
Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 24 z 15.12.2021 
 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 27.12.2021- 7.1.2022 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: 

 Skončenie dohody o pracovnej činnosti (brigádnickej činnosti): Vzhľadom k tomu, že dohody o pracovnej 

činnosti (brigádnickej činnosti) na jesennú časť SR 2021/2022 boli uzavreté do 7.11.2021 a tieto z dôvodu ukončenia 

všetkých súťaží 24.10.2021 boli zrušené, KR vyzýva všetkých R a D, ktorí mali uzavreté dohody, aby sa dostavili na 

sekretariát ObFZ podpísať tlačivo o predčasnom ukončení dohody o vykonaní práce.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

  Podmienečné zaradenie mužstva do KFL 2021/2022: ŠTK oznamuje ŠK Strážske prihlásený do KFL 

2021/2022, že z dôvodu neuhradenia zbernej faktúry za 10/2021 je do KFL 2021/2022 zaradený podmienečne. 

V prípade neuhradenia ZF do 31.12.2021 bude z tejto súťaže vyradený. 

 Krajská futbalová liga - Zimný pohár predsedu KSK: ŠTK oznamuje, že jej úplné vyžrebovanie časti 

ObFZ aj VsFZ bude zverejnené na web stránke ObFZ - futbalnet v časti Články a novinky dňa 20.12.2021. ŠTK VsFZ 

oznamuje FO-FK, že organizácia KFL 2021/2022 je podmienená vývojom pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19. 

  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 10/2021 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 11.11.2021 majú tieto FO a FK: Strážske. 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 MATRIKY ObFZ: 
 Zimné registračné obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022: Klasický prestup v tomto prestupovom období nie je 

možné podať a prestup s obmedzením je možné podať od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

  Upozornenia k prestupom v tomto zimnom registračnom období od 01.01.2022 do 31.3.2022: Klasický 

prestup hráča v ňom nie je možné podať. Prestup s obmedzením je možné podávať do 31.3.2022 do 24:00 h. Do 

uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF 

manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského 

klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného termínu musí v ISSF zaevidovať 

klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč 

bol na prestup s obmedzením.  

 Oznámenie pre FO-FK: Matrika ObFZ oznamuje klubovým ISSF manažérom, že v prípade potreby zmeny e-

mail adresy pre hráčov, funkcionárov a iné osoby už nie je nutné túto zmenu vykonať osobne na sekretariáte ObFZ. Od 

1.1.2021 stačí zaslať na e-mail ObFZ (obfzmi@futbalsfz.sk) novú e-mail adresu, ktorú je nutné zmeniť hráčovi, alebo 

funkcionárovi a matrikár ObFZ ju zmení. Po doručení e-mailu hráčovi, alebo funkcionárovi z „helpdesku“ si ju tento musí 

aktivovať kliknutím na daný link. V opačnom prípade nebude nová e-mail adresa aktívna. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

Sekretariát ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým svojim funkcionárom, predsedom komisií a ich 
členom, rozhodcom a delegátom, funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov, trénerom a hráčom, 
spolupracovníkom, novinárom, partnerom, divákom a fanúšikom, za ich spoluprácu počas neľahkého celého roku 
2021. Všetkým želá pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia, 
lásky, rodinnej i pracovnej pohody a úspechov aj pri športových aktivitách. Naďalej sa teší aj na vzájomnú 
spoluprácu. 
 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. 

 Finančné príspevky v projekte EURÁ z EURA:  Je to nový projekt SFZ, ktorý má slúžiť na zlepšenie 

úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho futbalu. Finančné prostriedky získal SFZ za postup na EURO 2020. 

Prihlasovanie sa do projektu EURÁ z EURA sa spustilo v pondelok 29.11.2021. Žiadatelia sa budú môcť zaregistrovať 

a vyplniť elektronický formulár prostredníctvom webovej stránky  https://sfz.egrant.sk/.  Projekty budú môcť žiadatelia 

mailto:obfzmi@futbalsfz.sk
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura
http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura
https://sfz.egrant.sk/


následne predkladať do 10.1.2022 a termín vyhodnotenia a schvaľovania projektov bude najneskôr 15.3.2022. Výzva s 

podrobnými informáciami bude zverejnená prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov SFZ. Ďalšie potrebné 

informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf 

 Oznámenie k zverejneniu najbližších „Úradných správ ObFZ“: Najbližšia ÚS ObFZ č. 25 bude zverejnená 

na webovej stránke ObFZ - futbalnet až v piatok 7.1.2022. Ďalšie ÚS už budú zverejňované pravidelne. 

  

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:   
 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: Strážske. 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 VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ: 

 Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k voľbám členov ďalších komisií ObFZ na nastávajúce 4-ročné 

funkčné obdobie rokov 2022-2025: V súvislosti s končiacim sa 4-ročným funkčným obdobím rokov 2018-2021, sa 

skončilo aj funkčné obdobie členov komisií ObFZ. Ich voľby na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025 

sa uskutočnia na 2. zas. VV ObFZ dňa 10.1.2022. Na základe toho volebná komisia ObFZ dňom 10.12.2021 vyhlásila 

tieto voľby: - voľby členov revíznej komisie ObFZ (RK), voľby členov odvolacej komisie (OK), voľby členov 

disciplinárnej komisie ObFZ (DK), voľby členov komisie rozhodcov ObFZ (KR), voľby členov športovo-technickej 

komisie ObFZ (ŠTK), voľby členov trénersko-metodickej komisie ObFZ (TMK). 

 Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie členov ďalších komisií ObFZ na roky 2022-2025 pre voľby 

na zasadnutí VV ObFZ dňa 10.1.2022: Tlačivo návrhu, je zverejnené na webovej stránke ObFZ - futbalnet, v časti 

Orgány ObFZ - Konferencia ObFZ - Volebná konferencia ObFZ - materiál na konferenciu. Každý samostatný právny 

subjekt v rámci ObFZ (ŠK/TJ alebo FO/FK) územne patriaci pod ObFZ Michalovce môže počnúc dňom 13.12.2021 až 

do 5.1.2022 zasielať svoje návrhy na zaradenie do kandidátok na tieto funkcie písomne doporučenou poštovou listovou 

zásielkou na určenom tlačive na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. 

Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce. Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje 

termín doručenia návrhu, ktorý musí byť na ObFZ doručený do 5.1.2022. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené 

po tomto termíne nebudú akceptované. V zmysle stanov ObFZ Michalovce členom komisií ObFZ nemôže byť funkcionár 

volený na konferencii ObFZ. Navrhovaný kandidát môže byť pre tieto voľby zaradený len na jednu kandidátku. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 1. pracovné stretnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2022-

2025: Toto sa uskutočnilo v pondelok 13.12.2021. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a 

zaslal ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (RK, VK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK), ako 

aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ - futbalnet..  

  VV zvolil predsedov ďalších komisií ObFZ na roky 2022-2025: Ich voľby sa uskutočnili na 1. prac. stretn. VV 

v období rokov 2022-2025 dňa 13.12.2021 a predsedami jednotlivých komisií sú: KR - Ing. Miloš Fedák, ŠTK - Jozef 

Bali-Jenčík, TMK - Jozef Vaľko. 

  Poďakovanie funkcionárom nekandidujúcim na funkcie do orgánov ObFZ na roky 2022-2025: VV aj touto 

cestou ďakuje za odvedenú prácu v rámci ObFZ všetkým funkcionárom, ktorí sa rozhodli ďalej nekandidovať na funkcie 

do orgánov ObFZ na roky 2022-2025.    

  Odporučenie VV ObFZ pre volebnú komisiu ObFZ k vyhláseniu volieb členov ďalších komisií ObFZ: 
VV na svojom 1. prac. stretn. v období rokov 2022-2022 dňa 13.12.2021 odporučil volebnej komisii ObFZ vyhlásiť 

voľby členov ďalších komisií ObFZ (RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK) volených na 2. zas. VV dňa 10.1.2022 v 

dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami. 
          
         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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