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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.
Informácie o takomto školení v predchádzajúcom období sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk),
v jej menu vľavo, v časti „Rozhodcovia a školenia“ a v nej v časti „Školenia nových rozhodcov“, v ktorej sú tieto
materiály: Základné informácie; Všeobecné informácie; Povinnosti uchádzačov; Podklady. Každý uchádzač o toto
školenie je povinný sa s týmito materiálmi oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je v časti „Podklady“
a každý uchádzač o toto školenie je povinný si ju vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom
na ObFZ e-mailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou
zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce), alebo osobne
(na uvedenú poštovú adresu ObFZ, vo vestibule do schránky ObFZ, vľavo od schodov na I. posch.; alebo na sekretariát
ObFZ, na II. posch., č. dv. 1). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce majú možnosť svojich záujemcov o
toto školenie, naň včas upozorniť. Informácie o nahlásených záujemcoch o toto školenie KR bude zverejňovať v ÚS,
v Správach KR, po doručení prihlášok od nich.
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 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 ešte aj môžu
prihlásiť do 10.1.2018 do 15:00 h, kedy je uzávierka prihlášok, 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
27.12.2017 od 16:00 h do 3.1.2018 do 16:00 h prihlášku na ObFZ nedoručil žiadny ďalší FO a FK. Predtým ju už
postupne doručili tieto FO a FK: - dňa 13.12.2017: Hatalov, Budkovce; - dňa 27.12.2017: Tušice TNV.
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 prihlásené družstvo 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).
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.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: Za realizáciu tejto úlohy je zodpovedný predseda DK.
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 bol spracovaný dňa 1.1.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku

ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 02.01.2018. Pri tom istom dátume je na nej aj
v menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“.
Zimné registračné obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018: Klasický prestup je v ňom možné podať len v termíne
od 01.01.2018 do 31.01.2018 a prestup s obmedzením od 01.01.2018 do 31.03.2018.
Upozornenia k prestupom v tomto zimnom registračnom období od 01.01.2018 do 31.3.2017: Klasický
prestup hráča je v ňom možné podávať len do 31.01.2018 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom
prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným
hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 31.3.2018 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť
len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený
príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia
prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného termínu musí v ISSF zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu,
schváliť ho musí príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Žiadosti o transfer hráča: Tieto boli v termíne od 1.1.2018 do 3.1.2018 do 17:00 h v ISSF postupne vybavené
takto: - prestup (klasický) zamietnutý: Marek Kiovský (1231923) - 22.01.1993 - 250,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom OŠK Tušice TNV) od 02.01.2018 (02-02zh); - prestup (s obmedzením) schválený: Dominik Jonek (1314493) 20.03.1996 (OFK Dlhé Klčovo - TJ Pusté Čemerné) od 01.02.2018 do 30.06.2018 (01-01-03 - 03); - prestup (klasický)
schválený: Marek Kiovský (1231923) - 22.01.1993 - 200,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Tušice TNV) od
02.01.2018 (02-02 - 03).
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 aj títo záujemcovia: - dňa 30.12.2017:
Michal Vaľo; - dňa 01.01.2018: Erik, Dančišin. Predtým ju už postupne 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) sú zverejnené
na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 27.12.2017.
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).
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.
Ďalšie doručené pozdravy k Novému roku 2018: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje aj za ďalšie
doručené pozdravy k Novému roku 2018 od týchto odosielateľov: - e-mailom: - dňa 30.12.2017: KR ObFZ Prešov.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 2.-3.1.2018 a doručené účtovníčke boli dňa 3.1.2018 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 12/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 2.-3.1.2018 a dňa 3.1.2018 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada dane za 10/2017: Doklad o jej úhrade už na ObFZ doručil aj: - dňa 30.12.2017: V. Pčolár (z 20.11.2017; emailom). Tým ho už doručili všetci, ktorí ho mali doručiť.
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. Do 3.1.2018 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. Do 3.1.2018 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. Tieto už na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 29.12.2017: Ložín
(e-mailom: za 10/2017 - uhradená dňa 08.12.2017). Ani do 03.01.2018 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 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.
Upozornenie pre FO a FK k úhrade zbernej faktúry z ISSF za 12/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
31.12.2017 a platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 10.01.2018; preto je
potrebné ich uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom najneskôr 07.01.2018). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI
ich má pre ObFZ MI uhradiť len tento 1 FK: Tibava. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (za 12/2017 do
10.01.2018), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (za 12/2017 od
11.01.2018) 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, 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 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 od 12.12.2017 a môže 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. V termíne od 27.12.2017
od 16:00 h do 03.01.2018 do 16:00 h boli na ObFZ doručené tieto návrhy: - dňa 2.1.2018: od ŠK Nac. Ves (1 návrh na
predsedu KR). Predtým už 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. Prerokuje sa na ňom príprava volieb ďalších predsedov komisií ObFZ
na roky 2018-2021, ktoré sa uskutočnia na zas. VV ObFZ dňa 8.1.2017, ako aj vyhlásenie volieb členov všetkých komisií
ObFZ na roky 2018-2021.
Pozvánka na zasadnutie volebnej komisie ObFZ dňa 5.1.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná e-mailom členom
VK ObFZ dňa 2.1.2018.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 2. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 8.1.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 2.1.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi VK,
predsedovi RK, predsedovi KR, predsedovi ŠTK, sekretárovi ObFZ a kandidátom na funkcie predsedov týchto komisií
ObFZ: KR, ŠTK, TMK, KM, EK.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa
2.1.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným. Členom riadnej konferencie
ObFZ bola zaslaná aj písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 3.1.2018 aj s dotazníkom, ktorý majú títo za seba
vyplniť a doručiť na uvedené zasadnutie.
ZO SPRÁV VsFZ:
Seminár trénerov VsFZ k predĺženiu platnosti trénerských licencií UEFA B a GRASSROOTS C (zo
stránky VsFZ): 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. 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. Účastnícky poplatok 25 € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed). Prihláška na
seminár vo WORD-e a v PDF je k dispozícii na stránke VsFZ. Kapacita seminára je 40 osôb a táto je už naplnená.
PRIHLÁŠKY ZASLANÉ PO 2.1.2018 UŽ NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!
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). V mesiaci 12/2017 sú tam zverejnené pri týchto dátumoch: 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

