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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:
Odhlásenie mužstva z Krajskej futbalovej ligy - Zimný pohár predsedu KSK 2021/2022: ŠTK ObFZ
vzala na vedomie informáciu od ŠTK VsFZ o odhlásení sa ŠK Strážske z KFL 2021/2022.
Aktualizovaný rozpis Krajskej futbalovej ligy - Zimný pohár predsedu KSK: ŠTK oznamuje, že
aktualizovaný rozpis tejto súťaže časť ObFZ aj VsFZ po odhlásení sa ŠK Strážske je zverejnený na web stránke ObFZ futbalnet v časti Články a novinky. 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 email 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:
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/moznostipodpory/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
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
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:
Z ostatného zasadnutia volebnej komisie ObFZ: Uskutočnilo sa v piatok 7.1.2022 na ObFZ Michalovce.
Prerokovala sa na ňom príprava volieb členov ďalších komisií ObFZ na roky 2022-2025, ktoré sa uskutočnia na zas. VV
ObFZ dňa 10.1.2022.
Návrhy na zaradenie do kandidátok pre voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 10.1.2022 na funkcie členov
ostatných komisií ObFZ na roky 2022-2025: V termíne do 5.1.2022 do 15:00 h nebol na ObFZ doručený ani jeden návrh
od zástupcov FO-FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce. Preto VK rozhodla na zasadnutie VV dňa 10.1.2022
predložiť návrhy doručené predsedami odborných komisií ObFZ zvolených na roky 2022 - 2025.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 2. pracovné stretnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20222025: Na základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2022“ sa toto uskutoční v pondelok 10.1.2022 o 15:00 h na
ObFZ v Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, VK, OK, ŠTK a sekretár ObFZ.
Pozvánka na najbližšie 2. pracovné stretnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období
rokov 2022-2025 dňa 10.1.2022: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 3.1.2022 v prílohe e-mailu všetkým členom VV,
predsedovi RK, VK, OK a ŠTK.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

