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SPRÁVY KR ObFZ:
Licencia „A“ Delegát zväzu: KR oznamuje D: V. Pčolár, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák, že si na sekretariáte ObFZ
môžu vyzdvihnúť osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy pre D.
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Komisia rozhodcov ObFZ
Michalovce každoročne organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“. Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk), v jej menu vľavo,
v časti „Rozhodcovia a školenia“ a v nej v časti „Školenia nových rozhodcov“, v ktorej sú tieto časti: Základné
informácie; Všeobecné informácie; Povinnosti uchádzačov; Podklady. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa
s týmito časťami oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je v časti „Podklady“. Prihlášku je každý
uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ emailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo osobne (na uvedenú
poštovú adresu ObFZ, do schránky ObFZ vo vestibule, ktorá je vľavo od schodov na I. poschodie; alebo na sekretariát
ObFZ, na II. posch., č. dv. 1). Predpokladaný termín školenia je december 2018. Podrobnejšie informácie o najbližšom
tomto školení budú zverejnené v ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok na toto školenie.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Informácia o 13. ročníku „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2018/2019: 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 zo súťaží od III. ligy po V. ligu
súťaží VsFZ a od VI. ligy po VIII. ligu súťaží ObFZ Michalovce. Plánuje sa uskutočniť v sobotu 19.1.2019 v čase 7:30 17:00 h. FO a FK týchto súťaží budú môcť svoje družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť od 14.12.2018 po zverejnení
„Predbežného rozpisu turnaja“ a „Záväznej prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ doručením záväznej prihlášky
na ObFZ. Táto informácia o tomto turnaji sa predložila k prerokovaniu na zas. VV ObFZ dňa 12.11.2018. VV
rozhodol z dôvodu organizovania „Krajskej futbalovej ligy“ v SR 2018/2019, ktorej garant je VÚC Košice a jej
termínovej listiny v prípade potreby zmeniť dátum organizovania 13.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ na skorší, alebo
neskorší termín.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ, po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ, zrušila
týmto FO a FK: - za ZF z 10/2018: - dňa 22.11.2018: Moravany (z 13.11.2018 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 28.11.2018, na základe informácií
EkÚ ObFZ, majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O; - za ZF z 09/2018: - od 11.10.2018:
Ložín; - za ZF z 10/2018: - od 13.11.2018: Strážske, Tibava. DK ich uvedeným FO a FK zruší až po úhrade uvedenej
ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom (stačí aj
oskenovaný doklad), pričom vyvodí aj príslušný postih.
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 KM ObFZ:
Záväzná prihláška na 34. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2018/2019 organizovaného dňa 27.12.2018: Do 28.11.2018 ju už na ObFZ postupne doručili tieto FO a FK: - dňa
23.11.2018: Tibava; - dňa 26.11.2018: Trhovište. Každý 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 utorka 4.12.2018 h. Záväzná prihláška je umiestnená
na webovej stránke ObFZ v jej aktuálnom menu uprostred pod názvom 34. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v
halovom futbale" pre sezónu 2018/2019.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Čerpanie kreditov v e-shope pre sezónu 2018/2019: Se ObFZ vyzýva FO a FK: Ložín, aby do 30.11.2018
minuli všetky kredity v e-shope. Aktuálny stav nájdete vždy na http://podporamladeze.futbalsfz.sk. V prípade
problémov s prihlásením na futbanet.shop je možnosť obrátiť sa na helpdesk@futbalsfz.sk, alebo napísať cez "modrú
obálku na eshope v prvom dolnom rohu". Presný postup čerpania kreditov nájdete v návodoch na stránke futbalnet.shop
- dole.
Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v pondelok 10.12.2018 od
16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Tohto aktívu sa majú zúčastniť
všetci členovia KR, DK, ŠTK, TMK, KM, OK, RK, všetci členovia VV ObFZ a zastupujúci sekretár ObFZ. Pozvánka na

tento aktív bola zaslaná e-mailom všetkým členom jednotlivých orgánov ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy dňa
16.11.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 28.11.2018 do 16:00 h
na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: Bánovce n/O; - za 09/2018: Ložín. ObFZ upozorňuje oba
FO na ich úhradu obratom. Do pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 12.11.2018; preto ich bolo potrebné uhradiť
aspoň 3 dní pred týmto termínom, najneskôr 9.11.2018. ObFZ upozorňoval FO a FK územne patriace pod ObFZ MI
(z nich ich pre ObFZ MI malo uhradiť 43 FO a FK) na ich úhradu po vygenerovaní obratom. Do 28.11.2018 do 16:00 h ich
už, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa 22.11.2018: Moravany. Do uvedeného
termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Strážske, Tibava. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v ZF (do 12.11.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 13.11.2018)
zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF
s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne
alebo e-mailom (stačí aj oskenovaný doklad). Do pozornosti DK.
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 (stačil aj oskenovaný doklad). Tieto za importovanie ZF na účet SFZ už na
ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 21.11.2018: Moravany (e-mailom: za 10/2018 - uhradená
dňa 21.11.2018).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.12.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace
pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 13. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2018“ sa toto uskutoční v pondelok 10.12.2018 o 15:00 h
v reštaurácii „Výšková“ Námestie slobody 1366/7, 071 01 Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda
RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, KM.
Pozvánka na najbližšie 13. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 10.12.2018: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.12.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, KM).
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2018: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 15.10.2018 do 10.12.2018, teda pred
najbližšou riadnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju
činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2018; prerokovať prípravu na sezónu 2019/2020; uskutočniť prípadné zmeny
funkcionárov výborov svojich FO a FK. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj: na nahlásenie svojich uchádzačov na
organizované školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie svojich
jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ a pod.
Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 12. zasadnutí dňa
12.11.2018, v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí tretie zasadnutie riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ na deň 14.1.2019 v reštaurácii Výšková Nám. slobody 13, 071 01 Michalovciach.
ZO SPRÁV VsFZ:
Spoločný aktív zástupcov FO-FK súťaží VsFZ: Tradičné aktívy klubov s predsedom VsFZ Richardom
Havrillom a ŠTK VsFZ sú plánované začiatkom decembra už tradične po jednotlivých skupinách V. líg. Pre FO-FK
okresov Michalovce a Trebišov sa tento aktív uskutoční vo štvrtok 13.12.2018 o 16,30 hod. v reštaurácii „Výšková“
Námestie slobody 1366/7, 071 01 Michalovce, na poschodí. Tohto aktívu sa majú zúčastniť zástupcovia z týchto FO-FK
ObFZ MI: Kriš. Liesková, Vinné, Močarany, Lastomír, Nacina Ves, Topoľany, Čičarovce, Strážske, Sobrance, Petrovce
n/L, Veľ. Kapušany, Pavlovce n/U a Veľ. Revištia. Účasť každého pozvaného je nutná.
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V utorok 27.11.2018 vyžrebovali v Bratislave, na
SFZ, v Sieni slávy slovenského futbalu, štvrťfinálové dvojice 6. kola tohtosezónneho ročníka tejto súťaže. Medzi osmičku
najlepších sa spomedzi 236 družstiev prihlásených do tejto súťaže dostali 5 účastníci Fortuna ligy (medzi nimi je aj 1
družstvo mužov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce - MFK Zemplín Michalovce), 2 druholigisti a 1
zástupca z tretej najvyššej súťaže. Štvrťfinálové duely sú na programe 13.3.2019 o 14:30 h a hrať sa bude len na jeden
zápas. V prípade nerozhodného výsledku budú nasledovať hneď kopy na bránu zo značky pokutového kopu. Víťazi
stretnutí 6.k. postúpia do ďalšieho 7.k. (semifinále). Program štvrťfinále: MŠK Žilina - MFK Skalica, FK Senica - FC
Nitra, MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad, FC Košice - FC Spartak Trnava.
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