
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 41 z 10.04.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 4.4.2019 do 10.4.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

J. Zambory na 14.4.2019 - prac. dôv., P. Tudja od 12.4.2019 do 19.4.2019 a od 22.4.2019 do 3.5.2019; b) o zruš. obs.: 

M. Tušek - na 14.4.2019 - zdrav. dôv. 

 Dodatočné doručenie oznámenia pre KR: J. Bukaj na 7.4.2019 (doručené potvrdenie od zamestnávateľa), M. 

Čekan na 24.3.2019 (doručené potvrdenie od lekára). 

  Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 10.4.2019 sa naň dostavili: - deleg.: M. Rovňák - (z dôvodu 

pohovoru; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti); - rozh.: D. 

Čeklovský, M. Končík - (z dôvodu neúčasti na náhradnom zimnom seminári R a D dňa 20.3.2019; KR s nimi vykonala 

náhradný seminár R a D a vydala pokyny do ďalšej činnosti). 

  Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho doručil: - dňa 10.4.2019: M. Končík, 

D. Čeklovský. 
  Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 10.4.2019 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Budkovce (zo stretn. 16.k. VI.L m Budkovce - Krásnovce zo 7.4.2019; KR prijala opatrenia. KR si videozáznam ponecháva 

pre interné potreby do oznámenia); b) Žbince (zo stretn. 15.k. VI.L m Žbince - Poruba z 31.3.2019; bez opatrení. KR si 

videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia). 

  Zrušenie poriadkovej pokuty: KR ju po doručení vyžiadaného oznámenia dňa 10.4.2019 navrhla pre DK zrušiť 

takto: - za nedoručenie ospr. na stretn.: - rozh. M. Čekan (28 € - KR: NOnS - m - 24.3.2019). Do pozornosti DK. 
  Návrh na doplnenie NL R a D súťaží ObFZ 2018/2019: KR na ne navrhla doplniť týchto R: M. Končík - 

Michalovce, Ján Švermu 1; 0904/485070. Tento návrh predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ. 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 17.4.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: deleg.: 

Budkovce (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu pohovoru k správnosti natáčania videozáznamu zo stretnutí. 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 18.-21.4.2019: KR ho dňa 10.4.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 16.4.2019. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 11-14.4.2019: KR ich dňa 10.4.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 41, v časti „Zmeny v obsadení R - D“. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 20.-21.4.2019 pre nedostatok R: KR 

ho dňa 10.4.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 10. kolo - So 20.4.2019 o 13:00 h: Iňačovce 

- Krásnovce; VI.L m - 18. kolo - Ne 21.4.2019 o 13:00 h: Budkovce - Zempl. Široká, Hatalov - Záhor; VII.LV m - 10. 

kolo - Ne 21.4.2019 o 13:00 h: Iňačovce - Pavlovce n/U B; VIII.L m - 14. kolo - Ne 21.4.2018 o 13:00 h: Tibava - Beša. 

 Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že z dôvodu odchodu väčšieho počtu rozhodcov pôsobiacich 

v súťažiach ObFZ za pracovnými, alebo študijnými povinnosťami sa znížil ich počet a preto od 21.4.2019 sa budú 

v VI.L m ObFZ MI hrať stretnutia o 3 hod. skôr pred ÚHČ tie, ktoré sú v RS uvedené na predposlednom a poslednom 

mieste. Ostatné stretnutia súťaží ObFZ MI sa budú v každej súťaží mužov a dorastencov hrať o 3 hod. skôr pred ÚHČ 

len tie, ktoré sú v RS uvedené na poslednom mieste.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  

  Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:  
 ● Tibava - k stretnutiu 12.k. VIII.L m z 7.4.2019 Tibava - Malčice (Rostyslav Zholtanych 1417142); 

 ● Stretava - k stretnutiu 12.k. VIII.L m z 7.4.2019 Stretava - Jovsa (Boris Sidor1277659, Tomáš Mako 

1272966, Erik Bogdan (1193719); 

 ● Beša - k stretnutiu 12.k. VIII.L m z 7.4.2019 Beša - Ptrukša (Miroslav Šimko 1132702). 

RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj 

oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF). 
 Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča 

z tohto stretnutia: - dňa 10.4.2019: Beša - k stretnutiu 12. k. VIII.L m z 7.4.2019 Beša - Ptrukša: Miroslav Šimko 

1132702; Stretava - k stretnutiu 12. k. VIII.L m z 7.4.2019 Stretava - Jovsa: Boris Sidor 1277659, Tomáš Mako 

1272966, Erik Bogdan 1193719. 

Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 22.08.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Budkovce - IV.LZ ž U15 10.k z 19.4.2019 Budkovce - Lastomír: nový termín - 18.4.2019 o 16:00 h 

v Budkovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať vo štvrtok 18.4.2019 o 16:00 h 

na ihrisku v Budkovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Budkovce. 

● Porostov - VII.LV m 12.k z 5.5.2019 Porostov - Kusín: nový termín - 4.5.2019 o 12:00 h v Sobranciach. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 4.5.2019 o 12:00 h na ihrisku 

v Sobranciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje.  

● Zempl. Široká - VI.L m 17.k z 14.4.2019 Zempl. Široká - Hatalov: nový termín - 13.4.2019 o 15:30 h v 

Palíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 13.4.2019 o 15:30 h na ihrisku v 

Palíne. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Zempl. Široká.  

● Zalužice - VI.L m 17.k z 14.4.2019 Zalužice - Budkovce: nový termín - 14.4.2019 o 15:30 h v Hažíne. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 14.4.2019 o 15:30 h na ihrisku v 

Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Zalužice. 



 ● Vyš. Remety - všetky stretnutia VI.L m, IV.L d U19, III.L ž U15, III.L mž U13 v jarnej časti SR 2018/2019: 

od 15.4.2019 v Jovse. ŠTK nariadila tieto stretnutia odohrať od 15.4.2019 na ihrisku v Jovse. Poplatok do ZF sa 

nevyžaduje. 

 ● Rakovec n/O - VII.LZ m 10.k z 21.4.2019 Rakovec n/O - Pus. Čemerné: nový termín - 21.4.2019 o 16:00 h 

v Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 21.4.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

 ● Rakovec n/O - VII.LZ m 12.k z 5.5.2019 Rakovec n/O - Topoľany B: nový termín - 5.5.2019 o 16:30 h v 

Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 5.5.2019 o 16:30 h na 

ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

 ● Rakovec n/O - IV.LZ ž U15 10.k z 19.4.2019 Rakovec n/O - Hatalov: nový termín - 19.4.2019 o 16:00 h v 

Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 19.4.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Rakovec n/O. 

 ● Rakovec n/O - IV.LZ ž U15 13.k z 10.5.2019 Rakovec n/O - Petrovce n/L: nový termín - 10.5.2019 o 16:00 

h v Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 10.5.2019 o 16:00 h 

na ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

 ● Rakovec n/O - IV.LZ ž U15 15.k z 24.5.2019 Rakovec n/O - Bracovce: nový termín - 24.5.2019 o 16:00 h v 

Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 24.5.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

 Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 10.4.2019 sa naň dostavili: a) Pus Čemerné (E. Dančišin - 

štatutárny zástupca futb. oddielu, J. Jevin - starosta obce) z dôvodu prekonzultovania odhlásenia mládežníckeho družstva 

zo súťaže, možných sankcií a ďalšieho pôsobenia družstva dospelých v súťaži VII.LZ m ObFZ MI 2018/2019. ŠTK s 

nimi vykonala pohovor a vydala pokyny do ďalšej činnosti s riešením na najbližšom zasadnutí ŠTK; b) Zempl. Široká a 

Záhor (Š. Praskaj - štatutárny zástupca FK Zempl. Široká a M. Marcinčák - štatutárny zástupca FK Záhor) obaja 

z dôvodu pohovoru neodohrania stretnutia 16.k VI.L m Zempl. Široká - Záhor zo 7.4.2019. ŠTK nariaďuje odohrať 

stretnutie 16.k. VI.L m Zempl. Široká - Záhor dňa 1.5.2019 (streda) o 16:30 hod. na ihrisku v Palíne. 

 Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 

2018/2019: k 10.4.2019: zo stretnutí hraných dňa 7.4.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 20-21.4.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 10.4.2019 prerokovala a schválila 

 Finálové stretnutie 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2018/2019: ŠTK oznamuje, že na základe rozhodnutia VV ObFZ sa finálové stretnutie 17.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo 

Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019 odohrá dňa 8.5.2019 o 17.00 hod (dôvod: hokejové stretnutie reprezentácie Slovensko - 

Nórsko dňa 7.5.2019 v Michalovciach).  

  Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
 

SPRÁVY DK ObFZ:  

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019 

hraných dňa 7.4.2019: Rozhodnutia DK: 

 - Lukáš Kendereš (1278739) - 10€ - Stretava, VIII.L m - podľa DP čl. 48/1b, 2a ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 stret. NEPO, od 10.04.2019 do 30.4.2019. 

 - Dušan Nemét (1184249) - 10€ - Krásnovce, VI.L m - podľa DP čl. 46/1a, 2, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súťažné stretnutia NEPO od 10.04.2019 do 24.04.2019. 

 - Pavol Lukáč (1225252) - 10€ - Vojany, VI.L m - podľa DP čl. 46/1a, 2, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 2 súťažné stretnutia NEPO od 10.04.2019 do 24.04.2019 

 Zrušenie poriadkovej pokuty: DK ju na podnet KR zrušila takto: - za nedoručenie ospr. na stretn.: - rozh. M. 

Čekan (28 € - KR: NOnS - m - 24.3.2019). 

 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). 

 

ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 14.4.2019:    

  VI.L m - 17. kolo - nedeľa 14.4.2019 o 15:30 h: Zempl. Široká - Hatalov (So 13.4.2019 v Palíne: Rapáč; Olexa - 

Hreško - nové obs.), Zalužice - Budkovce (v Hažíne: Mazár; Ubľanská - Miľo), Krásnovce - Dúbravka (Rapáč; Komenda, 

Olexa - Vojtko - nové obs.), Palín - Trhovište (Šimko ako D dopln.), Žbince - Vojany (Babjak ako AR1 za Komendu) 

  VIII.L m - 13. kolo - nedeľa 14.4.2019 o 15:30 h: Jastrabie pri MI - Lekárovce (Hreško ako D dopln.) 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Výzva pre FO-FK: TMK vyzýva FO-FK, ktoré majú záujem spolupracovať v projekte SFZ Centralizovanej 

prípravy (tento projekt nahradil Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U15), aby kontaktovali hlavného 

trénera tohto projektu J. Vaľka - č. tel.: 0907 933 269, e-mail: jozef.valko@hotmail.com, alebo sekretariát ObFZ. TMK 

vyzýva najmä FO-FK územne patriace okresu Sobrance, prípadne FO-FK v blízkosti miest Strážske ,Veľ. Kapušany a 

Trhovište. V týchto miestach budú prebiehať tréningové jednotky projektu Centralizovanej prípravy. 
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SPRÁVY KM ObFZ: 

 Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy - Veľ. Kapušany:  Ďalší zraz v rámci 

tohto projektu sa organizuje dňa 15.4.2019 o 16:00 h. na futbalovom ihrisku vo Veľ. Kapušanoch. Nominovaní hráči: 

Belavý Miroslav, Cica Rastislav, Gaži Martin, Tancoš Peter, Čičák František (všetci Pavlovce n/U), Matuš Mark, Vilagi 

Ján, Roštaš Ján, Kalan David, Fintor Adam, Vernarsky Martin, Balogh Robert, Petrikán Peter, Bodnár Bence, Kondor 

Sebastian, Horňák Oliver, Lakatoš Ján (všetci Veľ. Kapušany); Dinó Christopher, Makó Ján, Krausz Viktor (všetci Kriš. 

Liesková); Bertics Bence, Ocsenás Krisztián, Sukály Levente, Szakács Zoltán, Ignác Levente (všetci Čičarovce); Tóth 

Adrián, Kadét Ferenc, Ignác Levente, Nagy Gergó, Hornyák  Patrik, Racsko Márk (všetci Veľ. Slemence); Novotný 

Roland, Husár Filip, Popovičová Anita, Popovič Dávid, Kaszonzi Florián, Talpaš Dávid, Matyi Dominik, Košara Jakub, 

Hrabčák Oliver (všetci Trhovište).  
 Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy - Trhovište:  Ďalší zraz v rámci tohto 

projektu sa organizuje dňa 16.4.2019 o 16:00 h. na futbalovom ihrisku v Trhovišti. Nominovaní hráči: rok nar.: 2005 

Parchovjanský Branislav (Hatalov), Nisky Norbert (Tušice), Mileňky Ján, Bogár Eduard, Bogár Peter, Hoľan Erik 

(všetci Trhovište); rok nar.: 2006 Tokár Róbert, Tokár Branislav (Hatalov), Babjačok Patrik (Rakovec n/O), 

Švoňava Dominik, Eštok Julius, Baran Patrik (Tušice), Koba Slavomír, Bogár Nikolas, Kríž Samuel, Mileňky Michal, 

Bogár Adrián (všetci Trhovište); rok nar.: 2007 a 2018 Čarný Sebastián (Tušice), Pavlov Matej, Naščák Ján (obaja 

Rakovec n/O), Baran Jakub (Hatalov), Kapura Nikolas, Kapura Miroslav, Kapura Samuel, Hoľan Matúš, Bogár Cyril, 

Mileňky Peter (všetci Trhovište). 
KM vyzýva funkcionárov FO-FK, aby vyslali na tieto tréningové zrazy svojich talentovaných hráčov. Uvoľnením 

dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase 

konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa 

vyskytnú bez priameho zavinenia. Nominovaní hráči si prinesú aj tieto svoje veci: kopačky, chrániče, tréningovú 

výstroj, uterák, šľapky. V prípade neúčasti hráča na zraze, ospravedlnenie hlásiť hl. trénerovi projektu Centralizovanej 

prípravy: Jozef Vaľko, č. tel. 0907 933269, e-mail: jozef.valko@hotmail.com, v prípade záujmu zaradenia ďalších FO a 

FK do projektu Centralizovanej prípravy, kontaktujte hlavného trénera Jozefa Vaľka. 

 Výzva pre FO-FK: KM vyzýva FO-FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach ObFZ, aby na 

sekretariát ObFZ nahlásili záujem štartovať v sezóne 2019/2020 v súťaží  hranej na hracích plochách menších rozmerov. 

V prípade dostatočného záujmu prihlásených družstiev sa k tomuto projektu zvolá aktív, aby sa upresnili podmienky 

štartu. KM už teraz upozorňuje FO-FK, ktorých družstvá dospelých pôsobia v súťažiach VsFZ, že ich mládežnícke 

družstvá nebudú môcť byť zaradené do tejto formy súťaže. Predpokladá sa, že táto súťaž bude vytvorená pre tieto 

súčasné mládežnícke súťaže ObFZ: V.LV d, V.LZ d, IV.LV ž, IV.LZ ž. 
 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 
  Nahlásenie jubilantov: VV ObFZ rozhodol, že na svojich konferenciách bude aj naďalej oceňovať vybraných 

jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom polroku dožili svojho významného životného jubilea. Najbližšie ocenenie bude 

odovzdané na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2019. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 65, 70, 75, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2019. 

  Informácie z ISSF: Tieto budú pravidelne zverejňované na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ 

v časti štruktúra ObFZ - sekretariát ObFZ - informácie z ISSF. 

  Výzva pre FO-FK: Sekretariát ObFZ vyzýva FO-FK, ktoré majú záujem organizovať finálové stretnutie 17.r. 

súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019 dňa 8.5.2019 o 17.00 hod, aby svoj záujem nahlásili na 

sekretariát ObFZ prostredníctvom ISSF do 26.4.2019.  
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 03/2019: Na Se ObFZ boli doručené dňa 10.4.2019 pre 

všetkých zamestnancov ObFZ, s ktorými má ObFZ uzavretú dohodu na I. polrok 2019. Od uvedeného dňa si ju môže každý 

z týchto zamestnancov prevziať na Se ObFZ osobne alebo v zastúpení.  

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ: 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.4.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 3.4.2019 ich už na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: 

Beša, Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Horovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce, Koromľa, Moravany, Oborín, 

Palín, Podhoroď, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Stretava, Úbrež, Trhovište, Vojany, 

Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: 

Ložín, Malčice, Rus. Hrabovec, Strážske, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného 

v ZF (do 10.4.2019), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.4.2019) 

zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF 

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. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 3.4.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: 

Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený FO na ich úhradu obratom. Do pozornosti DK. 

mailto:jozef.valko@hotmail.com
mailto:obfzmi@stonline.sk
https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/


SPRÁVY VV ObFZ: 

 Z ostatného 17. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 8.4.2019. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe e-

mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK, TMK), ako aj k zverejneniu na webovú stránku 

ObFZ - futbalnet 

           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 


