aj klubovým ISSF 

manažérom materského klubu. Ostatné budú v zmysle RaPP zamietnuté a budú sa môcť podať až v najbližšom ďalšom 

registračnom období. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

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

pre SR 2021/2022: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 13.10.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 50€) 

úplný videozáznam z týchto stretnutí: VI.L m - 11. kolo: Veľ. Slemence - Hatalov (2. polčas, len 14´). Se 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). 

  Upozornenie k dodržiavaniu opatrení COVID-19: Se upozorňuje futbalové kluby na dodržiavanie opatrení 

vyplývajúce z manuálu a usmernenia k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí 

amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 zverejnené 

na web stránke ObFZ v časti články a novinky. 

 

 

 



SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 12.10.2021. 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 

12.10.2021), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 13.10.2021) 

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.-3. štvrťrok 2020: Po zúčtovaní účtovných dokladov ObFZ za 09/2021 ho dňa 6.10.2021 

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

Uvedený materiál bol dňa 7.10.2021 z ObFZ preposlaný e-mailom členom VV a predsedovi RK. 

 Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 09/2021: EÚ ObFZ oznamuje R a D, že z dôvodu nesprávneho 

vygenerovania a zúčtovania odmien za 09/2021 ekonomickým úsekom SFZ budú výplaty za 09/2021 po odstránení 

nedostatkov poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ v neskoršom termíne. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 40. 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 pondelok 11.10.2021 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 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 11.10.2021: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.10.2021 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi 

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

 Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie VV ObFZ v pondelok 11.10.2021 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:15 

h: Palín (štatutárny zástupca FK - M. Varjassy); p. Lukáš Bodnár. Obaja z dôvodu pohovoru. 

 

SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ: 
  Z ostatného zasadnutia volebnej komisie ObFZ: Uskutočnilo sa v utorok 5.10.2021 o 15:00 h na ObFZ 

v Michalovciach za účasti 4 členov tejto komisie. V súvislosti s rozhodnutím VV ObFZ o termíne najbližšej volebnej 

„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021, VK prerokovala vyhlásenie volieb na tejto konferencii a ich prípravu 

(v súvislosti s tým aj informáciu k návrhom na zaradenie do kandidátok k voľbám i tlačivo návrhu na zaradenie do 

kandidátok).   

Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k najbližším voľbám do volených orgánov ObFZ na nastávajúce 4-

ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025: V decembri 2021 končí 4-ročné funkčné obdobie súčasných dobrovoľných 

funkcionárov volených orgánov ObFZ za roky 2018-2021. Voľby dobrovoľných funkcionárov do volených orgánov ObFZ 

na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025 (aj 3 členov konferencie VsFZ za ObFZ MI, aj 1 delegáta za 

ObFZ MI na volebnú konferenciu SFZ) sa uskutočnia na najbližšej volebnej konferencii ObFZ dňa 26.11.2021. Na 

základe toho volebná komisia ObFZ dňa 5.10.2021 vyhlásila tieto voľby: a) do orgánov ObFZ: voľby predsedu 

ObFZ, voľby ostatných 6 členov výkonného výboru ObFZ, voľby 10 členov riadnej konferencie ObFZ, voľby predsedu 

revíznej komisie ObFZ, voľby predsedu odvolacej komisie ObFZ, voľby predsedu disciplinárnej komisie ObFZ (v zmysle 

stanov ObFZ predsedom a ani iným členom RK, OK, DK, KR nesmie byť funkcionár futbalového oddielu - klubu 

zaradeného v súťažiach riadených ObFZ Michalovce. Navrhovaný kandidát môže byť zaradený len na jednu kandidátku 

do volených orgánov ObFZ); b) do orgánov VsFZ: voľby 3 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce na 

nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025 (jedným z nich je spravidla novozvolený predseda ObFZ, ďalší 

dvaja by mali byť z klubov, ktorých družstvá mužov štartujú v súťažiach VsFZ, pričom by ich prednostne mali aj tieto 

kluby voliť); c) na najbližšiu volebnú konferenciu SFZ: voľby 1 delegáta za ObFZ Michalovce (spravidla je na ňu 

navrhnutý novozvolený predseda ObFZ). 

 Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie do týchto volených orgánov FZ na roky 2022-2025 pre 

voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 26.11.2021: Informácie k tomu, aj s tlačivom návrhu, sú zverejnené na 

webovej stránke ObFZ - futbalnet, v časti Orgány ObFZ - Konferencia ObFZ - Volebná konferencia ObFZ - materiál na 

konferenciu 26.11.2021. Každý FO - FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce, ako riadny člen ObFZ Michalovce, ich 

môže zasielať od 13.10.2021 do 10.11.2021 na tlačive k tomu určenom doporučenou poštovou listovou zásielkou na 

adresu: Oblastný futbalový zväz, volebná komisia ObFZ, Hviezdoslavova 140/7, 071 01 Michalovce. Pri posudzovaní 

platnosti návrhu rozhoduje dátum poštovej pečiatky odoslania návrhu. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po 

tomto termíne nebudú akceptované.  

 Pokyny k organizácii hromadných podujatí: VK upozorňuje, že v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR 

k obmedzeniam, týkajúcim sa organizácie hromadných podujatí a rozdelenia okresov podľa COVID automatu, platného 

od 20.9.2021, bude volebná konferencia ObFZ organizovaná v režime OTP a pri zmene situácii v jednotlivých okresov 

bude organizovaná podľa aktualizácie vyhlášky. Každý účastník je počas celej doby jej trvania povinný 

používať respirátor na prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavať stanovené hygienické opatrenia. VK už teraz 

žiada vyslať na volebnú konferenciu ObFZ jedného, najlepšie očkovaného zástupcu klubu. 

 Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Uskutoční sa v stredu 10.11.2021 od 15:00 h na ObFZ 

Michalovce a dostaviť sa naň majú všetci 4 členovia tejto komisie. 
         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


