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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 21.10.2021 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:    
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 07.10.2021 do 13.10.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: 

M. Tušek na 17.10.2021 - prac. dôv., J. Zambory na 17.10.2021 - prac. dôv., M. Končík na 17.10.2021 - rod. 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“. 

 Záväzná prihláška na 27. ročník „Turnaja výberov ObFZ  R a D v halovom futbale 2021: KR ju dostala 

a vzala na vedomie dňa 7.10.2021 od organizátora turnaja ObFZ St. Ľubovňa. KR účasť na turnaji a rozdelenie 

kompetencií prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.10.2021. 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 2. kolo 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022: Podrobné 

informácie sú zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet v časti Štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - ŠTK - Informácie k 

súťaži "Pohár ObFZ MI v sezóne 2021/2022". Dvojice 2. kola boli stanovené tak, že družstvo s najnižším číslom z prvej 

časti sa stretne s družstvom s najvyšším číslom druhej časti. 2. kolo - Ne 17.10.2021 o 14:30 h.: Beša - Tušice TNV, 

Jastrabie pri MI - Palín, Moravany - Trhovište, Úbrež - Vyš. Remety (11:30 h.), Sobranecko B - Krásnovce, Kap. 

Kľačany - Hatalov (11:30 h.), Pus. Čemerné - Poruba p/V, Ložín - Žbince, Porostov - Veľ. Slemence (13.10.2021), 

Iňačovce - Záhor (11:30 h.), Pavlovce n/U B - Dúbravka, Horovce - Pozdišovce, Rem. Hámre - Rakovec n/O, Tibava - 

Malčice (11:30 h.), Bracovce - Zalužice B (9.10.2021), Kusín - Topoľany B (10.10.2021). Víťazi stretnutí 2. kola 

postupujú do 3. kola, ktorého dvojice podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže určí ŠTK na zas. v St 20.10.2021, 

ktoré zverejní v ÚS i v ISSF. Za B-družstvo nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto 

sezóne 2019/2020 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. 

 Krajská futbalová liga: ŠTK oznamuje, že VsFZ v spolupráci s KSK aj v tejto sezóne 2021/2022, v období 

január až marec 2022 organizuje “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK. Záujemcovia z FO a FK 

územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa môžu prihlasovať prostredníctvom klubového ISSF manažéra v 

elektronickej podateľni v systéme ISSF, podaním prihlášky do 16.11.2021. Podrobné informácie sú zverejnené na web 

stránke ObFZ, v časti Články a novinky. V termíne do 13.10.2021 už prihlášku podali tieto FO-FK územne patriace pod 

ObFZ MI: KFL súťaže ObFZ - Poruba p/V, Tibava. 

  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 09/2021 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 13.10.2021 majú tieto FO a FK: Palín, Porostov, Zbudza. 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).  
 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ dňa 10.10.2021: 
 VII.L m - 13. kolo - nedeľa 10.10.2021 o 14:30 h: Kap. Kľačany - Ložín (Stretavský ako R za Tušeka)  

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

  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 mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 12.10.2021. ObFZ upozorňoval 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, Porostov, Zbudza. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 12.10.2021), nemal 

platbu z nej importovanú na účte SFZ, má 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. Do pozornosti DK. 

 Preplatenie nákladov FO-FK delegovaným osobám: EÚ berie na vedomie rozhodnutie VV ObFZ z 11.10.2021 

(uzn. č. 688/2021) o preplatení nákladov FO-FK pre delegované osoby vo všetkých stretnutiach 20.r. súťaže „Pohár 

ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2021/2022 z prostriedkov ObFZ. EÚ oznamuje FO-FK, že platbu za rozhodovanie 

stretnutí delegovaným osobám uhradia najskôr prostredníctvom zbernej faktúry a po zaplatení ZF za príslušný mesiac 

budú finančné prostriedky vrátené späť na účty FO-FK uvedené v ISSF. 

  

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 40. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 11.10.2021. 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 VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:   
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. 

  
         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


