Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 25 z 20.12.2017
Oznámenie k zverejneniu najbližších „Úradných správ ObFZ“: Aj v období sviatkov Vianoc a Nového roka
2018 budú ÚS ObFZ zverejňované na webovej stránke ObFZ, a to takto: ÚS č. 26 - v piatok 29.12.2017; ÚS č. 27 - v
piatok 5.1.2018. Ďalšie ÚS budú zverejňované každý piatok.
SPRÁVY KR ObFZ:
Z 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: Materiály z neho (výsledky turnaja; údaje zo
stretnutí ObFZ Michalovce; fotozábery) boli dňa 18.12.2017 zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ do jej aktuálneho menu uprostred, kde sú pri dátume 18.12.2017.
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 mohli a ešte aj
môžu svoje družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť od 13.12.2017, kedy boli „Predbežný rozpis turnaja“ a „Záväzná
prihláška do turnaja“ zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.12.2017, a to
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) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, 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. V termíne od
13.12.2017 od 16:00 h do 20.12.2017 do 16:00 h už záväznú prihlášku na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: dňa 13.12.2017: Budkovce. Predtým ju už 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).
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.
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 TMK ObFZ:
Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: TMK ObFZ
Michalovce má snahu v I. polroku 2018 zorganizovať seminár trénerov I. kvalifikačného stupňa licencie UEFA
GRASSROOTS C a II. kvalifikačného stupňa licencie UEFA B, hlavne pre trénerov družstiev FO a FK súťaží ObFZ
Michalovce. Predbežná prihláška na tento seminár bola zaslaná z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ,
do jej aktuálneho menu uprostred. Tréneri, ktorí majú záujem o tento seminár, majú predbežnú prihlášku naň doručiť
obratom, najneskôr do 31.1.2018, na ObFZ e-mailom, na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
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.
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") sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.12.2017.
Rozhodcovia na 33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
organizovaný dňa 27.12.2017: KM žiadala rozhodcov, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii R na tomto turnaji, aby svoj
záujem oznámili telefonicky sekretárovi ObFZ najneskôr do 13.12.2017 do 15:00 h, čo do uvedeného termínu, ani
dodatočne, neurobil ani jeden R. Po následných telefonických konzultáciách s R boli na tento turnaj obsadení títo R: Škodi
Tomáš, Žofčák Marek, Škodi Jakub, Feňuš Patrik.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ na 33. ročník „Vianočného turnaja
ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný dňa 27.12.2017: Na základe obsadenia R na tento
turnaj, ju KM dňa 20.12.2017 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd týchto zamestnancov: - na deň 27.12.2017:
Škodi Tomáš, Žofčák Marek, Škodi Jakub, Feňuš Patrik.
Podklady pre prihlásené družstvá k 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“
pre sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.12.2017: Tieto (Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady
turnaja; tlačivo „Zoznam hráčov“ na turnaj; tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov“; Pokyny k vyplneniu
tlačiva „Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov“) boli dňa 20.12.2017 z ObFZ zaslané aj e-mailom na e-mailové adresy
vedúcich družstiev prihlásených do tohto turnaja. Z nich „Zoznam hráčov“ a „Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov“
má každé družstvo odovzdať vyplnené až na tomto turnaji.
Podklady pre funkcionárov ObFZ k 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“
pre sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.12.2017: Pre obsadených 4 R, pre hlavného organizátora turnaja, pre
zástupcu VV ObFZ, boli tieto (Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady turnaja; Pokyny k turnaju) dňa
20.12.2017 z ObFZ zaslané aj e-mailom na ich e-mailové adresy.
OBSADENIE ROZHODCOV:
33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 - streda 27.12.2017
od 7:30 do 14:30 h: (Šport. hala Gymnázia PH v Michalovciach; rozhodcovia: T. Škodi - hlavný R turnaja; M. Žofčák, J.
Škodi, P. Feňuš). Obsadenie R na jednotlivé stretnutia bude zverejnené až v mieste konania turnaja. Prípadné oznámenie o
zrušení tohto obsadenia je nutné obratom oznámiť telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, aby bolo možné zabezpečiť
náhradu. Všetky potrebné podklady k turnaju sú na stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume13.12.2017.
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.
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.
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).
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) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.12.2017.
Plán zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018: Tento po pripomienkach na zas. VV dňa 11.12.2017 a po ich
zapracovaní bol dňa 12.12.2017 zaslaný k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený v jej aktuálnom menu
uprostred pri dátume 12.12.2017. Okrem toho je na nej umiestnený aj v menu vľavo, v časti s názvom "ObFZ
Michalovce", v nej v časti s názvom „Plány zasadnutí“, a v nej pri dátume 12.12.2017.
Čerpanie prostriedkov na mládežnícke družstvá FO a FK za sezónu 2016/2017 prostredníctvom
kreditného systému v e-shope klubmi matrične patriacimi pod ObFZ Michalovce: Z 32 FO a FK matrične
patriacich pod ObFZ Michalovce (v celkovej sume 15.707,64 €), ktorým tieto čiastky patrili, si ich vyčerpať mali ešte
tieto 3 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, Podhoroď. Dočerpať si ich mali tieto 2 FO a FK: Krásnovce, Záhor.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami: Na základe požiadavky KM z 20.12.2017 boli tieto
spracované s týmito zamestnancami: - dňa 20.12.2017: Škodi Tomáš, Žofčák Marek, Škodi Jakub, Feňuš Patrik (so
všetkými dohoda s nepravidelným príjmom na deň 27.12.2017). Uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej
dohody mohli od 20.12.2017 prevziať na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.

Požiadavka o nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších
spracovaných dohôd: Tá bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 20.12.2017 ohľadom zamestnancov
uvedených v predchádzajúcom bode.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada dane za 10/2017: Túto už v požadovaných čiastkach uhradili aj: - osobne na ObFZ s prevzatím dokladu o
úhrade: - dňa 19.12.2017: P. Piovar. Doklad o tejto úhrade na ObFZ stále nedoručil a obratom ho má doručiť: V.
Pčolár (z 20.11.2017).
Zrážky zamestnancov do Sociálnej poisťovne za obdobie 03-06/2015: Tieto už v požadovaných čiastkach
uhradili aj: - osobne na ObFZ s prevzatím dokladu o úhrade: - dňa 18.12.2017: D. Čeklovský. Doklad o úhrade už na
ObFZ doručil aj: - dňa 17.12.2017: D. Mano (z 22.11.2017). Tým sú už tieto zrážky vybavené.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 14.12.2017: A. Stretavský (za 10); - dňa 18.12.2017: D. Čeklovský (za 10), M. Čeklovský (za 10);
- dňa 19.12.2017: P. Piovar (za 06,08,09,10).
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), 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), V. Lisák (za 11), O. Palinský (za 09,10), P. Pavlo (za 09,10), V. Pčolár (za
08,09,10), L. Popik (za 10), L. Rezanka (za 10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa (za 06,08,09,10), M. Ručanský (za 11), 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). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 53 FO a FK. V termíne od 13.12.2017 od 16:00 h do 20.12.2017 do 16:00 h
neboli platby z týchto ZF importované na účte SFZ od žiadneho FO a FK (predtým od 49). Do 20.12.2017 do 16:00 h
platbu z týchto ZF na účte SFZ nemali importované tieto 4 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.
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). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 5 FO a FK. V termíne od 13.12.2017 od 16:00 h do 20.12.2017 do 16:00 h neboli
platby z týchto ZF importované na účte SFZ od žiadneho FO a FK (predtým od 4). Do 20.12.2017 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.
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 20.12.2017 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.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných dohôd: Toto
bolo zrealizované ohľadom týchto zamestnancov: - dňa 20.12.2017 (požiadavka Se z 20.12.2017): Škodi Tomáš, Žofčák
Marek, Škodi Jakub, Feňuš Patrik.
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, vypísal 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: 04.12.2017
- 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:
Zápis z ostatného 1. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 zo dňa
11.12.2017: 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“, pri dátume 13.12.2017.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Návrhy na zaradenie do kandidátok pre voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 8.1.2018 na funkcie predsedov
ostatných komisií ObFZ na roky 2018-2021: V súvislosti s končiacim sa 4-ročným funkčným obdobím rokov 20142017, 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.
Volebná komisia ObFZ dňa 12.12.2017 vyhlásila k tomu tieto voľby: - voľba predsedu komisie rozhodcov ObFZ
(KR); voľba predsedu športovo-technickej komisie ObFZ (ŠTK); voľba predsedu trénersko-metodickej komisie ObFZ
(TMK); voľba predsedu komisie mládeže ObFZ (KM); voľba predsedu ekonomickej komisie ObFZ (EK). 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 tieto voľby na zasadnutí VV zaradený len na jednu
kandidátku na tieto volené funkcie. Bližšie informácie k tomu 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 mohol a môže od 12.12.2017 až do 5.1.2018 zasielať svoje návrhy na zaradenie do kandidátok na tieto
voľby 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. Do 20.12.2017 do 16:00 h
nebol na ObFZ doručený ani jeden návrh.
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 SFZ:
Vyhlásenie volieb Volebnou komisiou SFZ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 25 z 15.12.2017 - zo Správ VK SFZ):
Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie: ● prezident SFZ; ● člen VV
SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy; ● člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny
futbal; ● traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal; ● štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky
futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ); ● člen VV SFZ pre
legislatívno-právne otázky; ● člen VV SFZ – zástupca trénerov; ● člen VV FZ - zástupca hráčov; ● člen VV SFZ –
zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ; ● predseda disciplinárnej komisie SFZ; ●
podpredseda disciplinárnej komisie SFZ; ● predseda odvolacej komisie SFZ; ● podpredseda odvolacej komisie SFZ; ●
člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut); ● náhradník dopingového senátu odvolacej
komisie SFZ; ● predseda prvostupňového orgánu licenčného konania; ● podpredseda prvostupňového orgánu
licenčného konania; ● predseda odvolacieho orgánu licenčného konania; ● podpredseda odvolacieho orgánu licenčného
konania; ● kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ); ● podpredseda revíznej komisie SFZ; ● člen volebnej
komisie SFZ za SsFZ. Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v
Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ
oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu
členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť
dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu
volenú na tej istej konferencii. Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov
orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na
skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy, v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5
Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť
na Slovenský futbalový zväz: elektronicky: na emailovú adresu office@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy
„Voľby 2018“; korešpondenčne: na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej
obálke s označením : "Voľby 2018“.
Rozhodnutie VV SFZ o zvolaní najbližšej volebnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 25 z
15.12.2017 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2.2.2018 v hoteli Senec v Senci.
Návrh programu najbližšej volebnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 25 z 15.12.2017 - zo Správ
VV SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 12.12.2017 prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil
nasledovný program volebnej konferencie SFZ: ● Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy
mandátovej komisie). ● Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

konferencie. ● Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ. ● Udeľovanie ocenení SFZ. ● Schvaľovanie návrhu
na udelenie čestného členstva SFZ. ● Správa kontrolóra SFZ. ● Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných
zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018. ● Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ. ● Schvaľovanie
návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018. ● Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018. ● Voľba
prezidenta SFZ. ● Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. ● Voľba
štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ,
ZsFZ, BFZ). ● Voľba štyroch členov VV SFZ za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre
profesionálny futbal. ● Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky. ● Voľba člena VV SFZ – zástupcu
trénerov. ● Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ. ● Voľba predsedu
disciplinárnej komisie SFZ. ● Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ. ● Voľba predsedu odvolacej komisie
SFZ. ● Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ. ● Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár /
farmaceut). ● Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ. ● Voľba predsedu prvostupňového orgánu
licenčného konania. ● Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania. ● Voľba predsedu odvolacieho
orgánu licenčného konania. ● Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania. ● Voľba kontrolóra SFZ
(predseda revíznej komisie SFZ). ● Voľba podpredsedu revíznej komisie SFZ. ● Voľba člena volebnej komisie SFZ za
SsFZ. ● Diskusia. ● Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou. ● Ukončenie. Generálny sekretár SFZ týmto
vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy
do programu volebnej konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3
Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).
Návrh zloženia pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne (z ÚS SFZ
2017/2018 č. 25 z 15.12.2017 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 12.12.2017 odporučil delegátom
volebnej konferencie zloženie pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne: mandátová
komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ),
Jaroslav Švarc (VsFZ); návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan
Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ); overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír
Golis (ÚLK), Vendelín Novysedlák (VsFZ). Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby
najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9, a Rokovacím poriadkom
konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov volebnej konferencie
SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.
SFZ poukázal klubom prvú časť prerozdelenia členských príspevkov na sezónu 2017/2018: Túto,
z členských príspevkov uhradených do 30.11.2017, SFZ poukázal na účty klubov v piatok 15. decembra 2017, a to podľa
počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018, za
podmienky, že tieto majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to
nie sú kluby zaradené do kategórií Grassroots a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne
súťaže U23. Suma na 1 družstvo je 170,40 €. Prvú časť dostalo 33 FO a FK matrične patriacich pod ObFZ Michalovce
a 12 FO a FK zo súťaží VsFZ územne patriacich pod ObFZ Michalovce. Podrobne na: „http://www.futbalsfz.sk/clenskeprispevky-SFZ-2017-2018“. Druhá časť členských príspevkov vygenerovaná z platieb po 30.11.2017 bude prerozdelená a
uhradená k 15.7.2018. Prehľad o poukázaných čiastkach z toho pre FO a FK územne patriace pod ObFZ
Michalovce (zo súťaží VsFZ i zo súťaží ObFZ Michalovce) spracoval sekretár ObFZ dňa 20.12.2017, kedy ho
z ObFZ zaslal e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Oznámenie Sekretariátu SFZ: Sekretariát SFZ oznamuje, že bude počas sviatkov zatvorený v dňoch 27.
decembra 2017 až 2. januára 2018. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ sa začne 3. januára 2018. V neodkladných
záležitostiach je počas uvedených dní potrebné kontaktovať priamo pracovníka aparátu, ktorého sa vec týka,
prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Slovenský futbalový zväz praje všetkým fanúšikom futbalu krásne
Vianoce a všetko dobré v roku 2018.
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 12/2017: 13.12.2017.
Upozornenie k tankovacím kartám Slovnaft: Kluboví ISSF manažéri ho dostali z ISSF od J. Letka (ved. IT
SFZ) e-mailom dňa 20.12.2017 s týmto textom: „Poprosím všetkých klubových ISSF manažérov, aby tankovacie karty
Slovnaft "nabité" za kredit vyčerpali do 27.12.2017 do 23:59 h, inak neminutý kredit na druhý deň "prepadne" ... . Od
28.12.2017 do 15.1.2018 budú všetky karty zablokované kvôli vyúčtovaniu pre ministerstvo. Následne ich znovu
odblokujeme o čom budete informovaní. Ďakujem za pochopenie, prajem pokojné sviatky.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým svojim funkcionárom, predsedom
komisií a ich členom, rozhodcom a delegátom, funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov,
trénerom a hráčom, spolupracovníkom, novinárom, partnerom, divákom a fanúšikom, za ich spoluprácu počas
celého roku 2017. Všetkým želá pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 veľa
zdravia, šťastia, lásky, rodinnej i pracovnej pohody a úspechov aj pri športových aktivitách. Naďalej sa teší aj
na vzájomnú spoluprácu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

