Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 18 z 01.11.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR od 26.10.2017 do 31.10.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto
stretnutí: Strážske (zo stretn. 9.k. VII.L Z m Strážske B - Ložín z 15.10.2017; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 31.10.2017 nedostala od týchto FO a FK: Palín (zo stretn.
12.k. VI.L m Palín - Trhovište z 22.10.2017) - do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 22.10.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 26.10.2017 do 31.10.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš.
obs.: Š. Miľo na 29.10.2017 - zdrav. dôv. (doručené potvrdenie od lekára); - o neúčasti na zas. KR: J. Cejkovský dňa
31.10.2017 - rod. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 30.10.2017: Oborín (v ISSF,
cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcu J. Cejkovského v stretn. 13.k. VIII.L m Oborín Ptrukša z 29.10.2017); - dňa 31.10.2017: Petrovce n/L a Bánovce n/O (v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na
komisie“, na výkon rozhodcu M. Jakubca v stretn. 11.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Petrovce n/L B z 29.10.2017); Kriš.
Liesková (v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcov P. Kaffana a P. Feňuša v stretn.
13.k. VI.L m Hatalov - Kriš. Liesková z 29.10.2017).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 29.10.2017: KR ich dňa 31.10.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 18, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na dohrávané stretnutie súťaží ObFZ dňa 5.11.2017: KR ho dňa 31.10.2017 prerokovala a
schválila. Je zverejnené v tejto ÚS, v časti „Obsadenie R - D“.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: KR o to
požiadala Se ObFZ ohľadom týchto zamestnancov: dňa 31.10.2017: M. Ruščanský, V. Lisák (obaja na deň 05.11.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 8.11.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh. J.
Cejkovský - z dôvodu pohovoru.
Osvedčenie za úspešné absolvovanie „Školy mladých rozhodcov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
Odovzdávalo sa na letnom seminári R a D dňa 29.7.2016, kde si ho prevzalo 9 absolventov tejto školy v sezóne
2015/2016. Ďalší 3 si ho prevzali na ObFZ dodatočne. Na ObFZ si ho prevzal už aj: - dňa 31.10.2017: B. Ondrík. Tým si
ho už prevzali všetci, ktorí túto školu úspešne absolvovali.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 26.-29.10.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: VI.L m - 13.k.
z 29.10.2017: Vojany - Palín (1). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 26.-29.10.2017 ich nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: VI.L m - 13.k. z 29.10.2017: Vojany - Palín (1). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: IV.L d U19 - 13.k. z 29.10.2017: Moravany - Pavlovce n/U
3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie v ISSF na komisiu k zápasu od rozh. M. Ivana z 29.10.2017); VI.L
m - 13.k. z 29.10.2017: Trhovište - Veľ. Revištia B 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie v ISSF na
komisiu k zápasu od rozh. D. Ihnacika z 29.10.2017). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: VI.L m - 13.k. z 29.10.2017: Vojany - Palín (1; 9´ z viny Do;
nefunkčný internet, zápis písaný ručne; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; do pozornosti DK).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov - 4.k. - odvetné stretnutie
z 26.10.2017: Topoľany B - Ložín 5:0 (pôvodne nedohrané od 35´ za stavu 5:0 pre pokles počtu hráčov Ho pod 7; vzaté
na vedomie podanie v ISSF na komisiu k zápasu od rozh. M. Tušeka zo 26.10.2017; ŠTK ponechala v platnosti
výsledok z HP; do pozornosti DK); VII.L V m - 9.k. z 29.10.2017: Úbrež - Iňačovce (pôvodne nedohrané od 15´ za
stavu 0:0 pre neregulárnu HP, silný dážď, zaliatu HP, vietor, ľadovec; nebolo možné pokračovať v stretnutí; vzaté na
vedomie podanie v ISSF na komisiu k zápasu od rozh. M. Ruščanského z 29.10.2017; na zasadnutie ŠTK sa dostavili:
Branislav Ondrík (Úbrež), Martin Gerzanič (Iňačovce), ospravedlnil sa rozh. M. Ruščanský; ŠTK nariadila uvedené
stretnutie dohrať od 15´ v Ne 5.11.2017 o 13:30 h na ihrisku v Úbreži; do pozornosti KR).
Neuvedenie požadovaných údajov v zápise o stretnutí: Tieto neboli uvedené v týchto stretnutiach týmito R:
IV.L V ž U15 - 7.k. z 27.10.2017: Zempl. Široká - Pavlovce n/U (M. Hospodi) - do pozornosti KR.
Štart hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom za sezónu: V stretnutí 13.k. VI.L m Vojany - Palín 2:3
z 29.10.2017 sa vyhotovoval papierový zápis o stretnutí. V zápise bol ako náhradník v družstve Do uvedený s č. 11 Ádi Alexander, ktorý do stretnutia nastúpil v 45´ namiesto zraneného hráča č. 16 - Dako Ladislav. Nastupujúci hráč
nemal uhradený členský poplatok, čo R zistil až po stretnutí pri spracovávaní zápisu v ISSF. Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018: - k 31.10.2017: zo stretnutí hraných dňa 26.10.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Vyžrebovanie 5. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: Uskutočnilo sa na zasadnutí ŠTK v Ut 31.10.2017 o 15:30 h. Štartujú v ňom už len 4 družstvá (víťazi

stretnutí zo 4.k.), ktoré boli vyžrebované do týchto 2 dvojíc: Budkovce - Tušice TNV, Kriš. Liesková - Topoľany B.
Toto kolo sa hrá tiež dvojkolovo na 2 hrané stretnutia doma a von. Prvé stretnutia sú na programe vo Št 05.04.2018 o
16:30 h, odvety vo Št 19.04.2018 o 17:00 h. Aj stretnutia tohto kola sa môžu v prípade vzájomnej dohody súperov
doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez poplatku) predohrať v inom termíne alebo sa môžu dohrať v nasledujúci deň.
Informácia o najbližšom 5. kole 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018 v dňoch 5. a 19.4.2018: Tá bola spracovaná dňa 31.10.2017 a dňa 1.11.2017 bola zaslaná z ObFZ emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej je v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 01.11.2017.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 31.10.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 26.-29.10.2017 ich ŠTK schválila všetky, okrem tohto
stretnutia: VII.L V m - 9.k. z 29.10.2017: Úbrež - Iňačovce.
Návrh rozpočtu ŠTK ObFZ na rok 2018: Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK) a na ObFZ ho doručil e-mailom
dňa 25.10.2017.
Zhodnotenie činnosti ŠTK ObFZ za II. polrok 2017: Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK) a na ObFZ ho doručil
e-mailom dňa 30.10.2017.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Vyžiadanie videozáznamu: DK dňa 31.10.2017 telefonicky požiadala uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu
na ObFZ do Ut 31.10.2017 do 15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Ložín (zo stretn. 11.k. VII.L V m Ložín Pus. Čemerné z 29.10.2017; klub oznámil, že ho doručí dňa 2.11.2017, čo DK vzala na vedomie).
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 27.-29.10.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 7. kola IV.L V ž Zempl. Široká - Pavlovce n/U z 27.10.2017: Vladimír Gaži (Pavlovce n/U ž 1385528; 5 €) - 3 týždne NEPO od 31.10.2017, podľa DP 49/1b/2b s prerušením.
● stretnutie 9. kola III.L mž Močarany - Strážske z 28.10.2017: Samuel Sidor (Strážske ž - 1341592; 5 €) - 1
stretn. NEPO od 31.10.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 13. kola VI.L m Vojany - Palín z 29.10.2017: Pavol Filo (Vojany m - 1219583; 10 €) - 1 stretn. NEPO
od 31.10.2017, podľa DP 46/1a.
● stretnutie 9. kola VII.L Z m Zalužice B - Rus. Hrabovec z 28.10.2017: Tomáš Polák (Rus. Hrabovec m 1194345; 10 €) - 4 týždne NEPO od 31.10.2017, podľa DP 48/1c/2b s prerušením.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Vojany (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 29.10.2017); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Vojany (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 29.10.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Pavlovce n/U (150 € ŠTK: NnS - d - 29.10.2017), Veľ. Revištia (200 € - ŠTK: NnS - mB - 29.10.2017); - za neskorý začiatok stretnutia:
Vojany (4 € - ŠTK: nZSpN - m - 29.10.2017); - za nedohranie stretnutia: Ložín (50 € - ŠTK: NS - m/P - 26.10.2017).
Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 31.10.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za
10/2017; - od KR: - za nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: Palín (100 € - KR: NvVZ - m - 22.10.2017); - od ŠTK: za štart hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom: Vojany (10 € - ŠTK: ŠHvSsnČP - m - 29.10.2017). Tieto mal
tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 3.11.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 11/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom uhradené poštovým peňažným
poukazom ObFZ sú povinní doručiť: - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: nNnS - m - 30.8.2017).
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 ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Úprava údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v ISSF: Na základe rozhodnutí komisií
ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo
súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: dňa 31.10.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: IV.L d
U19 - 13.k. z 29.10.2017: Moravany - Pavlovce n/U 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. M. Ivan); VI.L m - 13.k.
z 29.10.2017: Trhovište - Veľ. Revištia B 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. D. Ihnacik); - rozhodnutie ŠTK o výsledku
nedohraného stretnutia: Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov - 4.k. - odvetné stretnutie z 26.10.2017: Topoľany
B - Ložín 5:0 (pôvodne nedohrané od 35´ za stavu 5:0 pre pokles počtu hráčov Ho pod 7; rozh. M. Tušek); VII.L V m 9.k. z 29.10.2017: Úbrež - Iňačovce (nedohrané od 15´ za stavu 0:0 pre neregulárnu HP; ŠTK nariadila uvedené
stretnutie dohrať od 15´ v Ne 5.11.2017 o 13:30 h v Úbreži; v ISSF opravený termín stretnutia a doplnené obsadenie
delegáta V. Lisáka).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2017/2018 v II. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
31.10.2017: M. Ruščanský, V. Lisák (obom na deň 05.11.2017).
Vygenerovanie prvých i odvetných stretnutí 5. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF vyžrebovaných na 5.4.2018 a 19.4.2018: Dňa 31.10.2017 ich v ISSF vygeneroval
J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF.
Návrh rozpočtu „Úseku správcov súťaží ObFZ“ na rok 2018: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ) a na

ObFZ ho doručil dňa 31.10.2017.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 29.10.2017:
VI.L m - 13.k. - Ne 29.10.2017 o 14:00 h: Zempl. Široká - Žbince (Palinský ako R za Š. Miľa).
OBSADENIE R - D:
- na dohrávané stretnutie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 5.11.2017:
VII.L V m - 9.k. - Ne 5.11.2017 o 13:30 h: Úbrež - Iňačovce (Ruščanský; Lisák).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o registráciu osoby/príslušnosti: MRK upozorňuje kluby, ktoré v ISSF podali tieto žiadosti pre
svoje osoby, aby obratom tieto osoby vyzvali k schváleniu alebo zamietnutiu podanej žiadosti.
Matričné úkony ObFZ v 10/2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad o nich bol
spracovaný dňa 1.11.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred, i do menu vľavo, do časti „Matričné úkony ObFZ“.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu: Na ObFZ ho oznámili už aj: - dňa 27.10.2017:
Milan Andrejco (072 22 Strážske, Nová 113). Predtým ho už oznámili: - dňa 13.10.2017: Ľubomír Tongeľ (Petrovce
n/L). Ďalší záujemcovia ho môžu oznámiť na ObFZ e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Pri nahlasovanom je
potrebné uviesť: meno, priezvisko, presnú adresu bydliska, číslo mobilu, e-mailovú adresu, klubovú príslušnosť.
Seminár trénerov mládeže: TMK VsFZ v spolupráci s KM VsFZ a úsekom vzdelávania ho organizuje v
piatok 17.11.2017 o 10:00 h v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná, v rozsahu 6 h. Bližšie informácie:
„http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-vsfz-17-11-2017“.
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie: Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ ho
organizuje v piatok 17.11.2017 v Košiciach v rozsahu 6 h. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do
6.11.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ /
Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri a mládež / Seminár trénerov).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Na ObFZ ho (bližšie o ňom bolo
v ÚS č. 4, v Správach k sezóne 2017/2018) stále nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou
doručiť aj tieto FO a FK: Čičarovce, Petrovce n/L, Sobrance, Strážske, Veľ. Revištia, Vinné.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. Stále
ho na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Vyš.
Remety, Ložín, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na ObFZ si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
31.10.2017: Iňačovce (zo stretn. 1.k. VII.L V m Iňačovce - Záhor z 3.9.2017). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ich na ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Veľ.
Revištia B z 01.10.2017); Poruba p/V (zo stretn. 9.k. VI.L m Poruba p/V - Palín z 01.10.2017).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brig. práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II. polrok
2017: Na ObFZ ho stále nedoručila a obratom je povinná ho doručiť: K. Ubľanská.
Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadrili už aj: - dňa
04.10.2017: L. Rezanka.
Úlohy v závere II. polroku 2017 pre predsedov jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcich úsekov
ObFZ: VV na svojom 46. zas. dňa 10.10.2017 uvedeným uložil zrealizovať tieto úlohy (informáciu o nich títo dostali z ObFZ
aj e-mailom dňa 16.10.2017): ● predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ:
spracovať návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2018 na určenom tlačive (tlačivo rozpočtu dostali
v prílohe zaslaného e-mailu) a toto doručiť e-mailom na ObFZ najneskôr do 31.10.2017 do 15:00 h (návrh rozpočtu
každej komisie a orgánu ObFZ i jednotlivých úsekov ObFZ bude podkladom k spracovaniu návrhu rozpočtu ObFZ na rok
2017, ktorý sa predkladá k prerokovaniu na zasadnutie VV v 11/2017); na ObFZ ho už e-mailom doručili: - dňa
25.10.2017: ŠTK; - dňa 31.10.2017: Konf., VV, Se (EkÚ, ÚSS, SWS); ● predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať
zhodnotenie činnosti svojich komisií za II. polrok 2017 (za obdobie od 1.7.2017 do 31.10.2017) a toto doručiť v prílohe emailu na ObFZ najneskôr do 03.11.2017 do 15:00 h (zhodnotenie činnosti každej komisie ObFZ bude podkladom do
správy na volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 01.12.2017); na ObFZ ho už e-mailom doručili: - dňa
30.10.2017: ŠTK.
Návrh rozpočtu sekretariátu ObFZ na rok 2018: Za sekretariát ObFZ ho spracoval J. Bendzák (sekretár ObFZ), za
úsek správy webovej stránky ObFZ P. Gožo (správca web stránky), a na ObFZ ich doručili dňa 31.10.2017.
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za II. polrok 2017: Na základe ukončenia dohôd
za II. polrok 2017 k 31.10.2017 bola táto z ObFZ e-mailom zaslaná účtovníčke ObFZ dňa 31.10.2017 ohľadom odhlásenia
týchto 50 zamestnancov z príslušných poisťovní, a to najneskôr dňa 01.11.2017: Babjak Ladislav, Bukaj Jozef, Dančišin
Michal, Dziad Peter st., Feňuš Patrik, Hreško Ján, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Kopas

Arpád, Mano Ján, Matej Ján, Miľo Štefan, Pavlo Peter, Pčolár Vojtech, Piovar Peter, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik,
Remecký Peter, Rovňák Mikuláš, Rózsa Richard, Ruščanský Marek, Sabo Milan, Tudja Pavel, Tušek Michal st.,
Ubľanská Kristína, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz, Cejkovský Ján, Mazár Milan, Koščo Pavol, Kurtak Maroš, Lisák
Vladimír, Stretavský Anton, Šimko Ján, Ferko Šimon, Špivák Ján, Komenda Tomáš, Popik Ladislav, Hospodi Marian,
Kron Dávid, Minaroviech Ján, Škodi Jakub, Ubľanský Marcel, Miľo Miloš, Palinský Oto, Čeklovský Michal, Rezanka
Lukáš, Juhás Marek.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 31.10.2017: spracovaná dňa 01.11.2017 s 2 zamestnancami (M.
Ruščanský, V. Lisák - obaja na deň 05.11.2017). Uvedení boli povinní sa k ich podpisu a prevzatiu dostaviť na ObFZ
obratom, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných
dohôd na II. polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 01.11.2017: 2 zamestnanci
podľa požiadavky KR z 31.10.2017 (M. Ruščanský, V. Lisák).
Pozvánky na priateľské futb. stretnutie mužov Slovensko - Nórsko a na finále Challenge Trophy SR U23 Anglicko C: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ich dostali e-mailom zo SFZ dňa 25.10.2017 od Ivany
Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá v mene prezidenta SFZ pozýva na priateľské futb. stretn.
mužov Slovensko - Nórsko (v Ut 14.11.2017 o 18:00 h v City Arena Trnava) a na finále Challenge Trophy SR U23 Anglicko C (v St 8.11.2017 o 17:00 h v Žiari nad Hronom). Pozvánka na každé z týchto stretnutí platí pre 1 osobu a je
neprenosná. Predseda a sekretár ObFZ účasť na nich do stanoveného termínu 1.11.2017 nepotvrdili.
Objednávkový formulár vstupeniek na finále U23 Challenge Trophy „Slovensko - Anglicko C“ (v St
8.11.2017 o 17:00 h v Žiari nad Hronom): Členovia SFZ ho dostali zo SFZ od P. Kačinca v prílohe e-mailu dňa
30.10.2017 s požiadavkou preposlania tejto informácie obratom aj svojim predsedom a dodržania termínu na zaslanie
objednávky do 3.11.2017 do 12:00 h. Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú verejnosť online www.ticketmedia.sk. Všetky informácie sú v prílohe. Predsedovi ObFZ MI to bolo preposlané dňa 1.11.2017.
Žiadosť o súčinnosť: ObFZ ju dostal e-mailom dňa 30.10.2017 od Slavomíry Štundovej z kancelárie JUDr.
Roman Fogta, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, a to vo veci exekučného
konania Ex 1768/2017 (LR), v prílohe aj s adresovanou listinou, spracovanou v elektronickej podobe. Postačí e-mailová
odpoveď. Uvedená žiadosť bola dňa 1.11.2017 preposlaná z ObFZ e-mailom účtovníčke ObFZ.
Informácie ohľadom najbližšej volebnej konferencie VsFZ: Predsedovia a sekretári ObFZ v rámci VsFZ
ich dostali z VsFZ e-mailom dňa 30.10.2017 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ) aj s 3 prílohami (kľúč na konferenciu;
návratka klubov; návrh kandidátov) a požiadavkou o kontrolu priložených materiálov na konferenciu. • Kľúč na
konferenciu VsFZ - pripravený podľa Stanov VsFZ (bolo potrebné skontrolovať, či kluby uvedené ako delegáti
konferencie sú za príslušný ObFZ); • Návratka klubov (ak kluby VsFZ, ktoré prídu na konferenciu ObFZ a donesú
návratku delegáta na konferenciu VsFZ, a volebná konferencia ObFZ potvrdí v uznesení týchto delegátov, je
požiadavka o súčinnosť po skončení konferencie ObFZ zaslať zoznam týchto delegátov na sekretariát VsFZ); • Návrh
kandidátov (ObFZ je oprávnený do 27.11.2017 podať návrh kandidátov na volené funkcie VsFZ). ObFZ MI e-mailom
zaslaným na VsFZ dňa 31.10.2017 potvrdil, že kluby za ObFZ Michalovce sú v poriadku.
Požiadavka o pomoc s odkomunikovaním možnosti klubov čerpať finančné prostriedky prostredníctvom
eshopu SFZ: Predsedovia FZ (a na vedomie aj sekretári FZ) ju dostali zo SFZ e-mailom dňa 31.10.2017 od Jána
Kováčika (prezidenta SFZ) aj s ďalšími informáciami v priloženom liste. Mnohé kluby totiž túto informáciu nezachytili.
Vopred ďakuje za spoluprácu v tejto veci. ObFZ MI výzvu o tom k FO a FK matrične patriacim pod ObFZ
Michalovce, s mládežníckymi družstvami v sezóne 2016/2017, zaslal dňa 1.11.2017 z ObFZ e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Výzva ObFZ pre kluby na čerpanie kreditov za rok 2017 (dotácie na mládežnícke družstvá) zo „Zákona
o športe“: ObFZ MI ju spracoval dňa 31.10.2017 a pre FO a FK matrične patriace pod ObFZ Michalovce ňou pripomína
možnosť a nevyhnutnosť čerpania finančných príspevkov na mládežnícke družstvá prostredníctvom kreditného systému v
e-shope, ako aj termín ich použitia, ktorý je najneskôr do 31.12.2017, ideálne však je použitie do 1.12.2017 kvôli
vianočným sviatkom a doručovaniu tovaru. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke e-shopu:
„https://eshop.futbalsfz.sk“ (v dolnej časti stránky v menu Informácie). Výzvu je zverejnená na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 01.11.2017.
Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v stredu 08.11.2017 od 16:30 h
v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ
hlavným bodom programu aktívu bude zhodnotiť činnosť ObFZ za II. polrok 2017 i za celé 4-ročné funkčné obdobie
rokov 2014-2017 s poukázaním na klady a nedostatky, ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom
období. Tohto aktívu sa majú zúčastniť všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK, TMK, KM, OK, RK, všetci členovia VV
ObFZ a sekretár ObFZ. Každý z členov uvedených orgánov ObFZ, ako aj z pozvaných hostí, má svoju prípadnú neúčasť
na tomto aktíve, kvôli zabezpečeniu objednávky a spresneniu počtu účastníkov, oznámiť vopred telefonicky sekretárovi
ObFZ na č. mobilu 0907/902068, a to najneskôr v pondelok 6.11.2017 do 11:00 h.
Pozvánka na Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce dňa 8.11.2017: Táto bude dňa
2.11.2017 z ObFZ zaslaná e-mailom všetkým členom jednotlivých orgánov ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:

Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Obratom si ju má
na ObFZ prevziať aj: - z 02.08.2017: R. Rózsa.
Návrh rozpočtu Ekonomického úseku ObFZ na rok 2018: Spracovala ho M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a na
ObFZ ho doručila e-mailom dňa 31.10.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 30.10.2017: Š. Miľo (za 09), M. Miľo (za 09); - dňa 31.10.2017: J. Bali-Jenčik (za 07), J. Špivák
(za 09).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ sú povinní si ich obratom prevziať osobne alebo
v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ: a) z roku 2015: M. Marcin (za
03,04,05,06); b) z roku 2016: R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: L. Babjak (za 08,09), J. Bukaj (za 08,09), J. Cejkovský (za
09), P. Dziad (za 08,09), M. Fedák (za 07), P. Feňuš (za 09), J. Hreško (za 08,09), D. Ihnacik (za 08,09), M. Jakubec (za
09), P. Kaffan (za 08,09), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 08,09), P. Koščo (za 08,09), D. Kron (za 09), J. Matej (za
08,09), J. Minaroviech (za 09), O. Palinský (za 09), P. Pavlo (za 09), V. Pčolár (za 08,09), P. Piovar (za 06,08,09), M.
Rovňák (za 09), R. Rózsa (za 06,08,09), M. Sabo (za 08,09), P. Tudja (za 08,09), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za
09), M. Ubľanský (za 09), A. Žoffčák (za 08,09).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Ani do 31.10.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich
obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za
10/2016: - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.4.2017: Vinné; - za 04/2017: - dňa
11.5.2017: Veľ. Slemence; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Čičarovce; - za
06/2017: - dňa 11.7.2017: Petrovce n/L; - dňa 13.7.2017: Vinné; - za 08/2017: - dňa 12.9.2017: MI - AFK Topoľany; dňa 18.09.2017: Rem. Hámre, Vinné; - za 09/2017: - dňa 13.10.2017: Rem. Hámre.
Upozornenie pre FO a FK k ZF z ISSF za 10/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.10.2017 a platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 13.11.2017; preto je potrebné ich uhradiť
aspoň 3 dní pred týmto termínom najneskôr 10.11.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ
MI uhradiť týchto 53 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce,
Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď,
Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske,
Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor,
Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.11.2017), nebude mať platbu z
nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.11.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom
v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo emailom.
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe dohôd za II. polrok 2017 končiacich dňa
31.10.2017: Všetci 50 zamestnanci, podľa požiadavky Se z 31.10.2017, boli v sociálnej poisťovni a v zdravotných
poisťovniach odhlásení dňa 01.11.2017.
SPRÁVY VV ObFZ:
Návrh rozpočtu VV ObFZ Michalovce na rok 2018: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ) a na ObFZ ho
doručil dňa 31.10.2017.
Najbližšie 47. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 13.11.2017 o 15:00 h v
Moravanoch. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 47. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 13.11.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 06.11.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2017: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017, teda pred
najbližšou volebnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Podrobnejšie k nim je uvedené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 11.10.2017.
Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v Pi 1.12.2017 o 15:30 h v malej
zasadačke MsKS Michalovce, Nám. Osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). Do 31.10.2017 do
16:00 h na ObFZ neboli doručené žiadne prípadné návrhy do programu konferencie a na členov mandátovej a návrhovej
komisie konferencie.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návrh rozpočtu „Konferencií ObFZ Michalovce“ na rok 2018: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ) a na
ObFZ ho doručil dňa 31.10.2017.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Najbližšie voľby do volených orgánov ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021:

V decembri 2017 končí 4-ročné funkčné obdobie súčasných dobrovoľných funkcionárov volených orgánov ObFZ za roky
2014-2017. Voľby dobrovoľných funkcionárov do volených orgánov ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie
rokov 2018-2017 (aj 3 členov konferencie VsFZ za ObFZ MI, 1 delegáta za ObFZ MI na volebnú konferenciu VsFZ, 1
delegáta za ObFZ MI na volebnú konferenciu SFZ) sa uskutočnia na najbližšej volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.
Na základe toho volebná komisia ObFZ dňa 13.10.2017 vyhlásila tieto voľby: a) do orgánov ObFZ: voľby predsedu
ObFZ, voľby ostatných 6 členov výkonného výboru ObFZ, voľby 14 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 2018-2021 (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 VsFZ: voľby 1 delegáta za ObFZ Michalovce (spravidla je na ňu
navrhnutý novozvolený predseda ObFZ); d) 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 volených orgánov FZ na roky 2018-2021 pre voľby na
volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017: Informácie k tomu, aj s tlačivom návrhu, sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej menu vľavo, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 1.12.2017“. Každý FO - FK územne patriaci pod ObFZ
Michalovce, ako riadny člen ObFZ Michalovce, ich môže zasielať od 16.10.2017 do 15.11.2017 na tlačive k tomu
určenom doporučenou poštovou listovou zásielkou na adresu: Oblastný futbalový zväz, volebná komisia ObFZ,
Hviezdoslavova 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 od 25.10.2017 od
16:00 h do 31.10.2017 do 16:00 h volebná komisia ObFZ nedostala žiadny ďalší návrh (predtým dostala zatiaľ len tieto
návrhy: 1 návrh na člena riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce).
Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Uskutoční sa v stredu 15.11.2017 od 15:00 h na ObFZ
Michalovce a dostaviť sa naň majú všetci 5 členovia tejto komisie.
ZO SPRÁV VsFZ:
Zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 17 z 26.10.2017 - zo Správ Se VsFZ): Uskutočnilo sa dňa
02.11.2017 v Košiciach.
Zo zasadnutia Volebnej komisie VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 17 z 26.10.2017 - zo Správ VK VsFZ):
Volebná komisia VsFZ na svojom zasadnutí dňa 25.10.2017 začala svoju činnosť a žiada oprávnené osoby, aby
v termíne do 27.novembra 2017 zasielali návrhy kandidátov na volené funkcie, a to: • Predseda VsFZ; • Podpredseda
VV za Košický kraj, resp. podpredseda VV za Prešovský kraj; • Člen VV za Košický kraj, resp. člen VV za Prešovský
kraj; • Predseda revíznej komisie VsFZ; • Predseda odvolacej komisie VsFZ; • Predseda disciplinárnej komisie VsFZ; •
Člen konferencie SFZ za Košický kraj, resp. člen konferencie SFZ za Prešovský kraj.
Disciplinárne konanie z podnetu futb. odd. TJ Bánovce n/O (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 17 z 26.10.2017 - zo
Správ DK VsFZ): DK VsFZ nariadila futb. odd. TJ Družstevník Parchovany zaplatiť čiastku 500 € za hráča Baník
Dávid - 1252945 pre futb. odd. TJ Bánovce nad Ondavou a doklad o zaplatení zaslať na DK VsFZ do 2.11.2017 pod
ďalšími disciplinárnymi dôsledkami.
ZO SPRÁV SFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 18 z 26.10.2017 - zo
Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ ho organizuje dňa 24.11.2017 v Bratislave
(FTVŠ UK) v rozsahu 5 h. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 15.11.2017. Podrobné informácie
ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke
futbalnet.sk (Zväzy/BFZ/Správy).
SPRÁVY Z ISSF:
Informácie z ISSF: Tieto sú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v jej menu vľavo (v ÚS
ObFZ sa už nezverejňujú). V mesiaci 10/2017 sú tam zverejnené pri dátumoch 04.10.2017, 25.10.2017, 31.10.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

