Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 27 z 31.12.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie k zverejneniu najbližších „Úradných správ ObFZ“: Vzhľadom k sviatku Nového roka je táto ÚS
ObFZ č. 27 zverejnená na webovej stránke ObFZ už od štvrtka 31.12.2015. Ďalšie ÚS ObFZ už budú na nej zverejňované
každý piatok.
Upozornenia pre predsedov komisií ObFZ: Tieto k úlohám pre predsedov komisií v 2. polroku 2015 boli po
4.11.2015 zverejňované v každej ÚS ObFZ. Úlohy boli spracované aj samostatne písomne a každá komisia ObFZ si ich
(informácia k štatútu komisie; informácia k návrhu rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016 aj s tlačivom na
spracovanie návrhu rozpočtu; informácia k zhodnoteniu činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015) mala
obratom vyzdvihnúť na ObFZ. Upozornenia k úlohám boli predsedom komisií dňa 7.12.2015 zaslané z ObFZ aj v
prílohe e-mailu. Na ObFZ si ich nevyzdvihli už len: OK, TMK.
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná, vzhľadom k zmene SPF, DPF, RaPP a
ďalším noriem, spracovať alebo len upraviť štatút svojej komisie a tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii
doručiť na Se ObFZ. Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, MRK, TMK, OK, RK.
Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015 uložil predsedom
jednotlivých orgánov a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a tento doručiť
písomne na určenom tlačive na ObFZ. Návrh rozpočtu už na ObFZ doručili aj: - dňa 29.12.2015: ŠTK. Obratom ho majú
doručiť aj: DK, TMK, OK, RK.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2015 (za obdobie od
1.7.2015 do 31.12.2015), toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na konferenciu ObFZ v 01/2016. Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa
23.12.2015: MRK (písomne). Predtým ho už doručili: KR (e-mailom i písomne), ŠTK (e-mailom), MRK (e-mailom).
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.12.-23.12.2015: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 23.12.2015 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 1.801,15 € (- všetky platby za 11/2015 importované na účet SFZ v dňoch 1.23.12.2015; PP: 1275); dátum dodania: 23.12.2015; dátum vyhotovenia: 23.12.2015; dátum splatnosti: 30.12.2015.
Doručené ďalšie pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje za
ďalšie postupne doručené pozdravy k týmto sviatkom: - e-mailom: - dňa 21.12.2015: od J. Mana (podpreds. KR); - dňa
23.12.2015: od A. Stretavského (člen KR ObFZ Michalovce); od M. Janičovej (účt. ObFZ); - dňa 24.12.2015: od J.
Pohloda (OZ firmy Sportika pre Východné Slovensko); od J. Klimenta (gen. sekretár SFZ).
Požiadavka na odhlásenie ďalších zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Na základe dohôd v 2.
polroku končiacich dňa 30.12.2015 bola táto z ObFZ e-mailom zaslaná účtovníčke ObFZ dňa 29.12.2015 k odhláseniu týchto
zamestnancov k 31.12.2015: Škodi Tomáš (dohoda o brigádn. práci študenta na obdobie od 28.12.2015 do 30.12.2015),
Škodi Jakub (dohoda o brigádn. práci študenta na obdobie od 28.12.2015 do 30.12.2015), Tóth Pavol (dohoda
o pracovnej činnosti na obdobie od 28.12.2015 do 30.12.2015).
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 31.12.2015 do 11:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín,
Rem. Hámre, Sejkov.
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Stretava.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich
obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 23.12.2015 tam boli zverejnené
od 23.12.2015. Ďalšie k 31.12.2015 tam boli k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 31.12.2015.
Oznámenie SFZ (z ÚS SFZ č. 25 z 19.12.2015 zo Správ Se SFZ): Sekretariát SFZ oznamuje, že v dňoch 28.
decembra 2015 až 3. januára 2016 bude zatvorený. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ sa začne 4. januára 2016. V
neodkladných záležitostiach je počas uvedených dní potrebné kontaktovať priamo pracovníka aparátu, ktorého sa vec
týka, prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:

Doručenie „Oznámenia a čestného vyhlásenia“ k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ medzi ObFZ a
zamestnancom na 2. polrok 2015 na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení: Každý študent, ktorý s ObFZ
uzavrel „Dohodu o brigádnickej práci študenta“ na 2. polrok 2015, bol povinný obratom na ObFZ k nej doručiť aj
požadované „Oznámenie a čestné vyhlásenie“. Na ObFZ ho má obratom doručiť už len Š. Ferko.
Dohoda uzavretá medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ si ju ešte stále neprevzal a
obratom si ju má v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ prevziať aj Bíro Samuel.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Tí, ktorí ju ešte nedoručili (V. Pčolár), ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 23.12.2015 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely pre
ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 23.12.2015: v celkovej čiastke 1.801,15 € (- všetky platby za 11/2015
importované na účet SFZ v dňoch 1.-23.12.2015; PP: 1275); dátum dodania: 23.12.2015; dátum vyhotovenia:
23.12.2015; dátum splatnosti: 30.12.2015.
Odhlásenie ďalších zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Zamestnanci, ktorým dohody s ObFZ
končili ku dňu 30.12.2015 (Škodi Tomáš, Škodi Jakub, Tóth Pavol), boli v sociálnej poisťovni odhlásení dňa 30.12.2015
a v zdravotných poisťovniach dňa 30.12.2015.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03-09/2015: Ani do 31.12.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ importované nemali a
uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK: - za 03/2015: Ruská; - za 09/2015: Somotor.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 11/2015: Do 31.12.2015 do 11:00 h ju už na ObFZ
postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 29.12.2015: Niž. Rybnica (ZF uhradená dňa 16.12.2015). Ani do 31.12.2015 do
11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Choňkovce, MI - AFK Topoľany,
Vojany.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 12/2015: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.1.2016 a importované na účte SFZ budú mať byť do termínu uvedeného v tejto zbernej faktúre (do tohto termínu
budú musieť byť platby za túto ZF na účte SFZ). ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom.
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzdelávací seminár športových delegátov futbalu licencie „A“ pre amatérsky futbal (z ÚS SFZ č. 25 z
19.12.2015 zo Správ Komisie DS SFZ): Komisia delegátov stretnutia SFZ dňa 5.12.2015 v Trenčíne, v zmysle
akreditovaného vzdelávania a v spolupráci so SFZ, organizovala vzdelávací seminár športových delegátov futbalu.
Účastníci vzdelávania absolvovali vzdelávanie športových delegátov futbalu licencie „A“ pre amatérsky futbal a v zmysle
Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe získali osvedčenie "Športový delegát futbalu pre amatérsky futbal
– Licencia A". Absolventi môžu pôsobiť vo funkcii delegáta zväzu na organizovaných športových podujatiach pre
amatérske súťaže. Vydané osvedčenie má platnosť 5 rokov. Na základe úspešného zvládnutia záverečných skúšok
absolventi získali osvedčenie „Športový delegát futbalu licencie A“. Medzi nimi nebol ani jeden účastník z FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce.
Vzdelávací seminár športových delegátov futbalu licencie „P“ pre profesionálny futbal (z ÚS SFZ č. 25 z
19.12.2015 zo Správ Komisie DS SFZ): Komisia delegátov stretnutia SFZ v dňoch 12.-13.12.2015 v Púchove, v zmysle
akreditovaného vzdelávania a v spolupráci so SFZ, organizovala vzdelávací seminár športových delegátov futbalu.
Účastníci seminára absolvovali vzdelávanie športových delegátov futbalu licencie „P“ pre profesionálny futbal, v zmysle
Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe, vykonali záverečné skúšky a získali osvedčenie "Športový delegát
futbalu pre profesionálny futbal - Licencia P". Absolventi vzdelávania môžu pôsobiť vo funkcii delegáta na
organizovaných športových podujatiach pre profesionálne súťaže. Vydané osvedčenie má platnosť 5 rokov. Na základe
úspešného zvládnutia záverečných skúšok absolventi získali osvedčenie "Športový delegát futbalu licencie P". Medzi nimi
ho získal aj Vladimír Čan.
Vyhodnotenie 22. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove: Je zverejnené na webovej stránku ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 22.12.2015.
Doplnenie vyhodnotenia 22. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove: Toto bolo dňa 30.12.2015 z ObFZ zaslané e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, do časti Vyhodnotenie 22. ročníka „Turnaja
Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove pri
dátume 22.12.2015.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizované KR ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v dňoch 18.-20.1.2016 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 na ObFZ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj
sami. Bližšie informácie pre záujemcov o takéto školenie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej hlavnom menu
uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“, ktorá obsahuje týchto 5 materiálov: Oznámenie o najbližšom vstupnom školení; Všeobecné informácie o
vstupnom školení; Ďalšie povinnosti uchádzačov; Prihláška na vstupné školenie, Potvrdenie lekára o zdravotnej
spôsobilosti. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo e-

mailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho
lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivá k tomu sú medzi uvedenými materiálmi). Na toto
vstupné školenie sa budú povinní dostaviť aj títo rozhodcovia, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: B. Ondrík, P. Feňuš,
M. Ivan, M. Jakubec, I. Šimaľ, P. Rapáč.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje len vtedy, ak platba z nej nie je
importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné kópiu
dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Požiadavka na doručenie kópie dokladu o úhrade ZF bola pre
požadované kluby k ZF za 08,09,10/2015 zaslaná z ObFZ dňa 12.11.2015 aj e-mailom na e-mailové adresy ich
klubových ISSF manažérov. Ani do 30.12.2015 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj
tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Jovsa, Veľ. Revištia, Vinné; - za
10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Jovsa, Senné, Veľ. Revištia. Po ich doručení ŠTK
rozhodne o postihoch.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 10. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev
mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Tento na ObFZ postupne oznámili tieto FO a
FK: Hatalov, Pozdišovce, Strážske B, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Žbince, Krásnovce, Horňa, Budkovce.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK predbežne nahlásených do 10. ročníka „Turnaja ObFZ v
halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Uskutoční sa v
stredu 13.1.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa má za každé družstvo mužov FO a FK, ktoré
predbežne prejavilo záujem o štart v tomto turnaji, 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. Podľa toho prítomní zástupcovia družstiev rozhodnú o štarte svojich
družstiev v ňom. Každé družstvo, ktoré sa na základe dohodnutých podmienok rozhodne do turnaja prihlásiť, na záver
porady odovzdá vyplnenú „Záväznú prihlášku“ do turnaja, ktorú si bude môcť v dňoch pred poradou skopírovať
z webovej stránky ObFZ.
Vyžrebovanie turnaja sa uskutoční v stredu 13.1.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach na záver porady
zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na február - marec 2016: Informácie o ňom, predbežná prihláška
(WORD) a prehľad zaslaných prihlášok, sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ Flash správy“. Termín a miesto seminára sa upresní dodatočne. Do 20.11.2015 do 13:00 h boli medzi 49 nahlásenými
naň aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: 2. SMARŽÍK Vladimír (Krásnovce), 11. FEŇUŠ
Rudolf (Michalovce), 12. EŠTOK Marek (Dúbravka), 14. PAŠKO Miroslav (Sobrance), 15. FABIAN Miroslav
(Sobrance), 42. ANDREJOV Ľubomír (Hatalov). Ďalší sa môžu prihlásiť obratom podľa informácií a pokynov k tomu
uvedených.
SPRÁVY KM ObFZ:
31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa
28.12.2015: Turnaj sa uskutočnil v pondelok 28.12.2015 od 7:30 h do 13:00 h v šport. hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach za účasti týchto 5 družstiev žiakov týchto FO a FK: MTJ FK Sobrance, MFK Zemplín Michalovce, TJ
FK Družst. Trhovište, Zalužice, Pozdišovce. Informácie o tomto turnaji (bilancia turnaja; fotodokumentácia: víťaz
turnaja - MFK Zemplín Michalovce U13, OŠK Zalužice, TJ FK Družst. Trhovište, MFK Sobrance, OcŠK Pozdišovce,
otvorenie turnaja, záber zo stretn. Zemplín MI - Trhovište, ocenenie Sobraniec, ocenenie najlepšieho hráča, ocenenie
najlepšieho strelca) boli spracované dňa 29.12.2015 a hneď v uvedený deň boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, do časti pod názvom „31. roč. Vianočného
turnaja žiakov ObFZ MI v halovom futbale z 28.12.2015“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 25. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 11.1.2016.
ČLENSKÉ SCHÔDZE FO-FK:
Členské schôdze FO-FK v 2. polroku 2015: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance mal svoju členskú schôdzu v 2. polroku 2015 uskutočniť po skončení jesennej časti súť. roč.
2015/2016 majstrovských súťaží svojich družstiev v termíne od 15.10.2015 do 31.12.2015.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 15.1.2016 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kult. strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Prvotné z nich (informácia o

jej príprave; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní; informácia o jej účastníkoch) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 6.11.2015. Ďalšie z nich (návrh programu konferencie; návrh zloženia
pracovných komisií konferencie; pozvánka na konferenciu; rokovací poriadok konferencie; poverenie pre delegáta klubu
na konferenciu - každý delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a
potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 15.1.2016“) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015.
Návrh programu „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1,
písm. a., b., d. a ods. 2, písm. a., b.) majú v zmysle stanov ObFZ možnosť najneskôr do 2.1.2016 (najneskôr 14 dní pred
zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením
a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Do 31.12.2015 do 11:00 h ich nedoručil nikto.
Návrh členov pracovných komisií „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Oprávnené osoby
(stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť najneskôr do 2.1.2016 (najneskôr 14 dní pred
zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov týchto pracovných komisií na konferenciu z
radov delegátov konferencie: a) mandátová; b) návrhová. Do 31.12.2015 do 11:00 h ich nedoručil ich nikto. VV ObFZ
na svojom 24. zasadnutí dňa 14.12.2015 navrhol zloženie pracovných komisií konferencie takto: - mandátová: Milan
Marjov (OŠK Horovce), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová: Július
Ihnacik (OcŠK Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Matej Šarocký (OŠK Stretava).
ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým funkcionárom ObFZ, predsedom komisií a ich
členom, rozhodcom a delegátom, funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov, trénerom a hráčom,
spolupracovníkom, partnerom, divákom a fanúšikom, za spoluprácu v celom tomto kalendárnom roku 2015.
Všetkým želá v Novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej i pracovnej pohody a úspechov aj pri
športových aktivitách. Naďalej sa teší aj na vzájomnú spoluprácu.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

