Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 26 z 27.12.2017
Oznámenie k zverejneniu najbližšej „Úradnej správ ObFZ“: Táto bude zverejnená na webovej stránke ObFZ
takto: ÚS č. 27 - v piatok 5.1.2018. Ďalšie ÚS budú zverejňované každý piatok.
SPRÁVY KR ObFZ:
Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ
Michalovce: KR ObFZ Michalovce ho plánuje uskutočniť v prvej polovici mesiaca február 2018 na ObFZ v Michalovciach.
Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce majú možnosť svojich záujemcov o toto školenie, aj s ich
požadovanými údajmi, po osobnom súhlase každého navrhovaného, nahlásiť telefonicky alebo osobne, na ObFZ. Bližšie a
podrobnejšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.
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
20.12.2017 od 16:00 h do 27.12.2017 do 16:00 h už záväznú prihlášku na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: dňa 27.12.2017: Tušice TNV. Predtým ju už doručili tieto FO a FK: - dňa 13.12.2017: Hatalov, Budkovce.
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 úh rade 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).
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 22.12.2017: Veľ. Revištia (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 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; - za ZF z 11/2017: od
12.12.2017: Palín. DK im to zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Prerušenie DS z jesennej časti sezóny 2017/2018 a ich prenos do jarnej časti: DK upozorňuje futbalové
oddiely a futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle DP, čl. 34/7, sa prerušujú disciplinárne sankcie (ďalej len
DS), udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.
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 dňoch 1.-31.12.2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a
prehľad o nich bude spracovaný dňa 1.1.2017, kedy bude zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.

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 je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 20.12.2017. 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“.
Doručenie predbežnej prihlášky na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach: Na ObFZ ju už doručili títo záujemcovia: - dňa 22.12.2017: Peter
Škultéty; - dňa 23.12.2017: René Eštok, Ján Džubanský; - dňa 24.12.2017: Vladimír Praščák ml.; - dňa 25.12.2017:
Ľuboš Novák. Ďalší ju môžu doručiť do 31.1.2018.
SPRÁVY KM ObFZ:
33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018: Uskutočnil sa v
stredu 27.12.2017 od 7:30 h do 14:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach za účasti týchto 6
družstiev žiakov týchto FO a FK: OFK Hatalov, MFK Zemplín Michalovce U12, OFK Rakovec n/O, FK Tibava, TJ
FK Družst. Trhovište, OŠK Zalužice. Informácie o tomto turnaji (bilancia turnaja; štatistika; fotogaléria) boli
spracované dňa 27.12.2017 a hneď v tento deň boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ,
do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, aj do redakcie Zemplínskych novín.
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).
Prevzatie dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancami na deň 27.12.2017: V termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej dohody s nepravidelným príjmom na Se
ObFZ prevzali: - dňa 27.12.2017: Škodi Tomáš, Žofčák Marek, Škodi Jakub, Feňuš Patrik.
Požiadavka o odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd: Tá
bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 27.12.2017 ohľadom zamestnancov uvedených v predchádzajúcom
bode.
SFZ poukázal klubom prvú časť prerozdelenia členských príspevkov podľa počtu aktívnych
mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti sezóny 2017/2018: Túto, z členských príspevkov
uhradených do 30.11.2017, SFZ poukázal na účty klubov v piatok 15.12.2017. Podrobne o tom možno nájsť na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2017-2018“. Prehľad o poukázaných čiastkach z toho pre FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce (zo súťaží VsFZ i zo súťaží ObFZ Michalovce) je zverejnený na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 20.12.2017.
Príkaz Generálneho sekretára SFZ pre sekretárov RFZ a ObFZ: Sekretári RFZ a ObFZ ho dostali zo SFZ
e-mailom dňa 18.12.2017 od J. Letka s týmto textom: „Príkazom generálneho sekretára Vás žiadam okamžite obvolať
kluby v prílohe a pomôcť im s nákupom za kredit ... Termín je do zajtra, utorok 19.12.2017 do 20:00 h. Od každého z
Vás potrebujeme vedieť prečo daný klub nečerpá kredity a poprosíme aj kontakt na zástupcu klubu, s ktorým ste
telefonovali.“ Za ObFZ Michalovce sa to týkalo týchto 2 FO a FK: Krásnovce, Záhor. S uvedenými klubmi to
sekretár ObFZ prekonzultoval telefonicky hneď v uvedený deň, kedy k tomu z ObFZ zaslal na SFZ e-mailom aj
požadované informácie.
Požiadavka na oznámenie zmien na poste predsedu ObFZ: Sekretári ObFZ ju dostali zo SFZ e-mailom dňa
21.12.2017 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ), ktorá ňou žiadala o nahlásenie prípadných
zmien v rámci ObFZ, a to hlavne na pozícii predsedu. Spolu s plným menom žiadala aj o zaslanie mailového a
mobilného kontaktu. Tí sekretári, ktorí už zmeny hlásili, mali tento mail považovať za bezpredmetný. Za ObFZ
Michalovce toto na SFZ e-mailom oznámil sekretár ObFZ obratom hneď v uvedený deň.
Odoslané pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce ich v mene predsedu a sekretára
ObFZ zaslal e-mailom týmto adresátom: - dňa 21.12.2017: SFZ (Ján Kováčik, Jozef Kliment, Milan Vojtek, Ivana
Schneebergerová, Ján Letko, Peter Kačinec, František Ferenc, Milan Sládkovič, Peter Holek, Marcel Korinek, Gabriela
Štipalová, Jana Pavelková, Michal Kalný, Martin Petráš, Martin Ivanko); ÚLK (Ivan Kozák); VsFZ (Richard Havrilla,
Marcel Eperješi, Alžbeta Majláthová, Peter Szénay); z ďalších: Peter Barna; všetkým 12 ObFZ v rámci VsFZ; P. Gožo
(správca web stránky ObFZ MI); M. Janičová (účtovník ObFZ MI); Multišport Michalovce (P. Kločanka); MFK
Zemplín Michalovce; Jozef Uchaľ (predseda Olympijského klubu Michalovce); Jozef Pohlod (OZ SPORTIKA pre

východné Slovensko).
Doručené pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje za všetky
postupne doručené pozdravy k týmto sviatkom od týchto odosielateľov: a) e-mailom: - dňa 15.12.2017: Ivana
Schneebergerová v mene vedenia SFZ (vedúci kancelárie prezidenta SFZ); - dňa 20.12.2017: Miroslav Čaga (predseda
OK ObFZ MI), Jozef Uchaľ (predseda Olympijského klubu Michalovce), ÚLK; OOFZ Svidník; ObFZ Humenné, ObFZ
Rožňava. Peter Barna (zakladateľ turnaja výberov R a D ObFZ); - dňa 21.12.2017: ObFZ Trebišov, MFZ Košice, Jana
Pavelková (SFZ), ObFZ Prešov, Milan Vojtek (SFZ); - dňa 22.12.2017: KR ObFZ MI, Jozef Pohlod (OZ SPORTIKA
pre východné Slovensko), Alžbeta Majláthová (ekonómka a matrikárka VsFZ); - dňa 23.12.2017: Letkovci (SFZ); - dňa
24.12.2017: Jozef Kliment (gen. sekr. SFZ); b) poštovou listovou zásielkou: - dňa 22.12.2017: Ján Žofčák (starosta obce
Moravany); - dňa 27.12.2017: Richard Havrilla (preds. VsFZ);
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada dane za 10/2017: Doklad o jej úhrade na ObFZ stále nedoručil a obratom ho má doručiť: V. Pčolár (z
20.11.2017).
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 20.12.2017 od 16:00 h do 27.12.2017 do 16:00 h už
boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ od tohto 1 FO a FK (predtým od 49) v tomto dni (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 22.12.2017 (1): Veľ. Revištia. Do 27.12.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF
na účte SFZ nemali importované tieto 3 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, Palín. 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 27.12.2017 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 27.12.2017 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; - dňa 22.12.2017: Veľ.
Revištia; - za 11/2017: - dňa 12.12.2017: Vojany; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2017: Bánovce n/O,
Malčice, Palín; - za 11/2017: Palín.
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd: Toto bolo
zrealizované ohľadom týchto zamestnancov: - dňa 21.12.2017 (požiadavka Se z 27.12.2017): 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.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 12/2017: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 01.01.2018 a platby za túto ZF budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom v nej uvedeným. Každý FO a FK, ktorý do termínu v nej uvedeného nebude

mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle
SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
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 27.12.2017 do 16:00 h
boli na ObFZ doručené tieto návrhy: - dňa 21.12.2017: od FK Žbince (1 návrh na predsedu ŠTK); - dňa 27.12.2017: od
TJ Pus. Čemerné (1 návrh na predsedu KR).
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.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 2. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018“ sa toto uskutoční v pondelok 8.1.2018 o 15:00 h v Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda VK,
predseda RK, sekretár ObFZ a pozvaní budú aj kandidáti na funkcie predsedov týchto komisií ObFZ: KR, ŠTK, TMK,
KM, EK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne
zasadnutí.
Pozvánka na najbližšie 2. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 8.1.2018: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 2.1.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi VK,
predsedovi RK, sekretárovi ObFZ a kandidátom na funkcie predsedov týchto komisií ObFZ: KR, ŠTK, TMK, KM, EK.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšie 1. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v pondelok 8.1.2018 o 16:30
h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Dostaviť sa naň majú všetci 14
novozvolení členovia riadnej konferencie ObFZ, ktorí boli za jej členov zvolení na volebnej konferencii ObFZ dňa
1.12.2017.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa
2.1.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
ZO SPRÁV VsFZ:
Uznesenia Volebnej konferencie VsFZ z 09.12.2017: Volebná konferencia VsFZ: ● zobrala na vedomie
vyhlásenie o zvolaní konferencie; ● schválila skrutátorov konferencie: hlavný skrutátor - Jakub Eperješi; skrutátori Tomáš Bednár, Dávid Gorel, Samuel Horváth; ● zvolila mandátovú komisiu v zložení: predseda - Ján Džubák; členovia Dušan Sedlák, Peter Jenčura; ● zvolila návrhovú komisiu v zložení: predseda - Vladimír Čan; členovia: Peter Koščo. Jozef
Kovalčík; ● zobrala na vedomie správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti volebnej konferencie; ● schválila
program Volebnej konferencie VsFZ dňa 09.12.2017; ● schválila zmenu Stanov VsFZ nasledovne: Článok 40, bod 3) Riadne voľby do orgánov VsFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia; ● schválila rokovací poriadok
konferencie; ● schválila správu o činnosti VsFZ za obdobie od Volebnej konferencie VsFZ 2014; ● zobrala na vedomie
správu revíznej komisie VsFZ od Volebnej konferencie VsFZ 2014; ● schválila auditorskú spoločnosť AUDIT GOLD
s.r.o. licencia UDVA č.360 na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2017 vrátane overenia výročnej správy; ●
ocenila: strieborným odznakom VsFZ - Jána Varechu; zlatým odznakom VsFZ: Františka Hajdadu, Róberta Tótha, Ondreja
Škodyho; ● schválila volebný poriadok konferencie VsFZ; ● zvolila na obdobie 2018-2021 týchto funkcionárov: Predseda
VsFZ - Ing. Richard Havrilla; Predseda RK VsFZ - Ing. Ján Barilla; Predseda DK VsFZ - Ing. Miroslav Urban; Predseda
OK VsFZ - JUDr. Ondrej Brendza; Podpredseda VV VsFZ za Prešovský kraj - PhDr. Jozef Križalkovič; Podpredseda VV
VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák; Členov VV VsFZ za Prešovský kraj - Vladimír Drobňák, Peter Goga, Štefan Vaľko;
Členov VV VsFZ za Košický kraj - Jozef Gazdag, Vendelín Novysedlák, Jaroslav Švarc; Členov Konferencie SFZ za

VsFZ Prešovský kraj - Vladimír Drobňák, Adrián Labun a náhradníkov - Pavol Chmura, Dušan Špilár; Členov
Konferencie SFZ za VsFZ Košický kraj - Zdenko Hudák, Daniel Mikloš a náhradník - František Jochman; ● na obdobie
2018-2021 potvrdila delegátov: a) riadnej konferencie VsFZ zvolených na konferenciách ObFZ: za ObFZ Prešov - Jiří
Ballarin, Pavol Šuhaj, František Sabol; za PFZ Poprad - Vladimír Gavalier, Vladimír Hoffman, Jozef Komara; za ObFZ
Stará Ľubovňa - Jozef Kovalčík, Karol Kačmarčík, Ján Fröhlich; za ObFZ Bardejov - Ján Labanc, František Šott, Anton
Chovanec; za ObFZ Humenné - Peter Jenčura, František Hanc, Martin Polák; za OOFZ Svidník - Ladislav Barvirčák,
Pavel Piršč, Jozef Mati; za ObFZ Vranov n/T - Pavol Bančanský, Jozef Pohlod, Ján Valčo; za ObFZ Rožňava - Ján
Džubák, Štefan Kún, Michal Domik; za MFZ Košice - Karol Zvolánek, Pavol Turczyk, Ľubomír Hlivák; za ObFZ Košice
okolie - Matej Kočiš, Maroš Čierny, Martin Palenčár; za ObFZ Trebišov - Peter Koščo, Zoltán Illes, Marcel Tomáš; za
SOFZ Spišská Nová Ves - Peter Jendrál, Radoslav Bobko, Juraj Kotrády; za ObFZ Michalovce - Vladimír Čan, Jozef
Horňák, Peter Pilch; b) konferencie SFZ zvolených na konferenciách ObFZ: za ObFZ Prešov - Jiři Ballarin; za PFZ Poprad
- Štefan Vaľko; za ObFZ Stará Ľubovňa - Jozef Kovalčík; za ObFZ Bardejov - Ján Labanc; za ObFZ Humenné - Peter
Jenčura; za OOFZ Svidník - Ondrej Brendza; za ObFZ Vranov n/T - Peter Goga; za ObFZ Rožňava - Ján Džubák; za MFZ
Košice - Dušan Sedlák; za ObFZ Košice okolie - Vendelín Novysedlák; za ObFZ Trebišov - Peter Koščo; za SOFZ Spišská
Nová Ves - Jaroslav Švarc, za ObFZ Michalovce - Vladimír Čan; ● schválila návrh rozpočtu VsFZ na rok 2018; ● zobrala
na vedomie odznelé diskusné príspevky: a) Jozefa Parša; b) Jána Labanca; ● schválila kandidátov na volené funkcie na
volebnú konferenciu SFZ, a to: kandidát na prezidenta SFZ - Ján Kováčik; kandidát na člena VV SFZ zástupca rozhodcov
- Marián Ružbarský; kandidát na člena VV SFZ pre legislatívne a organizačné otázky - Peter Sepeši; ● zobrala na vedomie
informácie o uzneseniach prijatých Volebnou konferenciou VsFZ dňa 9.12.2017.
Seminár trénerov VsFZ k predĺženiu platnosti trénerských licencií UEFA B a GRASSROOTS C: VsFZ ho
organizuje v nedeľu 4.2.2018 v GES clube v Košiciach, na Nám. L. Novomeského 13, a to pre trénerov, držiteľov licencií
GRASSROOTS C a UEFA B. Dopoludnia bude prednášať János Kis, ktorý sa bude venovať vyváženosti zákonitostí vo
výchove futbalistu. János Kis je päťnásobným majstrom Maďarska vo futsale, autorom viacerých publikácií, ktoré sa
venujú vzťahu futbalu a futsalu a je blízkym spolupracovníkom úspešného maďarského trénera bundesligovej Herthy BSC
Berlín Pála Dardaia. János Kis na tréningoch bundesligovej Herthy BSC v roku 2016 prezentoval ako je možné prvky
sálového futbalu uplatniť v tréningovom procese vrcholových futbalistov. Práve v týchto dňoch vydal novú knihu „Tak
vidím futbal“. Popoludní bude prezentovať svoje skúseností pri výbere hráčov do mládežníckych reprezentácií SR Samuel
Slovák, reprezentačný tréner SR U16 a U17. Účastnícky poplatok 25.- € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára,
občerstvenie a obed). Prihlášky je možné zaslať do 29.1.2018. Kapacita miestnosti je 40 osôb. Prihláška vo WORD-e
a v PDF je k dispozícii na stránke VsFZ. Program: 8:30 h - prezentácia; 9:00 h - otvorenie; 9:15 h - Informácia o
vzdelávaní trénerov - Peter Szénay; 9:30 h - Tak vidím futbal ... Vyváženosť vo výchove futbalistu - János Kis (Maďarsko);
11:00 h - občerstvenie; 11:20 h - Tak vidím futbal ... Vyváženosť vo výchove futbalistu - János Kis (Maďarsko); 12:30 h obed; 13:30 h - Kritériá výberu talentovaných hráčov - Samuel Slovák; 15:00 h - odovzdanie certifikátov.
ZO SPRÁV SFZ:
Oznámenie SFZ k vydávaniu ďalších ÚS (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 26 z 22.12.2017 - zo Správ Se SFZ): Se
SFZ oznamuje, že vydávanie úradných správ SFZ bude pokračovať od 12.1.2018.
SPRÁVY Z ISSF:
Pozdrav k sviatkom Vianoc a Nového roku: FZ a kluboví ISSF manažéri ho dostali z ISSF e-mailom v
dňoch 21.-22.12.2017 od J. Letka, ktorý všetkým poprial pokojné sviatky.
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; 27.12.2017.
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 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

