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SPRÁVY KR ObFZ: 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Predlženie termínu podávania prihlášok do KFL: ŠTK oznamuje FO-FK, že na základe dohody 

organizátorov KSK a VsFZ Košice pri spoluorganizovaní turnaja krajskej futbalovej ligy - zimný pohár predsedu KSK 

2021/2022 sa predlžuje termín podávania prihlášok do nedele 21.novembra 2021 do 23:59:59. 

 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 17.11.2021 už prihlášku podali tieto FO-FK územne patriace pod 

ObFZ MI: KFL súťaže ObFZ - Poruba p/V, Tibava, Bracovce, Hatalov, Pus. Čemerné, Vyš. Remety, Kusín, Rakovec 

n/O, Žbince, Trhovište, Malčice, Horovce, Rem. Hámre, Ložín, Palín, Tušice TNV, Krásnovce, Záhor, Topoľany B; 

KFL súťaže VsFZ - Nacina Ves, Kriš. Liesková, Zalužice, Petrovce n/L, Čičarovce, Sobrance-Sobranecko, Topoľany, 

Budkovce, Strážske, Pavlovce n/U. 

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

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 10/2021: - 

dňa 18.11.2021: Iňačovce, Krásnovce, Rakovec n/O, Vinné. (od 19.11.2021 bez ďalšieho postihu). 

 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 10/2021 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 11.11.2021 majú tieto FO a FK: Beša, Ložín, Palín, Porostov, Strážske, Tibava, Vyš. Remety. 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. 1). 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry: Fond na podporu športu 

vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a 

modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a 

podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-

podpory/sportova-infrastruktura. 

 Informácia o ukončení čerpania kreditov v e-shope v roku 2021: EÚ SFZ informuje o ukončení čerpania 

kreditov v e-shope https://futbalnet.shop. Čerpanie kreditov pre FO-FK končí 30.11.2021 o 23.59. Objednávky musia 

byť doručené do konca roka, aby ich EÚ SFZ vedel zúčtovať so štátnym orgánom. Ukončenie čerpania kreditov je už 

v mesiaci november, lebo administratívna náročnosť je vplyvom zvýšeného počtu dodávateľov komplikovanejšia, 

vyžaduje viac času na kontrolu a riešenie prípadných nedostatkov. Se ObFZ žiada FO-FK: Dúbravka (582,34), 

Rakovec n/O (1004,68), Tušice TNV (582,34) a Rem. Hámre (296,54) o vyčerpanie pridelených kreditov na rok 

2021. Kontrolu čerpania kreditov môžete kontrolovať na https://podporamladeze.futbalsfz.sk. 

  

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
 Preplatenie nákladov FO-FK delegovaným osobám: EÚ ich poukázal dňa 15.11.2021 na účty FO-FK podľa 

podkladov ŠTK ObFZ za náklady FO-FK pre delegované osoby vo všetkých stretnutiach 20.r. súťaže „Pohár ObFZ MI 

vo Fu mužov“ pre sezónu 2021/2022. EÚ oznamuje FK Beša, Ložín, Tibava, Porostov, že platbu za rozhodovanie 

stretnutí delegovaným osobám uhradí až po zaplatení ZF za 10/2021. Vtedy budú finančné prostriedky vrátené späť na 

účty FO-FK uvedené v ISSF. 

 Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2021, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.11.2021. ObFZ upozorňuje 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: Beša, Ložín, Palín, Porostov, Strážske, Tibava, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu 

uvedeného v ZF (do 10.11.2021), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 

11.11.2021) 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. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Návrhy na zloženie pracovných komisií, na skrutátorov, na organizátorov, na overovateľov zápisu, 

najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021: Na základe rozhodnutia VV ich v dňoch 15.-

18.11.2021, po prerokovaní s navrhovanými, pripravil sekretár ObFZ. Tieto budú predložené k schváleniu na uvedenej 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura
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konferencii a budú pracovať v dvojčlennom zložení:  mandátová komisia volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ 

dňa 26.11.2021: predseda - M. Marjov, člen - R. Mítnik; návrhová komisia volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ 

dňa 26.11.2021: predseda - B. Kačkoš, člen - J. Vajda; overovatelia zápisnice volebnej „Konferencie ObFZ 

Michalovce“ dňa 26.11.2021: P. Škultéty, M. Šarocký; skrutátor volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 

26.11.2021: A. Stretavský; organizátor volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021: M. Kurtak. Tieto 

budú predložené k schváleniu na uvedenej konferencii. 

 

SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE 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. V termíne do 12.11.2021 volebná komisia ObFZ dostala tieto návrhy: - dňa 12.11.2021: 1 

návrh na predsedu TMK ObFZ. 

 

SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ: 

 Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 26.11.2021 od 15:30 h v malej 

zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do 

budovy). Prvé materiály súvisiace s jej prípravou konferencie boli od 8.10.2021 zverejnené na webovej stránke ObFZ - 

futbalnet. Ostatné budú zverejňované priebežne. Vstup do miestnosti bude povolený, len plne zaočkovaným osobám proti 

covid19 s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfekciou rúk. V miestnosti je nutné dodržiavať dvoj metrové rozostúpi 

pri sedení delegátov konferencie. Pri prezentácii každý delegát konferencie je povinný predložiť certifikát o vykonanej 

vakcinácii.  

 Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021: Každý 

delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom uvedenej konferencie odovzdať odstrihnutú, vyplnenú a 

potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na volebnú Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 26.11.2021“ (jej 

tlačivo je zverejnené na webovej stránke ObFZ - futbalnet v časti Orgány ObFZ - Konferencia ObFZ - Volebná 

konferencia ObFZ - materiál na konferenciu 26.11.2021).  

 Pozvánka na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021: VV uložil sekretárovi ObFZ 

pozvánku na uvedenú konferenciu (tá je aj zverejnená na webovej stránke ObFZ - futbalnet) zaslať z ObFZ najneskôr 7 

dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 

2021/2022 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, spolu aj 

s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. Každý klubový ISSF manažér je povinný pozvánku aj s poverením 

obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na 

tejto konferencii aj s potvrdeným poverením. Podobným spôsobom pozvánku zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 

členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, členom volebnej komisie ObFZ, sekretárovi ObFZ, skrutátorom 

konferencie, organizačným pracovníkom konferencie a prípadným ďalším pozvaným hosťom. 

 Zverejnenie materiálov na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021: VV na 

svojom zasadnutí dňa 8.11.2021 navrhol upraviť a nezaradiť do programu volebnej konferencie dňa 26.11.2021 z dôvodu 

pandemickej situácie súvisiacej s Covid19 bod 5 - Správa o činnosti ObFZ a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2021 

do 26.11.2021 a bod 6 - Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021, ako boli zverejnené na 

web stránke ObFZ futbalnet. Tieto budú dňa 22.11.2021 zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet v časti Orgány 

ObFZ - Konferencia ObFZ - Volebná konferencia ObFZ - materiál na konferenciu 26.11.2021  
          
         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


