Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 28 z 10.01.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR ObFZ
Michalovce ho plánuje uskutočniť v mesiaci február 2018 na ObFZ v Michalovciach. Bližšie informácie o ňom sú v ÚS č.
27, v Správach KR.
Prihláška na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu: Na ObFZ ju už doručili: - dňa 5.1.2018: Matúš Tomči (Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce). Ďalší
záujemcovia ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Záujem o pôsobenie vo funkcii rozhodcu na 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev
mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 27.1.2018: Bližšie o tom viď v tejto ÚS, v Správach ŠTK
ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
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 mal definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na
tomto turnaji, bol povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ e-mailom
(alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ najneskôr v stredu 10.1.2018 do 15:00 h. V termíne od 3.1.2018 od 16:00 h do
10.1.2018 do 15:00 h prihlášku na ObFZ doručili aj tieto FO a FK: - dňa 4.1.2018: Zempl. Široká. 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: Uskutočnila sa v
stredu 10.1.2018 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa mal za každé prihlásené družstvo mužov FO a FK
dostaviť zodpovedný funkcionár klubu k dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja. Dostavili sa na ňu
zástupcovia týchto FO a FK: Hatalov, Budkovce, Tušice TNV (Zempl. Široká sa ospravedlnila). Na porade, ktorú riadili
T. Škodi (preds. ŠTK) a J. Bendzák (sekr. ObFZ), sa prerokovali podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný vklad,
hrací systém (pri 4, 5, 6 družstvách), ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja. Dohodlo sa, že ŠTK vyzve ešte ďalšie
FO a FK o možnosť prihlásenia sa do turnaja 1-2 ďalších družstiev.
Ponuka štartu na 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: ŠTK ju zaslala z ObFZ dňa 10.1.2018 k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ. Ponúka v nej možnosť prihlásenia sa do turnaja ešte ďalším družstvám. Podklady k turnaju („Predbežný rozpis
turnaja“ a „Záväzná prihláška do turnaja“) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 13.12.2017. ŠTK žiada FO a FK, ktoré majú záujem o štart svojho družstva mužov na tomto turnaji, aby svoj
záujem oznámili telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ najneskôr do piatku 12.1.2018 do 15:00 h. Do turnaja budú k už
4 prihláseným družstvám zaradené prvé 2 dodatočne prihlásené družstvá.
Vyžrebovanie 12. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: Malo sa uskutočniť v stredu 10.1.2018 na ObFZ v Michalovciach na
záver porady zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja. Po dohode so zástupcami prihlásených družstiev
sa turnaj zatiaľ nevyžreboval a vyžrebuje sa cez najbližší víkend.
12. ročník „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018:
Uskutoční sa v sobotu 27.1.2018 v šport. hale Gymnázia P. Horova v Michalovciach od 8:00 h, a to aj v prípade, keď
sa naň k 4 doposiaľ prihláseným družstvám (Hatalov, Budkovce, Tušice TNV, Zempl. Široká) už ďalšie neprihlási.
Výzva pre rozhodcov k 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.1.2018: ŠTK vyzýva rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich pod ObFZ
Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji (potrební budú 4 R), aby svoj záujem
oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do stredy 17.1.2018 do 14:30 h.
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).
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 12/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 11.1.2018 má tento FK: Tibava. DK to uvedenému FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet
SFZ.
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:
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.
Priebežný prehľad o matričných úkonoch ObFZ: Tento už nebude zverejňovaný v ÚS, v Správach MRK
ObFZ. V ÚS budú nanajvýš zverejňované už len prehľady o prestupoch.
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 8.1.2018: Jaroslav
Moravský; - dňa 9.1.2018: Miroslav Liebl, Zdenko Marjov. 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; - dňa 30.12.2017: Michal Vaľo; - dňa 01.01.2018: Erik Dančišin. 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 6 družstiev
žiakov FO a FK. Informácie o tomto turnaji (bilancia turnaja; štatistika; fotogaléria) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 27.12.2017. Článok o ňom aj s fotografiou víťazného družstva bol
zverejnený aj v týždenníku Zemplínske noviny v utorok 9.1.2018.
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).
Výzva „STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU“: Táto bola dňa 5.1.2018 zaslaná z ObFZ e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnená v jej aktuálnom menu uprostred, v jeho hornej časti,
v poradí pod tretím nadpisom zhora.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-8.1.2018 a
na ObFZ boli doručené dňa 8.1.2018.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za I.-IV. štvrťrok 2017: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za 12/2017
ho dňa 8.1.2018 spracovala účtovníčka ObFZ. Kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho predložiť k prerokovaniu na
najbližšie zas. VV.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 10.1.2018
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 10.1.2018 pre týchto
5 zamestnancov ObFZ v uvedenom mesiaci: J. Bendzák, P. Feňuš, J. Škodi, T. Škodi, M. Žofčák. 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 10.1.2018: J. Bendzák (za 12).
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 09,10,12), 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), J. Škodi (za 12), T. Škodi (za 12), P. Tudja (za 08,09,10), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 09,10),
M. Ubľanský (za 09,10), M. Žofčák (za 12), 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 10.1.2018 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 10.1.2018 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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 12/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.12.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 10.01.2018;). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich mal 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), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (za 12/2017 od
11.01.2018) 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 10.01.2018 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; - za 12/2017: Tibava.
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:
Z ostatného zasadnutia volebnej komisie ObFZ: Uskutočnilo sa v piatok 5.1.2018 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Prerokovala sa na ňom príprava volieb predsedov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021, ktoré sa
uskutočnili na zas. VV ObFZ dňa 8.1.2018, ako aj vyhlásenie volieb členov všetkých komisií ObFZ na roky 2018-2021.
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 termíne od 03.01.2018 od 16:00 h do 05.01.2018 do 15:00 h boli na
ObFZ doručené ešte tieto návrhy: - dňa 4.1.2018: od TJ FK Družst. Trhovište (1 návrh na predsedu KM). Predtým 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); - dňa 2.1.2018: od ŠK Nac. Ves (1 návrh na predsedu KR) - ten nebol platný. VK na
3 funkcie predsedov komisií ObFZ dostala len po 1 návrh. Ďalšieho 1 kandidáta na ďalšiu funkciu získala sama: - dňa
5.1.2018: (1 návrh na predsedu TMK). VK rozhodla na zasadnutie VV dňa 8.1.2018 predložiť 4 kandidátky, na každej
s 1 návrhom.
Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k voľbám členov 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
skončilo aj funkčné obdobie členov komisií ObFZ. Ich voľby na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021
sa uskutočnia na 3. zas. VV ObFZ dňa 12.2.2018. Na základe toho volebná komisia ObFZ dňom 8.1.2018 vyhlásila
tieto voľby: - voľby členov revíznej komisie ObFZ (RK), voľby členov odvolacej komisie (OK), voľby členov

disciplinárnej komisie ObFZ (DK), voľby členov komisie rozhodcov ObFZ (KR), voľby členov športovo-technickej
komisie ObFZ (ŠTK), voľby členov trénersko-metodickej komisie ObFZ (TMK), voľby členov komisie mládeže ObFZ
(KM), voľby členov ekonomickej komisie ObFZ (EK).
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie členov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre voľby
na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018: Informácie k tomu, aj s tlačivom návrhu, sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.1.2018, v časti s týmto názvom „Volebná komisia vyhlásila voľby
členov komisií ObFZ na roky 2018-2021“, v ktorej sú k tomu tieto materiály: Informácia 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 9.1.2018 až do 9.2.2018 zasielať svoje návrhy na
zaradenie do kandidátok na tieto funkcie 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 9.2.2018 do 15:00 h. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po tomto termíne
nebudú akceptované. V zmysle stanov ObFZ Michalovce členom komisií ObFZ nemôže byť funkcionár volený na
konferencii ObFZ. Navrhovaný kandidát môže byť pre tieto voľby zaradený len na jednu kandidátku.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 2. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 8.1.2018 o 15:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Zápis z neho
do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ v dňoch 9.-10.1.2018 a po spracovaní ho zaslal z ObFZ v prílohe emailu členom VV, 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“.
VV zvolil predsedov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021: Ich voľby sa uskutočnili na 2. zas. VV
v období rokov 2017-2021 dňa 8.1.2018. Informácia o tom je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej menu uprostred,
pri dátume 8.1.2018.
Poďakovanie funkcionárom nekandidujúcim na funkcie do orgánov ObFZ na roky 2018-2021: VV aj touto
cestou ďakuje za odvedenú prácu v rámci ObFZ všetkým funkcionárom, ktorí sa rozhodli ďalej nekandidovať na funkcie
do orgánov ObFZ na roky 2017-2021.
Odporučenie VV ObFZ pre volebnú komisiu ObFZ k vyhláseniu volieb členov ďalších komisií ObFZ:
VV na svojom 2. zas. v období rokov 2017-2021 dňa 8.1.2018 odporučil volebnej komisii ObFZ vyhlásiť voľby členov
ďalších komisií ObFZ (RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM) volených na 3. zas. VV dňa 12.2.2018 v dostatočnom
časovom predstihu, aby podľa predpisov boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatného 1. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021:
Toto sa uskutočnilo v pondelok 8.1.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Zápis
z neho do elektronickej podoby spracováva sekretár ObFZ a po spracovaní ho zašle z ObFZ v prílohe e-mailu členom
riadnej konferencie ObFZ, členom VV, predsedom komisií ObFZ (VK, RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM), ako aj
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru VsFZ: Uskutoční sa v piatok 12.1.2018.
Kalendár vzdelávania trénerov VsFZ na I. polrok 2018 (zo stránky VsFZ): Tento bol aktualizovaný dňa
4.1.2018 a je zverejnený na stránke VsFZ. Sú v ňom zverejnené všetky vzdelávacie aktivity trénerov na I. polrok 2018 v
rámci VsFZ, aby sa na nich v prípade záujmu mohli zúčastňovať všetci tréneri.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

