
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 46 z 15.05.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 10.5.2019 do 15.5.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

L. Babjak od 16.5.2019 do 20.5.2019 - osob. dôv., J. Zambory na 18.5.2019 - prac. dôv., Ľ. Mirda na 25.5.2019 - rod. 

dôv.; b) o zruš. obs.: L. Kurták na 19.5.2019 - prac. dôv. (doručiť potvrdenie od zamestnávateľa). 

 Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 10.5.2019: Veľ. Slemence (ten v 

nej žiada o zmenu obsadeného rozh. M. Mazára v stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence - Rakovec n/o z 12.5.2019). KR 

sa uvedenou žiadosťou nezaoberala nakoľko bola zaevidovaná po zasad. KR. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje. 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 22.5.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:15 h: deleg.: R. 

Sninský - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v správe D. 

 Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 23.-26.5.2019: KR ho dňa 15.5.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 21.5.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 22.5.2019: KR ho dňa 15.5.2019 prerokovala a 

schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 46, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 16.-19.5.2019: KR ich dňa 15.5.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 46, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.  

 Seminár delegátov stretnutia licencie A: KD SFZ v spolupráci s ObFZ L. Mikuláš organizuje seminár 

delegátov stretnutia licencie A, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27.7.2019 v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám.1. 

mája 117). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75€. KR žiada záujemcov z radu bývalých, alebo 

súčasných R, funkcionárov, hráčov, ale aj D ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie, aby svoj záujem nahlásili 

do 25.6.2019 na sekretariáte ObFZ s uvedením mena, priezviska, e-mail, tel. kontakt a registračné číslo frekventanta. 

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 25.-26.5.2019 pre nedostatok R: KR 

ho dňa 15.5.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 15. kolo - So 25.5.2019 o 14:00 h: Lastomír 

- Močarany, V.LV d - 11. kolo - So 25.5.2019 o 14:00 h: Kusín - Úbrež; V.LZ d - 11. kolo - So 25.5.2019 o 14:00 h: 

Ložín - Vojany; VI.L m - 23. kolo - Ne 26.5.2019 o 14:00 h: Zalužice - Palín, Krásnovce - Vyš. Remety; VII.LV m - 15. 

kolo - Ne 26.5.2019 o 14:00 h: Rus. Hrabovec - Kusín; VII.LZ m - 15. kolo - Ne 26.5.2019 o 14:00 h: Ložín - Oborín; 

VIII.L m - 19. kolo - Ne 26.5.2018 o 14:00 h: Malčice - Jastrabie pri MI.  

 Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ 

Michalovce: KR ObFZ Michalovce ho plánuje po dostatočnom nahlásení sa záujemcov uskutočniť v druhej polovici mesiaca 

jún 2019 na ObFZ v Michalovciach. Informácie o takomto školení sú zverejnené na web stránke ObFZ https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ - Komisia rozhodcov, pod názvom „Školenie nových 

rozhodcov“. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa s týmito materiálmi oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na 

vstupné školenie“ je v časti „Dokumenty - tlačivá“ a každý uchádzač o toto školenie je povinný si ju vytlačiť, vyplniť 

čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ e-mailom (po preskenovaní, na adresu 

„obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz 

Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce), alebo osobne (na uvedenú poštovú adresu ObFZ, vo 

vestibule do schránky ObFZ, vľavo od schodov na I. posch.; alebo na sekretariát ObFZ, na II. posch., č. dv. 1). Všetky 

FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce majú možnosť svojich záujemcov o toto školenie, naň včas upozorniť. 

Informácie o nahlásených záujemcoch o toto školenie KR bude zverejňovať v ÚS, v Správach KR, po doručení 

prihlášok od nich. Tohto školenia sa budú musieť povinne zúčastniť aj R a D, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ, ale 

toto školenie neabsolvovali: M. Dirda, N. Varjassy, P. Vaľo, R. Sninský, 

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča 

z tohto stretnutia: - dňa 15.5.2018 Zalužice - k stretnutiu 19.k. VI.L m z 28.4.2019 Zalužice - Poruba p/V (Samuel 

Kohani 1277995), k odvetnému stretnutiu 5.k. 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 

z 24.4.2019 Tušice TNV - Zalužice (Ján Lešo 1051129); Vojany - k stretnutiu 19.k. VI.L m z 28.4.2019 Vyš. Remety - 

Vojany  (Ján Hunčár 1186168 ), Porostov - k stretnutiu 12.k. VII.LV m z 4.5.2019 Porostov - Kusín (Roman Balog 

1418277). 

  Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:  
 ● Stretava - k stretnutiu 17.k. VIII.L m z 12.5.2019 Sobrance B - Stretava (Marek Janák 1190590) 

 ● Rus. Hrabovec - k stretnutiu 9.k. VII.LV d U19 z 12.5.2019 Rus. Hrabovec - Poruba p/V (Michal Babič 

1345505) 

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). 

 Nedohrané stretnutie pre pokles hráčov pod 7: Rozhodnutie ŠTK: VII.LV m 13k. z 12.5.2019: Rus. 

Hrabovec - Porostov 4:0 (nástup mužstva hostí so 7 hráčmi, V 24´ rozhodca ukončil stretnutie z dôvodu poklesu hráčov 

hostí pod 7). ŠTK kontumuje stretnutie a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia VII.LV m 13.k. z 12.5.2019 

Rus. Hrabovec - Porostov 4:0 z HP. PP 50€ do ZF pre Porostov. Do pozornosti DK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) V.L d U19 - 9.k. z 11.5.2019: Dúbravka - Pus. Čemerné 3:0 

kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Ivana z 11.5.2019; PP 150 € do ZF pre Pus. Čemerné; do 

pozornosti DK. 
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Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 

- VII.LV m 13k. z 12.5.2019: Rus. Hrabovec - Porostov: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec, do 

pozornosti DK. 

- V.LV d U19 9k. z 11.5.2019: Rus. Hrabovec - Poruba p/V: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec, 

do pozornosti DK. 

- V.LV d U19 9k. z 11.5.2019: Úbrež - Záhor: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Úbrež, do pozornosti DK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 15.5.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Pozdišovce - VI.L m 22.k z 19.5.2019 Pozdišovce - Vyš. Remety: nový termín - 19.5.2019 o 14:00 h v 

Pozdišovciach. Súhlas súpera v ISSF nepotvrdený. ŠTK ponecháva v platnosti pôvodný termín stretnutia. Poplatok do 

ZF sa nevyžaduje. 

  ● Petrovce n/L - IV.L d U19 14.k z 18.5.2019 Vinné - Petrovce n/L: nový termín - 18.5.2019 o 10:00 h vo 

Vinnom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 18.5.2019 o 10:00 h na ihrisku 

vo Vinnom. Poplatok do ZF 10€ pre Petrovce n/L. 

  ● Zempl. Široká - IV.LV ž U15 10.k z 17.5.2019 Z. Široká - Tibava: nový termín - 17.5.2019 o 16:00 h v 

Iňačovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 17.5.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Iňačovciach. Poplatok do ZF 10€ pre Zempl. Širokú. 

  ● Tušice TNV - VII.LZ m 17.k z 9.6.2019 Tušice TNV - Pus. Čemerné: nový termín - 8.6.2019 o 14:00 h 

v Tušiciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 8.6.2019 o 14:00 h na 

ihrisku v Tušiciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  ● Strážske - IV.LZ ž U15 14.k z 17.5.2019 Strážske - Rakovec n/O: nový termín - 16.5.2019 o 17:00 h v 

Strážskom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať vo štvrtok 16.5.2019 o 17:00 h na 

ihrisku v Strážskom. Poplatok do ZF 10€ pre Strážske. 

  Doručenie putovného „Superpohára ObFZ Michalovce“ : Dňa 15.5.2019 ho na ObFZ doručil OŠK Kriš. 

Liesková, ktorý ho mal vo svojom vlastníctve po dobu 1 roka za predchádzajúcu sezónu 2017/2018. 

  13. ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: ŠTK 

oznamuje, že v tomto súťažnom ročníku sa toto stretnutie neuskutoční, nakoľko víťaz súťaže VI. ligy mužov 

„Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ a víťaz súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v 

sezóne 2018/2019 je ten istý. ŠTK oznamuje OŠK Budkovce, že „Superpohár“ a jeho zmenšenú repliku odovzdá pri 

odovzdaní cien za víťazstvo súťaže VI. ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre SR 

2018/2019. 

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

2018/2019: k 15.5.2019: zo stretnutí hraných v dňoch 8.-12.5.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 25-26.5.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 15.5.2019 prerokovala a schválila.  

  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 11.-12.5.2019: Rozhodnutia DK 

 - Peter Kanca (1328462) - 5€ - Krásnovce, IV.L d U19 - podľa DP čl. 49/1b, 2b, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 týždne NEPO, od 15.05.2019 do 05.06.2019. 

 - Peter Dolinič (1381668) - 5€ - Vyš. Remety, IV.L d U19 - podľa DP čl. 49/1b, 2b,  ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 týždne NEPO, od 15.05.2019 do 29.05.2019. 

 - Adrián Matušinský (1332210) - 5€ - Vinné, IV.L d U19 - podľa DP čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 15.05.2019. 

 DS ČK po 2 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Dominik Rozhon (1250405) - 10€ - Jovsa, VIII.L m - podľa DP čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 15.05.2019. 

● Tomáš Marczi (1251247) - 10€ - Ptrukša, VIII.L m - podľa DP čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 15.05.2019. 

 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Adrián Vaľovčík (1278860) Palín, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 15.05.2019, 10€, podľa 37/5a. 

● Pavol Staroškovič (1225117) Zempl. Široká, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 15.05.2019, 10€, podľa 37/5a. 

 Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK: 

● Milan Porvaz (1224482) Žbince, 10€, VI.L m - DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 15.5.2019 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 14.9.2019, s 

prerušením cez letnú prestávku. 

● Michal Čovarga (1051018) Záhor, 10€, VI.L m - DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS, podľa DP 

čl.41/1,2, zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 15.5.2019 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 14.9.2019, s 

prerušením cez letnú prestávku. 
 Nenastúpenie na stretnutia: DK zaevidovala podanie R: M. Ivana z 11.5.2019, ktoré odstúpila na riešenie 

ŠTK bez prijatých opatrení. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na  



stretnutie: Pus. Čemerné (150 € - ŠTK: NnS - d - 11.5.2019); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. 

Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 12.5.2019, 7 € - ŠTK: NpTkS - d - 11.5.2019), Úbrež (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 

11.5.2019); - za nedohranie stretnutia: Porostov (50 € - ŠTK: NS - m - 12.5.2019). 

 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“ v dňoch 2.-5.5.2019: 

 IV.LZ ž U15 - 14. kolo - piatok 17.5.2019 o 16:00 h: Strážske - Rakovec n/O (Štv 16.5.2019 o 17:00 h.: Mazár) 

 IV.L d U19 - 14. kolo - sobota 18.5.2019 o 17:00 h: Palín - Lastomír (Kaffan ako R za Cejkovského), Vinné - 

Petrovce n/L (o 10:00 h: Dziad ako R za Tudju) 

 V.LZ d U19 - 10. kolo - sobota 18.5.2019 o 17:00 h: Čičarovce - Vojany (D. Čeklovský ako R za Rapáča), Kriš. 

Liesková - Ložín (Cejkovský ako R za Končíka) 

  VI.L m - 22. kolo - nedeľa 19.5.2019 o 17:00 h: Palín - Krásnovce (Šimko ako D dopln.) 

  VIII.L m - 18. kolo - nedeľa 19.5.2019 o 17:00 h: Stretava - Jastrabie pri MI (Mazár ako R za L. Kurtáka) 

 

OBSADENIE R: 

  III.L mž U13 - 10. kolo - streda 22.5.2019 o 15:00 h: Veľ. Kapušany - voľno; Sobrance - Veľ. Revištia 

(Ubľanská); Strážske - Kriš. Liesková (M. Miľo); Močarany - Vyš. Remety (v Zalužiciach: Olexa) 

 

SPRÁVY KM ObFZ: 

 Nahlásenie záujmu o štart v mládežníckych súťažiach hraných na HP menších rozmerov: Do 15.5.2019 

prejavili záujem o túto formu súťaže v sezóne 2019/2020 tieto FO-FK: Poruba p/V, Tibava. Vzhľadom na nízky počet 

nahlásených FO-FK o záujem štartu v mládežníckych súťažiach hraných na HP menších rozmerov v sezóne 2019/2020 

a na základe rozhodnutia VV zo dňa 13.5.2019 sa táto forma súťaže v sezóne 2019/2020 organizovať nebude. 

 Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy: KM v spolupráci s TMK organizovala 

dňa 13.5.2019 o 16:30 h. v tréningovom centre v Strážskom tréningovú jednotku v rámci projektu „Tréningové centra 

mládeže“ a Podpory Talentov SFZ. 
 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži VI. ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre SR 2019/2020: Sekretariát oznamuje FO-FK VI.L „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“, 

že na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 13.5.2019 budú od sezóny 2019/2020 svoje videozáznamy zo stretnutí 

povinne vkladať na server SFZ na futbalnet. Upozorňujeme, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň 

raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je zverejnená na web stránke https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie ObFZ - Športovo technická komisia.  

 Doplnenie údajov mimovládnych neziskových organizácii do registra MNO: Sekretariát upozorňuje FO-

FK na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do 

novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Tým 

organizáciám, ktoré túto povinnosť do 30.6.2019 nesplnia, nebudú môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek 

verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku) a zo strany SFZ budú mať 

pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému športu na nákup cez predajný 

portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti. Podrobné informácie sú zverejnené na web stránke 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Sekretariát ObFZ - Informácie z ISSF. 

  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.  
  Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020“: 

ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, 

funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e - mailom do 5.6.2019 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením 

mena, priezviska a funkcie odosielateľa. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  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. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.5.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 2.5.2019 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované tieto 

FO a FK: - dňa 2.5.2019: Beša, Bracovce, Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri 

MI, Jovsa, Koromľa, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Ložín, MI-Topoľany, Moravany, Nac. Ves, Oborín, Palín, 
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Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, 

Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Vojany, Vinné, Vyš. 

Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto 

FO a FK: Krásnovce, Malčice, Strážske, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence. Každý FO a FK, ktorý do 

termínu uvedeného v ZF (do 13.5.2019), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho 

dňa (od 14.5.2019) 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. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 
 Z ostatného 18. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 13.5.2019. 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, KM), ako aj k zverejneniu na webovú 

stránku ObFZ - futbalnet. 

 Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 18. zasadnutí dňa 

13.5.2019, v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí štvrté zasadnutie riadnej „Konferencie 

ObFZ Michalovce“ na deň 8.7.2019 o 17:00 h. v reštaurácii Výšková Nám. slobody 13, 071 01 Michalovciach. 

 Ocenenie jubilantov: VV schvaľuje oceniť navrhnutých jubilantov dožívajúcich sa životného jubilea v prvom 

polroku 2019 na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2019. Pozvánky im budú zaslané zo 

sekretariátu na e-mail adresy. 

  
           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 

 

 

 


