Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 28 zo 7.1.2016
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Zhodnotenie činnosti Se ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ), ktorý ho mal obratom
e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
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. Dodatočne si ich vyzdvihli už aj: - dňa 5.1.2016: OK, TMK. Tým si ich už vyzdvihli všetky.
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. Dodatočne ho už doručili aj: - dňa 5.1.2016: MRK (e-mailom). Predtým ho už doručili: - dňa
8.12.2015: KM (e-mailom); - dňa 14.12.2015: KR (e-mailom i písomne). Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, 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 4.1.2016: RK, DK; - dňa 5.1.2016:
TMK, OK. Tým ho už doručili všetky komisie a úseky ObFZ.
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 dodatočne
doručili aj: - dňa 31.12.2015: Konferencia (e-mailom i písomne), VV (e-mailom i písomne), Úsek správcov súťaží (emailom i písomne), Se (e-mailom i písomne), Ekon. úsek (e-mailom i písomne); - dňa 3.1.2016: DK (písomne); - dňa
4.1.2016: DK (písomne), KM (e-mailom i písomne); - dňa 5.1.2016: TMK (e-mailom i písomne), OK (e-mailom
i písomne). Predtým ho už doručili: KR (e-mailom i písomne), ŠTK (e-mailom), MRK (e-mailom i písomne). Obratom ho
má doručiť aj RK.
Spracovanie výplat ObFZ za 12/2015: Tieto boli skompletizované v dňoch 3.-7.1.2016 a dňa 7.1.2016 boli z ObFZ
e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
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 7.1.2016 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 väčšinou 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 31.12.2015 tam
boli zverejnené od 31.12.2015. Ďalšie k 7.1.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 8.1.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zhodnotenie činnosti EkÚ ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ), ktorý ho mal
obratom e-mailom i písomne doručiť na 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 už dodatočne doručili aj: - dňa 5.1.2016: Š. Ferko. Tým ho
už doručili všetci študenti.
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 S. Bíro.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Na ObFZ ju ešte stále nedoručil a obratom ju má doručiť aj V. Pčolár.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03-09/2015: Ani do 7.1.2016 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 (1 z položiek je pre ObFZ Michalovce).

Upomienka zo SFZ pre FC Ruská: Uvedený klub (a na vedomie aj ObFZ Michalovce) ju dostal zo SFZ emailom dňa 5.1.2016 s týmto textom: „Dobrý deň, pravdepodobne ste si v dôsledku časovej zaneprázdnenosti nevšimli,
že k dnešnému dňu máte záväzok voči Slovenskému futbalovému zväzu (viď upomienka v prílohe). Preto si Vás
dovoľujeme upozorniť na faktúry po lehote splatnosti. Ak ste dlžnú sumu medzičasom uhradili, považujte túto
upomienku za bezpredmetnú. V opačnom prípade očakávame úhradu dlžnej sumy do 5 dní od obdržania tejto
upomienky na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; číslo účtu: 5029610884; Kód banky: 0900; IBAN:
SK67 0900 0000 0050 2961 0884; SWIFT: GIBASKBX. V každom prípade Vás žiadame, aby ste oznámili dátum Vašej
úhrady mailom na adresu: „jana.pavelkova@futbalsfz.sk“. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa predmetného
dlhu sa kontaktujte s p. Pavelkovou na čísle: 0902 937 005. Vopred ďakujem za vybavenie.“
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 12/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
31.12.2015 a importované na účte SFZ majú byť do 11.1.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 8.1.2016.
Uhradiť ich majú tieto 2 FO a FK patriace pod ObFZ MI: Kusín, Malčice. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.1.2016 nebude
mať platbu ZF za 12/2015 importovanú na účte SFZ, bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ.
SPRÁVY KR ObFZ:
Návrh rozpočtu KR ObFZ na rok 2016: Spracoval ho J. Špivák (predseda KR), ktorý ho mal obratom doručiť na
ObFZ.
Štatút KR ObFZ: Spracoval ho J. Špivák (predseda KR), ktorý ho mal obratom e-mailom i písomne doručiť na
ObFZ.
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: Je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, v 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.
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: Toto aj s doplnením bolo dňa 4.1.2016 z ObFZ zaslané e-mailom aj
k zverejneniu do týždenníka „Zemplínske noviny“.
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 emailom 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.
Piata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v zmenenom
termíne oproti tematickému plánu, a to už v piatok 22.1.2016 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom:
15:00 - 16:00 h: Prezentácia zadaných tém na domáce spracovanie (lektor: J. Mano); 16:00 - 17:00 h: Odborná prednáška:
Motivácia R – AR (lektori: E. Weiss, R. Weiss); 17:00 - 18:00 h: Úvodné slovo k pravidelnej fyzickej príprave rozhodcu
(lektori: E. Weiss, R. Weiss). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Návrh rozpočtu DK ObFZ na rok 2016: Spracoval ho M. Polák (predseda DK), ktorý ho mal obratom doručiť na
ObFZ.
Zhodnotenie činnosti DK ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho M. Polák (predseda DK), ktorý ho mal obratom
e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Návrh rozpočtu ŠTK ObFZ na rok 2016: Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK), ktorý ho mal obratom doručiť na
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. Ani do 7.1.2016 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; - za 11/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 14.12.2015): Choňkovce, MI - AFK Topoľany,
Vojany. Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.

10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016
organizovaný dňa 23.1.2016: Uskutoční sa v sobotu 23.1.2016 od 7:30 h v šport. hale Gymn. P. Horova v Michalovciach.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a
FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Tento už na ObFZ dodatočne oznámili aj
tieto FO a FK: - dňa 4.1.2016: Rakovec n/O (telefonicky). Predtým ho už postupne oznámili tieto FO a FK: Hatalov,
Pozdišovce, Strážske B, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Žbince, Krásnovce, Horňa, Budkovce.
Výzva pre rozhodcov na 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 23.1.2016: ŠTK vyzýva rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich
pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji (potrebných bude okolo 8 R),
aby svoj záujem oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do pondelka 11.1.2016 do 11:00 h.
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Doposiaľ ho na ObFZ postupne oznámili títo
rozhodcovia: J. Matej, M. Kurtak, M. Čeklovský.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK predbežne nahlásených do 10. ročníka „Turnaja ObFZ
Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ 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.
Záväzná prihláška do 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Táto bola dňa 5.1.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe emailu k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnená pri dátume 5.1.2016.
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 MRK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Šimko (predseda MRK), ktorý ho mal
obratom e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
Štatút MRK ObFZ: Spracoval ho J. Šimko (predseda MRK), ktorý ho mal obratom e-mailom i písomne doručiť na
ObFZ.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už
postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení svojho
OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča prevzali aj: - dňa 5.1.2016: Marián Hrinda (nar. 04.05.1993).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Návrh rozpočtu TMK ObFZ na rok 2016: Spracoval ho M. Eštok (predseda TMK), ktorý ho mal obratom
doručiť na ObFZ.
Zhodnotenie činnosti TMK ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho M. Eštok (predseda TMK), ktorý ho mal
obratom e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
Postup pri žiadosti o predĺženie licencie trénera futbalu: Je uvedený na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v ostatnej časti pod názvom „Oznamy ObFZ“, v Správach 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:
Štatút KM ObFZ: Spracoval ho R. Feňuš (predseda KM), ktorý ho mal obratom e-mailom i písomne doručiť na
ObFZ.
31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa
28.12.2015: 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) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom hlavnom menu uprostred, pri dátume 29.12.2015.
Zhodnotenie činnosti KM ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho R. Feňuš (predseda KM), ktorý ho mal obratom
e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:

Zhodnotenie činnosti „Úseku správcov súťaží ObFZ“ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár
ObFZ), ktorý ho mal obratom e-mailom i písomne doručiť na ObFZ.
SPRÁVY OK ObFZ:
Návrh rozpočtu OK ObFZ na rok 2016: Spracoval ho M. Čaga (predseda OK), ktorý ho mal obratom doručiť na
ObFZ.
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho M. Čaga (predseda OK), ktorý ho mal obratom emailom i písomne doručiť na ObFZ.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Návrh rozpočtu RK ObFZ na rok 2016: Spracoval ho J. Pado (predseda RK), ktorý ho mal obratom doručiť na
ObFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zhodnotenie činnosti VV ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ), ktorý ho mal
obratom e-mailom i písomne doručiť na 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 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 1. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 25. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
11.1.2016: Táto bola dňa 4.1.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti Konferencie ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ), ktorý ho
mal obratom e-mailom i písomne doručiť na 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).
Každý delegát klubu je povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o
poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 15.1.2016“ (je zverejnená aj na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015).
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 sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015.
Návrhy do 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.) mali 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 stanoveného termínu ich nedoručil nikto.
Návrhy na 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.) mali 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 stanoveného termínu 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).
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Okrem toho, že táto je
zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015, VV uložil sekretárovi
ObFZ ju zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred konferenciou pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF
manažérov každého v sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance, spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. VV pozvánku na túto konferenciu
rozhodol podobným spôsobom zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ,
sekretárovi ObFZ a organizačným pracovníkom konferencie ObFZ. Toto bolo takto zaslané z ObFZ v prílohe e-mailu dňa
7.1.2016. Klubový ISSF manažér každého FO - FK bol povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu
zástupcovi svojho klubu, ktorý bol povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdenou
návratkou o poverení delegáta klubu na konferenciu.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

