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SPRÁVY KR ObFZ:
Stručné zbilancovanie činnosti KR ObFZ za roky 2014-2017: Predseda KR ho doručil na ObFZ e-mailom dňa
16.11.2017.
Záväzná prihláška za Výber R a D ObFZ Michalovce na 24. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v
halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 dňa 16.12.2017 v Humennom: KR vzala na vedomie jej
zaslanie sekretárom ObFZ e-mailom organizátorovi turnaja dňa 14.11.2017.
Súťažný vklad za Výber R a D ObFZ Michalovce na 24. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom
futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 dňa 16.12.2017 v Humennom: Tento v čiastke 100 € sa má uhradiť do
24.11.2017 a kópia dokladu o jeho úhrade sa má zaslať hneď po úhrade organizátorovi turnaja.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
12. ročník „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018: ŠTK v
posledných sezónach už tradične v mesiaci január organizuje „Turnaj ObFZ družstiev mužov v halovom futbale“ pre
družstvá mužov FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce od III. ligy po V. ligu súťaží VsFZ a od VI. ligy po VIII.
ligu súťaží ObFZ Michalovce. Podľa rozhodnutia zo zas. VV ObFZ z 13.03.2017, po skúsenostiach z predchádzajúcich
sezón, VV schválil návrh ŠTK od sezóny 2017/2018 organizovať tento turnaj pre prvých 6 prihlásených družstiev
mužov FO a FK, a to v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. V tejto sezóne 2017/2018 to bude už
jeho 12. ročník. Plánuje sa uskutočniť v sobotu 27.1.2018 v čase 7:30 - 17:00 h. FO a FK týchto súťaží budú môcť svoje
družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť od 13.12.2017 po zverejnení „Predbežného rozpisu turnaja“ a „Záväznej
prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ doručením záväznej prihlášky na ObFZ.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
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).
Dotyčný bol nato upozornený aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 15.11.2017.
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 10/2017: dňa 15.11.2017: Trhovište; - dňa 16.11.2017: Stretava; - dňa 21.11.2017: Krásnovce (všetkým od 14.11.2017 bez
ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 10/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 14.11.2017 majú tieto FO a FK: Bánovce n/O, Lekárovce, Ložín, Malčice, Palín, Veľ.
Revištia, Vyš. Remety. DK im to 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 MRK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za II. polrok 2017: Predseda MRK ho doručil na ObFZ e-mailom dňa
16.11.2017 a osobne dňa 20.11.2017.
Návrh rozpočtu MRK ObFZ na rok 2018: Predseda MRK ho doručil na ObFZ e-mailom dňa 16.11.2017 a osobne
dňa 20.11.2017.
Stručné zbilancovanie činnosti MRK ObFZ za roky 2014-2017: Predseda MRK ho doručil na ObFZ e-mailom
dňa 16.11.2017 a osobne dňa 20.11.2017.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Školenie trénerov - licencia Grasssroots C: Pre záujemcov, ktorí nevlastnia trénerskú licenciu, ho organizuje
TMK VsFZ, ktorá určí termíny a miesta školenia. Rozsah školenia: 31 h - teória, 22 h - prax, 8 h individuálna prax.
Podmienky účasti: vek 18 rokov, zaslaná prihláška. Predpokladané náklady na školenie: 80 - 110 € (spláca sa v 2
splátkach). Podmienky ukončenia školenia a získania licencie: 90% účasť (48 h), odovzdanie záverečnej práce,
odovzdanie seminárnych prác, záverečná skúška. Prihlášky sa zasielajú na TMK VsFZ.
Záujem o získanie zákl. kvalifikácie trénera futbalu z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce:
Záujemcovia ho môžu oznámiť aj na ObFZ e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“, kde je potrebné uviesť: meno,
priezvisko, presnú adresu bydliska, číslo mobilu, e-mailovú adresu, klubovú príslušnosť. Predtým ho už oznámili: - dňa
13.10.2017: Ľubomír Tongeľ (Petrovce n/L); - dňa 27.10.2017: Milan Andrejco (072 22 Strážske, Nová 113).
Stručné zbilancovanie činnosti TMK ObFZ za roky 2014-2017: Predseda TMK ho doručil na ObFZ e-mailom
dňa 17.11.2017.
SPRÁVY KM ObFZ:
Stručné zbilancovanie činnosti KM ObFZ za roky 2014-2017: Predseda KM ho doručil na ObFZ e-mailom dňa
17.11.2017.

Informácia o 33. ročníku "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2017/2018:
ObFZ tento turnaj organizuje každoročne v mesiaci december. Štartovať v ňom môžu prihlásené družstvá žiakov FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, ktoré sú v tejto sezóne zapojené do
dlhodobých súťaží ObFZ Michalovce, VsFZ alebo SFZ (MFK Zemplín Michalovce môže prihlásiť len družstvo žiakov
U13 alebo mladšie, MFK Veľké Kapušany môže prihlásiť len družstvo U14 alebo mladšie), prípadne aj z iných ObFZ
(o prípadnej výnimke rozhodne organizátor). Klub zo súťaží ObFZ Michalovce môže do turnaja prihlásiť svoje družstvo
žiakov aj v prípade, ak v tejto sezóne nemá svoje družstvo žiakov zaradené v súťažiach FZ, resp. môže prihlásiť aj
družstvo žiakov zložené z hráčov susedných FO a FK (hráči musia mať platné RP v týchto FO - FK). Turnaj sa plánuje
uskutočniť v stredu 27.12.2017 od 7:30 h do 15:30 h v Michalovciach (v ŠH Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1).
33. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2017/2018: Pod týmto
názvom sú informácie k nemu (Predbežný rozpis turnaja; Záväzná prihláška do turnaja) zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred. pri dátume 15.11.2017. FO-FK, ktorý má definitívny záujem o štart
svojho družstva žiakov na tomto turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť
na ObFZ Michalovce e-mailom (alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ do stredy 6.12.2017 do 15:00 h.
SPRÁVY OK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za II. polrok 2017: Predseda OK ho doručil na ObFZ e-mailom dňa 21.11.2017.
Návrh rozpočtu OK ObFZ na rok 2018: Predseda OK ho doručil na ObFZ e-mailom dňa 21.11.2017.
Stručné zbilancovanie činnosti OK ObFZ za roky 2014-2017: Predseda OK ho doručil na ObFZ e-mailom dňa
16.11.2017.
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: 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); Ložín (zo stretn. 11.k. VII.L Z m Ložín - Pus. Čemerné z 29.10.2017).
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 a na svojom 47. zas. dňa 13.11.2017 uvedeným uložil zrealizovať tieto úlohy
(informáciu o prvých 2 z nich títo dostali z ObFZ aj e-mailom dňa 16.10.2017, o ďalšej dňa 14.11.2017):
● 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); v termíne od 8.11.2017 od 16:00 h do 15.11.2017 do 16:00 ho na ObFZ emailom doručili: - dňa 15.11.2017: TMK, KM; - dňa 21.11.2017: OK; predtým ho už na ObFZ e-mailom doručili: - dňa
25.10.2017: ŠTK; - dňa 31.10.2017: Konf., VV, Se (EkÚ, ÚSS, SWS); - dňa 13.11.2017: KR;
● 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 e-mailu 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);
v termíne od 8.11.2017 od 16:00 h do 15.11.2017 do 16:00 ho na ObFZ e-mailom doručili: - dňa 15.11.2017: TMK, KM; dňa 21.11.2017: OK; predtým ho už na ObFZ e-mailom doručili: - dňa 30.10.2017: ŠTK; - dňa 9.11.2017: KR;
● predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať stručné zbilancovanie činnosti za svoje komisie za roky 2014-2017
(za obdobie od 1.1.2014 do 31.10.2017; maximálne do 5 viet; uviesť, čo sa za uvedené roky komisii podarilo zrealizovať
naviac a čo sa nepodarilo zrealizovať) a toto doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do 16.11.2017 do 15:00 h (toto
zbilancovanie činnosti každej komisie ObFZ bude tiež podkladom do správy na volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“
dňa 01.12.2017); v termíne od 15.11.2017 od 16:00 h do 22.11.2017 do 16:00 ho na ObFZ e-mailom doručili: - dňa
16.11.2017: KR, MRK; - dňa 17.11.2017: TMK, KM; - dňa 21.11.2017: OK.
Výzva ObFZ pre kluby na čerpanie kreditov za rok 2017 (dotácie na mládežnícke družstvá za sezónu
2016/2017) zo „Zákona o športe“: ObFZ upozorňuje FO a FK matrične patriace pod ObFZ Michalovce na vyčerpanie
finančných príspevkov na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom kreditného systému v e-shope,
najneskôr do 1.12.2017. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke e-shopu: „https://eshop.futbalsfz.sk“ (v
dolnej časti stránky v menu Informácie). Výzva je zverejnená aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 01.11.2017.
Zoznam klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce oprávnených čerpať prostriedky na
mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom kreditného systému v e-shope: Z klubov matrične
patriacich pod ObFZ Michalovce ich má možnosť vyčerpať 32 FO a FK v celkovej čiastke 15.707,64 €. Každý z 26 FO
a FK, ktorý mal v sezóne 2016/2017 zaradené v súťažiach FZ 1 mládežnícke družstvo (Bánovce n/O, Dúbravka,
Hatalov, Horovce, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lesné, Malčice, Moravany, Podhoroď, Porostov,

Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Tibava, Veľ.
Slemence, Vojany, Záhor, Zempl. Široká, Žbince) ich má možnosť vyčerpať v čiastke 402,76 €. Každý z 5 FO a FK,
ktorý mal v sezóne 2016/2017 zaradené v súťažiach FZ 2 mládežnícke družstvá (Budkovce, Bracovce, Palín,
Trhovište, Vyš. Remety) ich má možnosť vyčerpať v čiastke 805,52 €. Ďalší 1 FO (Zalužice) ich má možnosť
vyčerpať v čiastke 1.208,28 €. Zoznam klubov oprávnených čerpať prostriedky je na adrese:
„https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/8f/b78fa7b6-84c8-412f-b2bf-2d2e29b1626e.pdf “. Spôsob
registrovania sa na čerpanie prostriedkov podľa Zákona o športe je na adrese: https://eshop.futbalsfz.sk/registraciaosobneho-konta“. Tento zoznam klubov, aj s upozornením na čerpanie kreditov a predchádzajúcou výzvou, bol
zaslaný z ObFZ aj e-mailom dňa 7.11.2017 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov uvedených FO a FK.
Čerpanie prostriedkov na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom kreditného systému
v e-shope klubmi matrične patriacimi pod ObFZ Michalovce: Z 32 z nich žiadne čiastky do 22.11.2017 nečerpalo
ešte týchto 11 FO a FK: Bánovce n/O, Koromľa, Lesné, Malčice, Palín, Podhoroď, Ptrukša, Rus. Hrabovec,
Tibava, Vojany, Zempl. Široká. ObFZ vyzýva uvedené kluby, aby si tieto prostriedky vyčerpali najneskôr do
1.12.2017. Z celkovej sumy 15.707,64 € pre kluby matrične patriace pod ObFZ MI bolo zatiaľ čerpaných 9.915,30 €.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 20.11.2017: J. Škodi (za 10/2017); - dňa 22.11.2017: T. Komenda (za 10/2017). Dané na vedomie EkÚ ObFZ.
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.
Úhrada dane za 10/2017: Túto už v požadovaných čiastkach uhradili aj: - osobne na ObFZ s prevzatím dokladu o
úhrade: - dňa 16.11.2017: P. Remecký; - dňa 20.11.2017: P. Rapáč; - dňa 22.11.2017: Joz. Pivarník; - internetbankingom
alebo vkladom na účet ObFZ, s doručením dokladu o úhrade na ObFZ e-mailom: - dňa 16.11.2017: O. Palinský; - dňa
17.11.2017: P. Pavlo. Úhradu už uskutočnili a doklad o úhrade na ObFZ nedoručili: V. Pčolár - z 20.11.2017 - doručiť
obratom (doklad o úhrade je povinný na ObFZ doručiť aj: J. Mano). Stále ju neuhradili a obratom sú povinní ju uhradiť na
účet ObFZ - SK93 1111 0000 0066 0957 0000 (internetbankingom, alebo priamym vkladom na účet v banke - v oboch
uvedených prípadoch s poznámkou „Daň za 10/2017“ a doručením kópie dokladu o úhrade e-mailom na adresu
„obfzmi@stonline.sk“), alebo osobným doručením na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ, aj títo R a D v týchto čiastkach: Lisák Vladimír - 2,55 €; Mazár Milan - 18,05 €; Piovar Peter - 9,87 €.
Zrážky zamestnancov do Sociálnej poisťovne za obdobie 03-06/2015: Tieto už uhradili a doklad o úhrade
na ObFZ nedoručili: D. Mano - z 22.11.2017 - doručiť obratom. Stále ich neuhradil a obratom je povinný ich uhradiť na
účet ObFZ - SK93 1111 0000 0066 0957 0000 (internetbankingom, alebo priamym vkladom na účet v banke - v oboch
uvedených prípadoch s poznámkou „Zrážky za 03-06/2015“ a doručením kópie dokladu o úhrade e-mailom na adresu
„obfzmi@stonline.sk“), alebo osobným doručením na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ, aj tento R v tejto čiastke: Čeklovský Dominik - 26,42 €.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 16.11.2017: P. Remecký (za 10); - dňa 20.11.2017: P. Rapáč (za 10), J. Škodi (za 10); - dňa
21.11.2017: J. Bukaj (za 08,09,10); - dňa 22.11.2017: Joz. Pivarník (za 10).
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 08,09,10), J. Cejkovský (za 10), D.
Čeklovský (za 10 ), M. Čeklovský (za 10), P. Dziad (za 08,09,10), M. Fedák (za 07), P. Feňuš (za 09,10), Š. Ferko (za 10),
M. Hospodi (za 10), J. Hreško (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 08,09,10), M. Ivan (za 10), M. Jakubec (za 09,10), M. Juhás (za
10), P. Kaffan (za 08,09,10), T. Komenda (za 10), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 08,09,10), P. Koščo (za 08,09,10), M.
Kurtak (za 10), V. Lisák (za 10), O. Palinský (za 09,10), P. Pavlo (za 09,10), V. Pčolár (za 08,09,10), P. Piovar (za
06,08,09,10), L. Popik (za 10), L. Rezanka (za 10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa (za 06,08,09,10), M. Sabo (za
08,09,10), A. Stretavský (za 10), J. Šimko (za 10), P. Tudja (za 08,09,10), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 09,10),
M. Ubľanský (za 09,10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjme od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od
účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 20.11.2017: J. Škodi (za 10/2017).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.10.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 13.11.2017; preto ich bolo potrebné uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 10.11.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 53 FO a FK. V termíne od 15.11.2017 od 16:00 h do 22.11.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 3 FO a FK (predtým od 43) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 15.11.2017 (1): Trhovište; - dňa 16.11.2017 (1): Stretava; - dňa 21.11.2017: Krásnovce. Do
22.11.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 7 FO a FK: Bánovce n/O, Lekárovce,
Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.11.2017),
nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má 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 e-mailom.
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. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 15.11.2017:
Trhovište (e-mailom: za 10/2017 - uhradená dňa 14.11.2017); - dňa 16.11.2017: Lekárovce (e-mailom: za 10/2017 uhradená dňa 9.11.2017???). Ani do 22.11.2017 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; - za 10/2017: - dňa 14.11.2017: Rem.
Hámre, Veľ. Slemence; - dňa 16.11.2017: Stretava; - dňa 21.11.2017: Krásnovce; - z neimportovaných na účet SFZ: za 10/2017: Bánovce n/O, Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia, Vyš. Remety.
Výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry: SFZ, na základe rozhodnutia VV SFZ, vypisuje výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená
na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
SPRÁVY VV ObFZ:
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.
Zápis z ostatného 47. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20142017 z 13.11.2017: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v
nej v časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej v časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Z ostatného zasadnutia volebnej komisie ObFZ: Uskutočnilo sa v pondelok 20.11.2017 od 15:00 h na ObFZ
Michalovce. VK sa oboznámila: s 1 doručenou žiadosťou o uvoľnenie z funkcie člena VK; s ďalšími došlými návrhmi na
zaradenie do kandidátok na funkcie do volených orgánov FZ na roky 2018-2021 pre voľby na volebnej konferencii ObFZ
dňa 1.12.2017, odoslanými na ObFZ dňa 15.11.2017 a prijala rozhodnutia na doplnenie kandidátky na voľby členov riadnej
konferencie ObFZ Michalovce.
Došlé 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: Každý FO - FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce, ako riadny
člen ObFZ Michalovce, ich mohol 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 rozhodoval dátum poštovej pečiatky odoslania návrhu. V termíne od
15.11.2017 od 15:00 h do 22.11.2017 do 16:00 h volebná komisia ObFZ dostala tieto návrhy: - dňa 20.11.2017: 1 návrh na
predsedu OK ObFZ Michalovce; - dňa 21.11.2017: 1 návrh na člena VV ObFZ Michalovce. Predtým dostala tieto návrhy: - dňa
19.10.2017: 1 návrh na člena riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce; - dňa 3.11.2017: 1 návrh na člena VV ObFZ
Michalovce; - dňa 8.11.2017: 1 návrh na člena riadnej konferencie ObFZ Michalovce; 1 návrh na predsedu ObFZ Michalovce;
- dňa 13.11.2017: 1 návrh na predsedu RK ObFZ Michalovce; 1 návrh na člena VV ObFZ Michalovce; - dňa 15.11.2017: 1
návrh na predsedu DK ObFZ Michalovce; 3 návrhy na člena VV ObFZ Michalovce.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 1.12.2017 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 11.10.2017 zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 1.12.2017“, kde boli umiestňované podľa dátumov
doručenia. Doposiaľ v nej boli tieto materiály pri týchto dátumoch: 01. 11.10.2017: Členské schôdze FO a FK v II.
polroku 2017; 02. 11.10.2017: Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017; 03. 11.10.2017:
Oznámenie o príprave najbližšej volebnej konferencie dňa 1.12.2017; 04. 15.10.2017: Volebná komisia vyhlásila voľby na
konferencii dňa 1.12.2017 (Info k návrhom na zaradenie do kandidátky; Tlačivo „Návrh na zaradenie do kandidátky" word; -excel). Najbližšie do nej budú dané tieto materiály pri týchto dátumoch: 05. 24.11.2017: Pozvánka na najbližšiu
volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017; 06. 24.11.2017: Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu
volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017. Ďalšie materiály budú do nej doplňované priebežne, preto
túto časť je potrebné sledovať častejšie.
Požiadavka oznámenia delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce je povinný na ňu vyslať jedného svojho delegáta,
ktorý je registrovaný v ISSF (v ISSF ma mať registračné číslo). Na základe uvedeného bola z ObFZ dňa 22.11.2017 na emailové adresy všetkých klubových ISSF manažérov týchto klubov zaslaná požiadavka, aby každý klub obratom
najneskôr v piatok 24.11.2017 e-mailom na ObFZ, na adresu: „obfzmi@stonline.sk“, oznámil meno a priezvisko
delegáta svojho klubu, ktorý sa tejto konferencie zúčastní (aj s registračným číslom z ISSF).
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017: 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 1.12.2017“ (jej
tlačivo bude od 24.11.2017 zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf.
ObFZ dňa 1.12.2017“).
Pozvánka na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017: VV uložil sekretárovi ObFZ
pozvánku na uvedenú konferenciu (tá bude od 24.11.2017 zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole,
v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“) zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred jej konaním pre delegátov klubov
na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2017/2018 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.
Jubilantom a prípadným ďalším pozvaným hosťom ju zaslať písomne poštovou listovou zásielkou.
ZO SPRÁV VsFZ:
Návrhy kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka: Sekretár VsFZ týmto vyzýva členov SFZ o
zaslanie návrhov kandidátov na udelenie tejto ceny v predĺženom termíne do 29. novembra 2017. Do 14.11.2017 boli
na SFZ doručené len 4 návrhy (3 za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, 1 za výnimočný čin súvisiaci s futbalom).
Uvedenú cenu možno udeliť za: a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom; b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v
súlade s princípmi fair play; c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair
play. Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na webovom sídle SFZ:
„https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/4d/fd/4dfdcfab-4270-45a8-a9b2bf92879a4bf6.pdf“. Návrhy je potrebné zasielať písomne na sekretariát VsFZ do 29.11.2017 (vrátane).
Pozvánka na Volebnú konferenciu VsFZ: FZ v rámci VsFZ ju dostali dňa 22.11.2017 z VsFZ e-mailom od
M. Eperješiho (sekretára VsFZ) pre delegátov konferencie VsFZ za ObFZ. Predseda VsFZ Ing. Richard Havrilla si
týchto dovoľuje pozvať na Volebnú konferenciu VsFZ, ktorá sa uskutoční 9.12.2017 o 9:30 h v Spoločenskom
pavilóne v Košiciach. Úlohou konferencie a delegátov konferencie, je zhodnotiť predchádzajúce štvorročné obdobie
a zvoliť nové orgány VsFZ. Oficiálne materiály konferencie budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke VsFZ dňa
29.11.2017 po zasadnutí volebnej komisie VsFZ: „http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/volebna-konferencia-vsfz-9-12-2017“.
Zároveň žiada o zaslanie návratky delegáta konferencie v papierovej forme na sekretariát VsFZ (je v prílohe), alebo cez
ISSF - elektronická podateľňa - volebná komisia.
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). Sú tam zverejnené pri týchto dátumoch: v mesiaci 10/2017: 04.10.2017, 25.10.2017,
31.10.2017; v mesiaci 11/2017: 15.11.2017.
Priebežný stav čerpania prostriedkov na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom
kreditného systému v e-shope: Je ho možno nájsť na adrese: „http://mato.bart.sk“.
Kontrola počtu mládežníckych družstiev FO a FK s nárokom na prerozdelenie členských poplatkov za
tento rok: FZ informáciu o tom, aj s tabuľkou k tomu, dostali z ISSF e-mailom dňa 22.11.2017 od J. Letka.
Pripomienky k tomu majú FZ zaslať najneskôr v pondelok 27.11.2017 do 24:00 h. Na nasledujúci deň sa spracuje
finálny export, ktorý sa predloží na schválenie na VV SFZ v 12/2017, podľa ktorého sa prerozdelia členské príspevky
uhradené do 31.11.2017, ktoré SFZ do 15.12.2017 pošle klubom tak, ako vlani.
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V sobotu 18.11.2017 naše rady vo veku 66 rokov navždy opustil Ján Minaroviech, naposledy delegát súťaží
VsFZ, pôsobiaci na výpomoc aj v súťažiach ObFZ Michalovce. S futbalom začínal v roku 1963 ako žiak v Jednote
Trenčín, potom pokračoval ako dorastenec v Leteckých opravovniach Trenčín. Aktívnu činnosť ako hráč ukončil v sezóne
1969/1970. V rokoch 1971 - 1985 pôsobil ako rozhodca, v rokoch 1972 - 1973 v súťažiach OFZ Trenčín, v rokoch 1973 1974 v I.B tr. Zsl. kraja, v rokoch 1974 - 1976 v I.A tr. Zsl. kraja, v rokoch 1976 - 1983 v Majstrovstvách Zsl. kraja. Od
roku 1985 do 1990 pôsobil ako delegát III. ligy ZsFZ, v rokoch 1992 - 1994 v IV. lige ZsFZ, od roku 1996 v IV. lige VsFZ.
Ako funkcionár pôsobil v OFZ Trenčín v rokoch 1973 - 1995, kde bol členom komisií, predsedom komisií i podpredsedom
OFZ. Okrem toho bol aj členom Rady ZsFZ a členom Rady SFZ. Po presune na Východ Slovenska pracoval ako člen
v ŠTK ObFZ Michalovce, v rokoch 2001/2002 - 2009/2010 bol predsedom ŠTK ObFZ, v rokoch 2010/2011 - 2014/2015
členom KR ObFZ, kde mal na starosti úsek delegátov.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola v stredu 22.11.2017 o 14:00 h v Dome smútku, Ul. J. Kollára, v
Michalovciach.
Česť jeho pamiatke!
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

