Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 23 z 06.12.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Opravené materiály k 24. ročníku „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanému ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: Tieto (pravidlá, súťažný
poriadok, technické ustanovenia) doručené od organizátora turnaja e-mailom dňa 30.11.2017 aj s ďalším materiálom
a oznámením (zoznam hráčov; ďalšie materiály k turnaju budú zaslané priebežne) vzal predseda KR ObFZ na vedomie.
Požiadavka na zaslanie zoznamu hráčov „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ na 24. ročník „Turnaja
Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný ObFZ Humenné
dňa 16.12.2017 v Humennom: KR dňa 4.12.2017 požiadala sekretára ObFZ o jeho zaslanie organizátorovi turnaja tak,
ako mu tento doručila e-mailom.
Zoznam hráčov „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ na 24. ročník „Turnaja Výberov R a D ObFZ v
halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v
Humennom: KR naň zaradila týchto 12 hráčov: M. Ruščanský, M. Kurtak, D. Mano, P. Tóth, T. Škodi, J. Škodi, P.
Koščo, D. Kron, M. Fedák, O. Palinský, A. Stretavský, M. Špivák; ved. družstva: J. Mano.
Záujem o pôsobenie vo funkcii rozhodcu na 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 27.12.2017: Bližšie o tom viď v tejto ÚS, v Správach KM ObFZ.
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 30.11.2017: Vyš. Remety (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, Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia. DK
im to zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: Toto spracoval M. Polák (predseda DK) dňa 4.12.2017.
DK ObFZ podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila 2 pokuty v celkovej čiastke 350 € (Rus. Hrabovec - 50 €
za HNS divákov v stretn. 2.k. VII.L V m Rus. Hrabovec - Kusín z 10.09.2017; podľa DP, čl. 58/1d/3; Vyš. Remety - 300
€ za HNS divákov v stretn. 6.k. IV.L d Vyš. Remety - Palín z 09.09.2017; podľa DP, čl. 58/4).
Požiadavka na zaslanie vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od
1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58: DK požiadala sekretára ObFZ o jeho zaslanie za DK ObFZ Michalovce na
stanovenom tlačive na požadovanú adresu do 08.12.2017.
Požiadavka na úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP
čl. 57 a 58: DK požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu do 7 dní na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ, a to takto: ●
Príjemca: Prevádzkový účet IS BŠP SFZ; IBAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 25,00
€; VS: 1701013175; KS: 0308; ŠS: 20170910; ● Príjemca: Prevádzkový účet IS BŠP SFZ; IBAN: SK19 0900 0000 0050
5246 9313; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 150,00 €; VS: 1701013259; KS: 0308; ŠS: 20170909.
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:
Matričné úkony ObFZ v 11/2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad o nich bol
spracovaný dňa 1.12.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred, kde je pri dátume 01.12.2017, i do menu vľavo, do časti „Matričné úkony ObFZ“.
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).
SPRÁVY KM ObFZ:
Záväzná prihláška na 33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného dňa 27.12.2017: V termíne od 29.11.2017 od 16:00 h do 06.12.2017 do 15:00 h ju už na
ObFZ postupne doručili tieto FO a FK: - dňa 01.12.2017: Zalužice, Trhovište, Rakovec n/O; - dňa 03.12.2017: Tibava; dňa 06.12.2017: MFK Zemplín Michalovce U12, Hatalov. Každý FO-FK, ktorý mal definitívny záujem o štart svojho
družstva žiakov na tomto turnaji, bol 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.
Zasadnutie KM ObFZ: Uskutočnilo sa v stredu 06.12.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zúčastnili sa ho
členovia KM ObFZ a sekretár ObFZ. Prerokovalo sa na ňom hlavne zabezpečenie 33. ročníka „Vianočného turnaja
ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaného dňa 27.12.2017 v Michalovciach, v ŠH
Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1.
Vyžrebovanie 33. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
organizovaného dňa 27.12.2017: Uskutočnilo sa v stredu 6.12.2016 o 15:30 h na ObFZ. Do vyžrebovania turnaja bolo
zaradených všetkých týchto 6 prihlásených družstiev FO a FK: Zalužice, Trhovište, Rakovec n/O, Tibava, MFK
Zemplín Michalovce U12, Hatalov. Ak by sa niektoré z družstiev zaradených do turnaja, dodatočne rozhodlo na turnaj
nedostaviť, KM žiada jeho vedúceho, aby to obratom čo najskôr oznámil telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, aby bolo
možné zabezpečiť náhradu z družstiev, ktoré sa do turnaja prihlásia po stanovenom termíne 6.12.2017 po 15:00 h.
Ďalšie informácie k 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018 organizovanému dňa 27.12.2017: Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju, aj s podkladmi k nemu, budú po
spracovaní materiálov zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred po 13.12.2017.
Záujem o pôsobenie vo funkcii rozhodcu na 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 27.12.2017: KM žiada rozhodcov, ktorí majú záujem pôsobiť vo
funkcii R na tomto turnaji, aby svoj záujem oznámili telefonicky sekretárovi ObFZ obratom, najneskôr do 13.12.2017 do
15:00 h.
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).
Zoznam hráčov „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ na 24. ročník „Turnaja Výberov R a D ObFZ v
halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v
Humennom: Tento bol zaslaný organizátorovi turnaja z ObFZ emailom dňa 4.12.2017.
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 06.12.2017 nečerpali
ešte tieto 3 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, Podhoroď. Celé čiastky ešte nevyčerpali tieto FO a FK: Bracovce,
Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lesné, Moravany, Palín, Porostov, Rem. Hámre, Rus.
Hrabovec, Tibava, Trhovište, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. ObFZ
vyzýva uvedené kluby, aby si tieto prostriedky vyčerpali obratom, najneskôr do 15.12.2017. Z celkovej sumy
15.707,64 € pre kluby matrične patriace pod ObFZ MI bolo zatiaľ čerpaných 13.713,46 €.
Opravené materiály k 24. ročníku „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanému ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: ObFZ ich (pravidlá, súťažný
poriadok, technické ustanovenia, zoznam hráčov) dostal od organizátora turnaja (ObFZ Humenné: Mgr. Ladislav
Mochnacký, sekretár ObFZ; tel.: 0905 809 038; e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk; web: „www.obfzhumenne.sk“) emailom dňa 30.11.2017 aj s oznámením, že ďalšie materiály k turnaju budú zaslané priebežne. Tieto doručené materiály
boli hneď v uvedený deň z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi KR ObFZ.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018: V dňoch 2.-3.12.2017 ho spracoval J. Bendzák
(sekretár ObFZ). Každému členovi VV, predsedovi RK a predsedom rozhodujúcich komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK), ho
zaslal k pripomienkovaniu z ObFZ v prílohe e-mailu s pozvánkou na najbližšie zasadnutie VV ObFZ.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb v stretnutiach súťaží ObFZ MI za 11/2017 k príprave výplat za
11/2017: Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené dňa 4.12.2017.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 4.-5.12.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 6.12.2017 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
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: - internetbankingom alebo vkladom na
účet ObFZ, s doručením dokladu o úhrade na ObFZ e-mailom: - dňa 3.12.2017: M. Mazár. Úhradu už uskutočnili a
doklad o úhrade na ObFZ stále nedoručili: V. Pčolár - z 20.11.2017 - doručiť obratom (na ObFZ ho už doručili aj: - dňa
5.12.2017: 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: 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 €.
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), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 08,09,10), P. Koščo (za 08,09,10), M. Kurtak (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), 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).
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 29.11.2017 od 16:00 h do 06.12.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 1 FO a FK (predtým od 47) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 30.11.2017 (1): Vyš. Remety. Do 06.12.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo
importovanú týchto 5 FO a FK: Bánovce n/O, Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia. 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. Tieto už na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 01.12.2017: Veľ.
Slemence (osobne: za 10/2017 - uhradená dňa 13.11.2017); - dňa 03.12.2017: Vyš. Remety (e-mailom: za 10/2017 uhradená dňa 30.11.2017). Ani do 06.12.2017 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; - 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.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 11/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.12.2017 a platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.12.2017; preto je
potrebné ich uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom najneskôr 08.12.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI
ich malo pre ObFZ MI uhradiť týchto 5 FO a FK: Bracovce, Ložín, Palín, Úbrež, Vojany.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2017: V termíne od 01.12.2017 do 06.12.2017 do 16:00 h už boli platby
z týchto ZF importované na účte SFZ od tohto 1 FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 01.12.2017 (1): Úbrež. Do 06.12.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemali importovanú tieto 4
FO a FK: Bracovce, Ložín, Palín, Vojany. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.12.2017), nebude
mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 12.12.2017) 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.
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 KONFERENCIE ObFZ:
Požiadavka oznámenia delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce bol 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). Po stanovenom termíne
do termínu konferencie to oznámili aj tieto FO a FK: - dňa 30.11.2017: Ložín, Rakovec n/O. Neúčasť na konferencii
oznámili: - dňa 1.12.2017: Moravany, Dúbravka, Zempl. Široká.
Z ostatnej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Táto sa uskutočnila v piatok 1.12.2017 od 15:30 h do
17:30 h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Materiály z nej do elektronickej podoby
spracováva sekretár ObFZ v týchto dňoch. Zápis z konferencie zašle k overeniu a podpisu overovateľom zápisu na
konferencii schváleným.
Materiály z ostatnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 1.12.2017: Tieto budú v najbližších dňoch zaslané
z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do časti s názvom „Konf. ObFZ dňa
1.12.2017“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 1. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 11.12.2017 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK a M. Polák.
Pozvánka na najbližšie 1. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 11.12.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 04.12.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, aj M. Polákovi), aj s návrhom plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018.
ZO SPRÁV VsFZ:
Oznámenie Volebnej komisie VsFZ zo zasadnutia z 29.11.2017: Volebná komisia na čele s predsedom komisie
Jozefom Repovským dňa 29.11.2017 a uzavrela všetky došlé návrhy kandidátov na volené funkcie, skontrolovala splnenie
náležitosti jednotlivých kandidátov. Konštatovala, že z podaných 22 návrhov oprávnený členov podávať návrhy
kandidátov, neakceptuje návrh na kandidátov klubu Šarišské Michaľany, z dôvodu podania návrhu po termíne, a to až
28.11.2017. V oprávnených návrhoch sa vyskytlo 24 kandidátov na volené funkcie. Navrhovaní kandidáti splňajú
požadované náležitosti a sú zaradení ako kandidáti na jednotlivé volené funkcie Volebnej konferencie VsFZ dňa 9.12.2017.
Prehľad kandidátov: Predseda VsFZ: Richard Havrilla; Predseda Revíznej komisie VsFZ: Ján Barilla; Predseda

Disciplinárnej komisie VsFZ: Miroslav Urban; Predseda Odvolacej komisie VsFZ: Ondrej Brendza; Podpredseda VV
VsFZ za Košický kraj: Ján Špivák, Gabriel Weiss; Podpredseda VV VsFZ za Prešovský kraj: Jozef Križalkovič; Člen VV
VsFZ za Košický kraj: Jozef Gazdag, Eduard Lumtzer, Vendelín Novysedlák, Jaroslav Švarc; Člen VV VsFZ za Prešovský
kraj: Vladimír Drobňák, Peter Goga, Ján Holinka, Ján Labanc, Vlastislav Laskovský, Štefan Vaľko; Člen Konferencie SFZ
za VsFZ za Košický kraj: Zdenko Hudák, František Jochman, Daniel Mikloš; Člen Konferencie SFZ za VsFZ za
Prešovský kraj: Vladimír Drobňák, Pavol Chmura, Adrián Labun, Dušan Špilar.
Volebná konferencia VsFZ: Uskutoční sa v sobotu 9.12.2017 o 9:30 h v Spoločenskom pavilóne, Ul. Trieda
SNP 61, v Košiciach. Materiály pre delegátov konferencie sú priebežne umiestňované na oficiálnu webovú stránku VsFZ:
„http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/volebna-konferencia-vsfz-9-12-2017“ a každý delegát konferencie ich dostane pri
prezentácii na konferencii.
Požiadavka na jednotlivé ObFZ o zaslanie zoznamu zvolených členov riadnej konferencie VsFZ za
ObFZ, delegáta na volebnú konferenciu VsFZ za ObFZ a prípadných návratiek delegátov klubov na volebnú
konferenciu VsFZ po uskutočnených volebných konferenciách ObFZ: FZ v rámci VsFZ ju dostali z VsFZ emailom dňa 4.12.2017 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ). Za ObFZ Michalovce toto hneď v uvedený deň na VsFZ
zaslal sekretár ObFZ.
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 11/2017: 15.11.2017.
Zoznam klubov a ich mládežníckych družstiev zaradených do prerozdelenia členských príspevkov za
jesennú časť sezóny 2017/2018: FZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 3.12.2017 od J. Letka, ktorý ho doručil ešte raz na
záverečné pripomienkovanie. Toto bolo potrebné doručiť do utorka 5.12.2017 do 24:00 h. Po tomto termíne sa už
nebude zoznam meniť. Za ObFZ Michalovce ho dňa 4.12.2017 prekontroloval sekretár ObFZ, pričom pri kluboch
matrične patriacich v sezóne 2017/2018 pod ObFZ Michalovce nezistil žiadne nedostatky, čo hneď v uvedený deň
e-mailom oznámil aj na SFZ, ktorý doručenie oznamu potvrdil e-mailom hneď obratom.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

