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SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Stále ho uhradený nemali a uhradiť
obratom ho mali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas
(pokyny k tomu boli naposledy zverejnené v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017: Uskutoční
sa v sobotu 21.1.2017 od 7:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Bližšie o ňom bolo uvedené
v ÚS č. 20, v Správach ŠTK ObFZ. Podklady k nemu (Oznam o turnaji; Predbežný rozpis turnaja; Záväzná
prihláška do turnaja) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, pri dátume 15.11.2016.
Predbežný záujem o štart na 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2016/2017 organizovanom v sobotu 21.1.2017: FO a FK ho mali oznámiť telefonicky sekretárovi ObFZ do
30.11.2016 kvôli zabezpečeniu športových hál. Vzhľadom k tomu, že do uvedeného termínu ho oznámil malý počet
záujemcov, ObFZ na turnaj zabezpečil len 1 športovú halu. Svoj záujem o štart na turnaji dodatočne sekretárovi ObFZ
oznámili už aj tieto FO a FK: - dňa 30.12.2016: Strážske B (telefonicky); - dňa 4.1.2017: Vojany (doručením záväznej
prihlášky e-mailom). Predtým ho už postupne oznámili tieto FO a FK: Hatalov, Budkovce, Moravany, Rakovec n/O,
Žbince.
Záväzná prihláška na 11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaný v sobotu 21.1.2017: Na ObFZ ju už doručili: - dňa 3.1.2017: Žbince; - dňa 4.1.2017: Vojany.
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 do
11.1.2017 do 15:00 h. Pri väčšom počte prihlásených družstiev do turnaja o štarte v ňom rozhodne vopred oznámený
predbežný záujem a dátum skôr doručenej záväznej prihlášky.
Výzva pre rozhodcov k 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre
sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 21.1.2017: ŠTK vyzýva rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich pod ObFZ
Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji (potrebných bude okolo 6 R), aby svoj
záujem oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do stredy 11.1.2017 do 14:30 h.
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 11. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom dňa 21.1.2017: Doposiaľ ho na ObFZ postupne oznámili títo
rozhodcovia: - dňa 27.12.2016: T. Škodi, M. Kurtak, M. Čeklovský, L. Kurták; - dňa 3.1.2017: P. Vass.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK predbežne nahlásených do 11. ročníka „Turnaja ObFZ v
halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Uskutoční sa v
stredu 11.1.2017 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, musí mať
na záver porady na ObFZ odovzdanú vyplnenú „Záväznú prihlášku“ do turnaja.
Vyžrebovanie 11. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Uskutoční sa v stredu 11.1.2017 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach na
záver porady zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zastavenia 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: - dňa
29.12.2016: Veľ. Revištia (za 10/2016 od 15.11.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 4.1.2017 majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie
platby zo ZF za 10/2016 na účet SFZ: Bánovce n/O, Malčice, Palín.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Uvedené poplatky a poriadkové pokuty bolo
potrebné uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
Zhodnotenie činnosti DK ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho M. Polák (predseda DK) a na ObFZ ho doručil emailom dňa 30.12.2016.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Šimko (predseda MRK ObFZ) a na ObFZ

ho doručil e-mailom dňa 30.12.2016.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.12.2016: 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 2.1.2017.
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu najbližšie v ISSF podávať, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2,
pre všetkých bez rozdielu veku v tomto registračnom období od 1.1.2017 do 30.3.2017. U hráčov nad 12 rokov sa tieto
po tomto termíne budú môcť podávať až v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017. U hráčov do 12
rokov sa tieto môžu podávať stále.
Požiadavka o doklad k „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podanej v ISSF v termíne od 1.10.2016
do 31.12.2016: Táto bola z ObFZ zaslaná e-mailom dňa 4.1.2017 týmto FO a FK: Palín, Hatalov, Beša.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
2.1.2017 od 7:30 h do 4.1.2017 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 02.01.2017 (1): Peter Sabovčík (nar.
03.08.1995).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF v termíne od 1.10.2016 do 31.12.2016:
Tieto boli v termíne od 2.1.2017 od 7:30 h do 4.1.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto
FO-FK: Trhovište (1): Dávid Hoľan - 11.04.2004 (03/10-03/10-03/10 – 04/01). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 2.1.2017 od 7:30 h do 4.1.2017 do 16:00 h
v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Tomáš Karafa (1273000) - 11.06.1997 - 250,00 (FK
Tatran Zámutov - OFK Hatalov) od 02.01.2017 (02-02-xx – 04).
SPRÁVY KM ObFZ:
32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný dňa
27.12.2016: Informácie o tomto turnaji (bilancia; štatistika; fotogaléria) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom hlavnom menu uprostred, pri dátume 28.12.2016.
SPRÁVY OK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho M. Čaga (predseda OK) a na ObFZ ho doručil emailom dňa 29.12.2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám o brigádnickej práci študenta uzatvoreným medzi ObFZ a
zamestnancami na 2. polrok 2016: Na ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R pôsobiacich v
súťažiach ObFZ v 2. polroku 2016. Na ObFZ ho stále nedoručil a obratom ho má doručiť už len M. Ubľanský.
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou. Klub, ktorý toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.
Oznámenie čísla účtu klubu vo forme IBAN: Na ObFZ ho za FK Beša dňa 29.12.2016 e-mailom oznámil Ján
Eszterhay (klubový ISSF manažér). K tomu, aby sa IBAN oznámil na SFZ k doplneniu do ISSF, je klub povinný na
ObFZ obratom doručiť (stačí aj e-mailom) potvrdenie z banky o vedení účtu klubu, na ktorom bude uvedený aj IBAN.
Toto bolo uvedenému klubu z ObFZ oznámené aj e-mailom obratom hneď v uvedený deň.
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky o vedení účtu klubu na ObFZ stále
nedoručili a obratom sú povinné ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Budkovce, Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany.
Ostatná riadna „Konferencia VsFZ“: Uskutočnila sa v stredu 14.12.2016 o 16:30 h v priestoroch hotela
Maratón, Strojárenská 11, Košice. Zúčastniť sa jej mali všetci jej členovia. Za ObFZ Michalovce sa jej zúčastnili Vladimír
Čan, Peter Pilch a nezúčastnil Zdenko Hudák.
Pripomienky k platom sekretárov FZ: ObFZ Michalovce ich dňa 30.12.2016 zaslal e-mailom V. Medveďovi
(vedúcemu ORS SFZ) a J. Klimentovi (gen. sekretárovi SFZ).
Zhodnotenie činnosti Se ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekr. ObFZ) a na ObFZ ho doručil emailom dňa 30.12.2016.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2016 (za obdobie od
1.7.2016 do 31.12.2016) a toto doručiť na ObFZ v prílohe e-mailu najneskôr do 30.12.2016 do 15:00 h. Na ObFZ ho už
postupne doručili aj: - dňa 29.12.2016: OK; - dňa 30.12.2016: konferencia, Se, MRK, DK (predtým ho už doručili: - dňa
29.11.2016: ŠTK; - dňa 12.12.2016: KR, RK; - dňa 15.12.2016: TMK, VV; - dňa 21.12.2016: Úsek správcov súťaží,
Ekonomický úsek); - dňa 28.12.2016: KM. Tým ho už doručili všetky orgány ObFZ.
Prehľad zhodnotení činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016: Tento bol z ObFZ dňa
2.1.2017 zaslaný e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ za všetky tieto orgány ObFZ: Konferencia; VV;
OK; DK; KR; ŠTK; MRK; TMK; KM; Se; Úsek správcov súťaží; EkÚ. Všetky tieto budú podkladom k spracovaniu
správy na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017.
Ďalšie doručené pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje aj za
doručené pozdravy k týmto sviatkom od týchto odosielateľov: - e-mailom: - dňa 2.1.2017: ObFZ Prešov.

Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 2.-3.1.2017 a doručené účtovníčke boli dňa 3.1.2017 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 12/2016: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 2.-4.1.2017 a dňa 4.1.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zrealizovanie rozhodnutia VV ohľadom požiadavky FK Družstevník Iňačovce: EkÚ ho, na základe
rozhodnutia VV zo 14.12.2016, zrealizoval dňa 16.12.2016 prevodom čiastky z účtu ObFZ na účet: FK Družstevník
Iňačovce (IBAN: SK58 0200 0000 0022 6172 0355; SWIFT/BIC: SUBASKBX; čiastka: 87,00 €; VS: 20160911; KS:
0556; ŠS: 20161212) za neodohrané stretnutie 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.9.2016 z dôvodu rizika nákazy
žltačkou.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 21.12.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 23.12.2016: čiastka 239,00
€ (všetky platby za 11/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.12.2016; PP: 1935).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 2.1.2017: P. Koščo (za 09,10).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) za rok 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: L. Babjak (za 08,09,10), J. Bali-Jenčik (za 08,09,10), J. Bukaj
(za 10), J. Cejkovský (za 10), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), Š. Ferko (za 09,10), M. Hospodi (za 08,09,10),
D. Ihnacik (za 10), M. Ivan (za 09,10), M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), A. Kopas
(za 10), M. Kurtak (za 10), L. Kurták (za 10), J. Mano (za 10), J. Matej (za 10), M. Mazár (za 08,09,10), Š. Miľo (za 10), J.
Minaroviech (za 09,10), R. Mitrík (za 10), O. Palinský (za 08,09,10), P. Pavlo (za 10), V. Pčolár (za 08,09,10), Ján Pivarník
(za 10), M. Ruščanský (za 08,09,10), M. Sarvaj (za 08,09,10), A. Stretavský (za 10), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za
08,09,10), M. Tušek (za 08,09,10), M. Ubľanský (za 08,09,10), P. Vass (za 10), L. Vojtko (za 10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. V termíne od 28.12.2016 od 17:00 h
do 4.1.2017 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 50 FO a FK) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 29.12.2016 (1): Veľ. Revištia. Ani do 4.1.2017 do
17:00 h ich ešte na účte SFZ nemali importované tieto 3 FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Malčice,
Palín. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.11.2016 nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, má od 15.11.2016
zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry 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. Tieto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 29.12.2016: Pozdišovce (e-mailom; za 10/2016 uhradené dňa 11.11.2016). Ani do 04.01.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú
povinné tieto FO a FK: a) z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za
10/2016: - dňa 15.11.2016: Krásnovce, MI-Topoľany, Pavlovce n/U; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa
18.11.2016: Sobrance, Vyš. Remety; - dňa 25.11.2016: Rem. Hámre; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - dňa 29.12.2016:
Veľ. Revištia; - za 11/2016: - dňa 13.12.2016: Krásnovce; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; b) z neimportovaných na účet
SFZ: - za 10/2016: Bánovce n/O, Malčice, Palín.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho už postupne doručili aj
tieto FO a FK v týchto dňoch: - 30.12.2016: Petrovce n/L. Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je zverejnené na webovej
stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK
Zemplín, Pozdišovce, Sobrance. Uvedené kluby nato boli znovu upozornené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa
29.12.2016.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016: Tieto sa mali uskutočniť
v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o nich je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 13.10.2016.
Pozvánka na najbližšie 37. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 9.1.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 2.1.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK,
sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK). Pre určených z nich budú zaslané aj prípadné
materiály na prerokovanie na tomto zasadnutí.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti „Konferencie ObFZ“ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekr. ObFZ) a na ObFZ
ho doručil e-mailom dňa 30.12.2016.
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce

má konať 2x ročne (v roku 2016 sa prvá uskutočnila dňa 15.1.2016 a druhá dňa 8.7.2016). Najbližšia riadna „konferencia
ObFZ Michalovce“ (ako prvá v roku 2017) sa uskutoční v piatok 13.1.2017 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
Materiály k najbližšej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“: Prvé z nich (Príprava najbližšej riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“; Rokovací poriadok najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016. Ďalšie z nich (Pozvánka na
konferenciu; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) sú na nej zverejnené pri dátume 16.12.2016.
Návrhy do programu najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Oprávnené
osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d. a ods. 2, písm. a., b.) mali v zmysle stanov ObFZ možnosť najneskôr do
30.12.2016 (najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu
konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Do stanoveného termínu ich
nedoručil nikto.
Návrhy členov do pracovných komisií najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017:
Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) mali možnosť najneskôr do 30.12.2016
(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 stanoveného termínu ich
nedoručil ich nikto.
Požiadavka na členov pracovných komisií najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
13.1.2017 o potvrdenie účasti na nej: Tá bola dňa 4.1.2017 zaslaná z ObFZ e-mailom týmto výkonným výborom ObFZ
schváleným a odporučeným na schválenie konferenciou členom týchto komisií: - mandátová komisia: Milan Marjov (OŠK
Horovce), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová komisia: Július Ihnacik
(OcŠK Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Matej Šarocký (OŠK Stretava). Každý z uvedených bol povinný obratom
e-mailom alebo telefonicky na ObFZ oznámiť, či sa uvedenej konferencie zúčastní.
Návrh na overovateľov zápisu, skrutátorov a organizačných pracovníkov najbližšej riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Tento spracoval J. Bendzák (sekr. ObFZ) a dňa 4.1.2017 ho zaslal z ObFZ e-mailom
týmto navrhovaným do týchto funkcií: - overovatelia zápisu: Igor Gaľa (Pavlovce n/U), Blažej Kačkoš (Trhovište),
Maroš Mráz (Jastrabie pri MI); - skrutátori: Marek Žofčák, Pavol Tóth; - organizační pracovníci: Jozef Pivarník. Aj
každý z týchto bol povinný obratom e-mailom alebo telefonicky na ObFZ oznámiť, či sa uvedenej konferencie zúčastní
a či súhlasí s návrhom. Návrh na tieto funkcie bude predložený na prerokovanie na najbližšie zasadnutie VV.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Túto sekretár ObFZ, spolu s
poverením pre delegáta klubu na konferenciu, zašle z ObFZ e-mailom dňa 5.1.2017 pre delegátov klubov na e-mailové
adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ
Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (pre kluby, ktoré sa nezúčastňovali ostatných konferencií ObFZ, ich zašle
aj písomne poštovou listovou zásielkou). Každý klubový ISSF manažér je povinný pozvánku aj s poverením obratom
doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto
konferencii aj s potvrdeným poverením. Pozvánku v uvedený deň zašle písomne poštovou listovou zásielkou aj
pozvaným jubilantom a e-mailom aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, a dňa
9.1.2017 aj skrutátorom a organizačným pracovníkom konferencie, a aj prípadným ďalším pozvaným hosťom.
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Každý
delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom uvedenej konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú
„Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 13.1.2017“ (jej tlačivo je zverejnené aj
na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.12.2016).
ZO SPRÁV SFZ:
Oznámenie o najbližšej ÚS SFZ (z ÚS SFZ č. 25 zo 16.12.2016 - zo Správ Se SFZ): Prvá Úradná správa
SFZ v roku 2017 bude publikovaná dňa 13.1.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce aj touto cestou želá v Novom roku 2017 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, 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

