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SPRÁVY KR ObFZ: 

 Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2021/2022: Uskutoční sa v sobotu 12.3.2022 na ObFZ v Michalovciach. 

Seminár sa uskutoční v dvoch skupinách v čase: 1. skupina od 09:00 h do 12:00 h. a druhá skupina od 13:00 h. do 16:00 

h. Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej časti súťaží ObFZ 2021/2022 a príprava ich jarnej časti. Prerokujú 

sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky 

na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 

2021/2022, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie R. Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ 

Michalovce 2021/2022 bude zverejnený na webovej stránke ObFZ - futbalnet. KR v tejto súvislosti žiada všetkých R 

a D zaradených na nominačnú listinu R a D súťaží ObFZ 2021/2022, aby do 26.1.2022 na email adresu: 

obfzmi@futbalsfz.sk nahlásili, či sú plne zaočkovaní proti Covid 19, alebo Covid 19 prekonali.  

 Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Komisia rozhodcov ObFZ 

Michalovce organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“. 

Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-

michalovce/sekcia/3199/). Každý uchádzač o toto školenie je povinný vytlačiť si Tlačivo „Prihláška na vstupné 

školenie“ (https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-michalovce/2019/03/c828e26c-ac86-481b-ada0-

9141d0a6c141.pdf). Prihlášku je každý uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa 

predtlače a doručiť obratom na ObFZ e-mailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@futbalsfz.sk“), alebo písomne 

obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, P.O.Hviezdoslava 140/7, 071 

01 Michalovce). KR plánuje toto školenie organizovať v dňoch 22.-24.2.2022 na ObFZ v Michalovciach. Podrobnejšie 

informácie o najbližšom tomto školení budú zverejnené v nasledujúcich ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok 

na toto školenie.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ: 

 Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK na základe uzn. VV č. 16/2022 z 10.1.2022 oznamuje TJ 

Kusín, že vykoná opätovnú kontrolu vybavenosti futbalového ihriska so zameraním na stav HP a šatní, vybavenosť 

sociálnych priestorov a kabíny delegovaných osôb. Konkrétny termín ŠTK dohodne po telefonickom dohovore 

s funkcionármi TJ Kusín. 

  Aktualizovaný rozpis Krajskej futbalovej ligy - Zimný pohár predsedu KSK: ŠTK oznamuje, že 

aktualizovaný rozpis tejto súťaže časť ObFZ aj VsFZ je zverejnený na web stránke ObFZ - futbalnet v časti Články 

a novinky. ŠTK VsFZ oznamuje FO-FK, že organizácia KFL 2021/2022 je podmienená opatreniami pandemickej 

situácie v súvislosti s Covid 19. 

  Obsadenie R na stretnutia Krajskej futbalovej ligy - Zimný pohár predsedu KSK: Toto je zverejnené na 

web stránke VsFZ - futbalnet (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/v/VsFZ/2022/01/delegacia-kfl-1-a-2-

kolo-1.pdf). Obsadenie je zverejnené na stretnutia v dňoch 21.1.2022 - 6.2.2022. 

  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 TMK ObFZ: 

 Predĺženie trénerskej licencie: Podanie žiadosti o predĺženie trénerskej licencie ako aj samotné absolvovanie 

potrebných kurzov sa vykonáva online prostredníctvom ISSF. Pre vzdelávanie trénerov slúži nasledujúci 

odkaz: https://vzdelavanie.digital/wp-login.php Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 

podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. 

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa 

podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. Po 

ukončení kurzu bude výsledok automaticky priradený ako príloha k Vašej žiadosti v ISSF systéme Po absolvovaní 

kurzov v predpísanom rozsahu matrikár odsúhlasí žiadosť o predĺženie licencie a vystaví nový elektronický preukaz 

trénera s príslušnou licenciou na dobu 2 rokov. Do konca roka 2022 musí tréner absolvovať niekoľko seminárov (min. 

dva). V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu tréneri obrátiť na predsedu TMK ObFZ J. Vaľka (0907 933 269). 
 

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 
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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: 

 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. 

 

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 VV ObFZ: 

 Najbližšie 2. pracovné stretnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2022-

2025: Toto sa uskutočnilo v pondelok 10.1.2022. 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 členov ďalších komisií ObFZ na roky 2022-2025: Ich voľby sa uskutočnili na 2. prac. stretn. VV 

v období rokov 2022-2025 dňa 10.1.2022 a členmi jednotlivých komisií sú: RK - Ing. Dušan Guľáš, Ing. Juraj Kriška; 

OK - Mgr. Michal Polák, Ladislav Berta; náhradník: Ing Mária Šimková; DK - JUDr. Gabriel Štefanič, Silvia 

Floriánová;  KR - Ján Mano - lektor vzdelávania ObFZ, Maroš Kurtak, Anton Stretavský, ŠTK - Mgr. Erik Anguš, Igor 

Gaľa; náhradník: Ing. Marek Hrinda, TMK - Ing. Slavomír Koba, Ing. Lukáš Lorinc. 

          
         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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