Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 24 z 13.12.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
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 vzala na vedomie jeho zaslanie sekretárom ObFZ e-mailom z ObFZ pre organizátora turnaja dňa
4.12.2017.
Vyžrebovanie 24. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: Toto preposlané od sekretára ObFZ vzal
predseda KR na vedomie a hneď ho preposlal aj členom KR J. Manovi a M. Kurtakovi.
Kompletné materiály 24. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2017/2018 organizovaného ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: Tieto (vyžrebovanie turnaja;
pravidlá turnaja; súťažný poriadok turnaja; technické ustanovenia turnaja) preposlané od sekretára ObFZ vzal predseda
KR na vedomie a hneď ich preposlal aj členom KR J. Manovi a M. Kurtakovi.
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 môžu 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.
Podklady k 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovanému v sobotu 27.1.2018: Tieto (Oznam o turnaji; Predbežný rozpis turnaja; Záväzná
prihláška do turnaja) boli dňa 13.12.2017 zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú
v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 13.12.2017.
Záväzná prihláška na 12. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaný v sobotu 27.1.2018: FO a FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na
tomto turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ e-mailom (alebo
aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ čo najskôr. Termín uzavretia ich doručenia je 10.1.2018 do 15:00 h. Do 13.12.2017 do
16:00 h už záväznú prihlášku na ObFZ doručili tieto FO a FK: - dňa 13.12.2017: Hatalov.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK prihlásených do 12. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom
futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: Uskutoční sa v stredu
10.1.2018 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa má za každé družstvo prihlásené mužov FO a FK dostaviť
zodpovedný funkcionár klubu, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja. Prerokujú sa na nej
podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný vklad, hrací systém, ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja..
Vyžrebovanie 12. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: Uskutoční sa v stredu 10.1.2018 na ObFZ v Michalovciach na záver
porady zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja.
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.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 11/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 12.12.2017 majú tieto FO a FK: Palín, Vojany. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby
z uvedenej ZF na účet SFZ.
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 8.12.2017: Ložín (od 14.11.2017 bez ďalšieho postihu); - za ZF z 11/2017: - dňa 12.12.2017: Vojany (od 12.12.2017
bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich majú tieto FO a FK: - za ZF z 10/2017: od 14.11.2017: Bánovce n/O, Malčice, Palín, Veľ. Revištia; - za ZF z
11/2017: od 12.12.2017: Palín. DK im to zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
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 vzala na vedomie zaslanie tohto vyúčtovania sekretárom ObFZ dňa 8.12.2017 na
stanovenom tlačive na požadovanú adresu.

Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58: DK
vzala na vedomie uskutočnenie tejto úhrady EkÚ-om ObFZ na stanovený účet dňa 8.12.2017.
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 KM ObFZ:
Informácia o 33. ročníku "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2017/2018:
Uskutoční sa v stredu 27.12.2017 od 7:30 h do 14:30 h v ŠH Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, v Michalovciach
za účasti týchto 6 prihlásených družstiev FO a FK: Zalužice, Trhovište, Rakovec n/O, Tibava, MFK Zemplín
Michalovce U12, Hatalov. Hrať sa bude jednokolovým systémom každý s každým po 2x10´ hrubého času. ObFZ počas
turnaja zabezpečuje zo svojich prostriedkov pre každé družstvo (pre jeho prítomných hráčov a 1 vedúceho) a pre
rozhodcov po 1 ks bagety. Ďalšie občerstvenie (minerálka, a pod.) pre hráčov si každé družstvo má zabezpečiť samo na
vlastné náklady.
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 žiadala 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, čo neurobil ani jeden R. Prípadní záujemci sa môžu prihlásiť aj dodatočne.
Ďalšie podklady k 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
organizovanému dňa 27.12.2017: Tieto (Upresnený rozpis; Šport.-techn. Zásady; Zoznam hráčov; Hromadné
vyúčtovanie cest. výdavkov; Pokyny k vyplneniu "Hromadného vyúčt. cest. výdavkov") boli dňa 13.12.2017 z ObFZ
zaslané k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 13.12.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Dodatočne doručené materiály FO-FK: Na ObFZ ich doručili: - dňa 11.12.2017: Petrovce n/L (stanovy;
osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ).
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).
Vianočný večierok SFZ: Uskutočnil sa vo štvrtok 7.12.2017 od 18:00 h v priestoroch hotela Holiday Inn,
Bajkalská ul., v Bratislave. Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastnil V. Čan (predseda ObFZ).
Požiadavka DK o 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: Toto za DK ObFZ Michalovce bolo na stanovenom tlačive zaslané z
ObFZ na požadovanú adresu na SFZ e-mailom dňa 08.12.2017.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018: Pripomienky k nemu do stanoveného termínu na
ObFZ nedoručil ani jeden člen VV a ani jeden z predsedov KR, ŠTK, DK. Takto sa tento predložil k prerokovaniu na zas.
VV dňa 11.12.2017.
Vyžrebovanie 24. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: ObFZ ho dostal od organizátora turnaja
e-mailom dňa 7.12.2017. Toto bolo hneď z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi KR.
Kompletné materiály 24. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2017/2018 organizovaného ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: Tieto (vyžrebovanie turnaja;
pravidlá turnaja; súťažný poriadok turnaja; technické ustanovenia turnaja) ObFZ dostal od organizátora turnaja emailom dňa 7.12.2017. Organizátor turnaja žiadal tie FZ, ktoré nezaslali doklad o úhrade súťažného vkladu a zoznamu
hráčov, aby tieto zaslali obratom. Toto bolo hneď v uvedený deň z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi KR.
Základné materiály 24. ročníka „Turnaja výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2017/2018 organizovaného ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom: Tieto (program; pravidlá;
súťažný poriadok) boli z ObFZ zaslané dňa 13.12.2017 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred.
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 €.
Spracovanie výplat zamestnancov ObFZ za 11/2017: Tie sa spracovávali priebežne, skompletizované boli dňa
12.12.2017, kedy boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ 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.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich dostal zo SFZ na svoj účet na základe zaslania faktúry na SFZ takto: - dňa 25.10.2017: 11.047,41 € (všetky platby za
09/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.-23.10.2017; PP: 3378) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 23.10.2017.
Úhrada dane za 10/2017: 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 €. Túto už v požadovaných čiastkach uhradili aj: V. Pčolár (z 20.11.2017; obratom
na ObFZ doručiť doklad o úhrade).
Zrážky zamestnancov do Sociálnej poisťovne za obdobie 03-06/2015: 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 €. Tieto už
uhradili a doklad o úhrade na ObFZ nedoručili: D. Mano (z 22.11.2017; obratom na ObFZ doručiť doklad o úhrade).
Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58: EkÚ
ObFZ na základe požiadavky DK z 06.12.2017 požadované čiastky uhradil na stanovený účet dňa 08.12.2017.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 6.-7.12.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 7.12.2017.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 12.12.2017
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 12.12.2017 pre
týchto 3 zamestnancov ObFZ v uvedenom mesiaci: J. Bendzák, V. Lisák, M. Ručanský. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa
mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 12.12.2017: P. Dziad (za 08,09,10), J. Bendzák (za 11).
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), 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 48) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 8.12.2017 (1): Ložín. 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, 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 je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Opätovné upozornenie na úhradu zberných faktúr FO a FK z ISSF za 10/2017: Dňa 12.12.2017 boli nato
z ObFZ e-mailom upozornené tieto FO a FK: Bánovce n/O, Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia. Vysporiadanie toho
z nich na ObFZ oznámil len Ložín (dňa 13.12.2017).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.12.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.12.2017; preto ich bolo potrebné uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 08.12.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 5 FO a FK. V termíne od 06.12.2017 od 16:00 h do 13.12.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované
na účte SFZ od týchto 3 FO a FK (predtým od 1) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 08.12.2017 (1): Ložín; - dňa 09.12.2017 (1): Bracovce; - dňa 12.12.2017 (1): Vojany. Do 13.12.2017 do
16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemal importovanú len tento 1 FO: Palín. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v ZF (do 11.12.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 12.12.2017)
zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr FO a FK z ISSF za 11/2017: Dňa 12.12.2017 boli nato z ObFZ emailom upozornené tieto FO a FK: Palín, Vojany. Úhradu z nich už zrealizovali len Vojany (dňa 12.12.2017).
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 13.12.2017 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; - dňa 8.12.2017: Ložín; - za 11/2017: - dňa
12.12.2017: Vojany; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2017: Bánovce n/O, Malčice, Palín, Veľ. Revištia; - za
11/2017: Palín.
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:
Materiály z ostatnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 1.12.2017: Tieto (Jubilanti ObFZ za II. polrok 2017;
Funkcionári a orgány ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.12.2017. Ďalšie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole,
v časti s názvom „Konf. ObFZ dňa 1.12.2017“, v nej v časti „Materiály z konferencie“ pri týchto dátumoch: 4.12.2017 Správa mandátovej komisie; 04.12.2017 - Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2017 do
30.11.2017; 11.12.2017 - Zápis z konferencie a Fotozábery.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 1. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 11.12.2017 o 15:00 h na ObFZ. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ v
dňoch 12.-13.12.2017, kedy ho zaslal z ObFZ v prílohe e-mailu všetkým členom VV a všetkým predsedom komisií ObFZ
(VK, RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM), ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s
názvom „ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
Odporučenie VV ObFZ pre volebnú komisiu ObFZ k vyhláseniu volieb predsedov ďalších komisií
ObFZ: VV ObFZ odporúča volebnej komisii ObFZ vyhlásiť voľby predsedov ďalších komisií ObFZ (KR, ŠTK, TMK,
KM, EK) volených VV ObFZ (na 2. zas. VV dňa 8.1.2018) v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov boli
dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k najbližším voľbám do predsedov ďalších komisií ObFZ na
nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021: V súvislosti s končiacim sa 4-ročným funkčným obdobím
rokov 2014-2017, sa končí aj funkčné obdobie predsedov ďalších komisií ObFZ, ktorí nie sú volení konferenciou. Ich
voľby na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 sa uskutočnia na najbližšom 2. zas. VV ObFZ dňa
8.1.2018. Na základe toho volebná komisia ObFZ dňa 12.12.2017 vyhlásila tieto voľby: - predsedu komisie

rozhodcov ObFZ (KR); predsedu športovo-technickej komisie ObFZ (ŠTK); predsedu trénersko-metodickej komisie
ObFZ (TMK); predsedu komisie mládeže ObFZ (KM); predsedu ekonomickej komisie ObFZ (EK).
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie predsedov ostatných komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre
voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 8.1.2018: Informácie k tomu, aj s tlačivom návrhu, sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 12.12.2017, v časti s týmto názvom „Volebná komisia vyhlásila
voľby na zas. VV dňa 8.1.2018“, v ktorej sú k tomu tieto materiály: Info k návrhom na zaradenie do kandidátky; Tlačivo
„Návrh na zaradenie do kandidátky“. Každý samostatný právny subjekt v rámci ObFZ (ŠK/TJ alebo FO/FK) územne
patriaci pod ObFZ Michalovce môže počnúc dňom 12.12.2017 až do 5.1.2018 zasielať svoje návrhy na zaradenie do
kandidátok na toto zasadnutie VV ObFZ písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou na určenom tlačive na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01
Michalovce. Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje termín doručenia návrhu, ktorý
musí byť na ObFZ doručený do 5.1.2018 do 15:00 h. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po tomto termíne
nebudú akceptované. V zmysle stanov ObFZ Michalovce predsedom a ani iným členom KR nesmie byť funkcionár FO a
FK-u zaradeného v súťažiach riadených ObFZ Michalovce. Navrhovaný kandidát môže byť pre voľby na zasadnutí VV
zaradený len na jednu kandidátku na tieto volené funkcie.
Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Uskutoční sa v piatok 5.1.2018 o 15:00 h na ObFZ Michalovce a
dostaviť sa naň majú všetci 5 členovia tejto komisie.
ZO SPRÁV VsFZ:
Z ostatnej volebnej konferencie VsFZ: Uskutočnila sa v sobotu 9.12.2017 o 9:30 h v Spoločenskom pavilóne,
Ul. Trieda SNP 61, v Košiciach. Prerokovala správu o činnosti VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 1/2014
a správu Revíznej komisie VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 1/2014. Ocenila jubilantov, uskutočnila
voľby funkcionárov a orgánov VsFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021, schválila rozpočet VsFZ na rok
2018 a navrhla kandidátov na volené funkcie na najbližšiu Volebnú konferenciu SFZ. Za ObFZ MI sa jej ako delegát
zúčastnil V. Čan (predseda ObFZ). Z 12 FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce (z III. ligy Východ mužov
(1): Veľké Revištia; zo IV. ligy Juh mužov (6): Čičarovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Strážske, Petrovce n/L, Topoľany;
z V. ligy Zemplínskej mužov (5): Vinné, Nacina Ves, Lastomír, Pavlovce n/U, Močarany) sa jej nezúčastnil len zástupca
OŠK Pavlovce n/U. Za ObFZ MI boli do orgánov VsFZ na nej zvolení: Ján Špivák (za podpredsedu VV VsFZ za Košický
kraj), Zdenko Hudák (za člena Konferencie SFZ za Košický kraj).
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 12.12.2017 v Bratislave: VV SFZ na ňom okrem iného: ● vzal na
vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR “A”; ● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh
programu volebnej Konferencie SFZ; ● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2018;
● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ; ● schválil štadión Antona
Malatinského v Trnave za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/2018; ● vzal na vedomie prípravu návrhu
Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia, v tejto súvislosti uložil predkladateľovi povinnosť
zapracovať do nej pripomienky vznesené na zasadnutí; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ pre
riešenie sporov s pripomienkami vznesenými na zasadnutí; ● vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie
sporov za rok 2016; ● schválil poverenie pre Ing. Michaelu Potančokovú na výkon funkcie člena Volebnej komisie SFZ v
zmysle čl. 37, ods. 8, Stanov SFZ; ● odložil schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ na januárové zasadnutie;
● vzal na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ, ÚLK, LPO a LPEK SFZ v súvislosti
so zápasom DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava a poveril GS SFZ na vytvorenie pracovnej skupiny pre
novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných
družstiev SR za obdobie mesiaca november 2017; ● schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.
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, 30.11.2017;
v mesiaci 12/2017: 13.12.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

