
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 47 z 22.05.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 16.5.2019 do 22.5.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

P. Tudja na 16.6.2019 - rod. dôv., K. Ubľanská na 25.5.2019 a od 29.5.2019 do 1.6.2019 - osob. dôv., J. Zambory na 

24.-26.5.2019 - prac. dôv., P. Remecký od 20.5.2019 do 26.5.2019 - štud. dôv., M. Ivan na 25.5.2019 - osob. dôv., T. 

Olexa od 20.5.2019 do oznámenia - zdrav. dôv.; b) o zruš. obs.: T. Olexa na 17.-19.5.2019 - zdrav. dôv. (doručené 

potvrdenie od lekára). 

 Dodatočné doručenie oznámenia pre KR: L. Kurták na 19.5.2019 (doručené potvrdenie od zamestnávateľa). 

 Doplnenie na nominačné listiny R súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: KR po schválení VV na ne doplnila 

týchto R: Miroslav Dirda, Juraja Dózsu 771/28, 079 01 Veľké Kapušany; tel. číslo: 0949 887858. 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 20.5.2019: Zempl. Široká 

(na výkon rozhodcu J. Pivarníka v stretn. 22.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 19.5.2019); b) - dňa 20.5.2019: Zalužice 

(na výkon rozhodcu P. Tudju v stretn. 10.k. IV.LV ž U15 Zalužice - Pavlovce n/U z 17.5.2019). 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 22.5.2019 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Žbince (zo stretn. 22.k. VI.L m Žbince - Zalužice z 19.5.2019; KR prijala opatrenia). 

 Dostavenie sa na zasadnutie: Dňa 22.5.2019 sa naň dostavili: - a) - deleg.: R. Sninský -  (z dôvodu pohovoru 

pohovoru k nedostatkom v správe D; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej 

činnosti). 

 Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 30.5.-2.6.2019: KR ho dňa 22.5.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 28.5.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 29.5.2019: KR ho dňa 22.5.2019 prerokovala a 

schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 47, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 23.-26.5.2019: KR ich dňa 22.5.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 47, 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 1.-2.6.2019 pre nedostatok R: KR ho 

dňa 22.5.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 16. kolo - So 1.6.2019 o 14:00 h: Vyš. Remety 

- Vinné; V.LZ d - 12. kolo - So 1.6.2019 o 14:00 h: Pozdišovce - Pus. Čemerné; VI.L m - 24. kolo - Ne 2.6.2019 o 14:00 

h: Trhovište - Budkovce, Poruba p/V - Dúbravka; VII.LV m - 16. kolo - Ne 2.6.2019 o 14:00 h: Rem. Hámre - 

Podhoroď; VII.LZ m - 16. kolo - Ne 2.6.2019 o 14:00 h: Bracovce - Tušice TNV; VIII.L m - 20. kolo - Ne 2.6.2018 o 

14:00 h: Koromľa - Lekárovce.  

 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 22.5.2018 Stretava - k stretnutiu 17.k. VIII.L m z 12.5.2019 Sobrance B - Stretava (Marek Janák 

1190590, Ján Oláh 1339928). 

 Nedoručenie RP po ich dodaní FO-FK na ObFZ: ŠTK dôrazne upozorňuje FO-FK na povinnosť doručiť na 

ObFZ RP po ich doručení v prípade ak hráč nastúpil na stretnutie bez RP (stačí aj oskenované). ŠTK má právo v súlade 

so SP čl.43, bod 6, čl.52 bod „i“ a čl. 82, bod „f“ stretnutie, v ktorom nastúpil hráč bez OP skontumovať. Zo stretnutí 

hraných v dňoch 11-12.5.2019 si túto povinnosť nesplnili: 

 ● Rus. Hrabovec - k stretnutiu 9.k. VII.LV d U19 z 11.5.2019 Rus. Hrabovec - Poruba p/V (Michal Babič 

1345505) 

 Neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný vytvoriť nomináciu 

každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 18.-

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
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19.5.2019 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VII.LV m - 14.k. z 19.5.2019: 

Podhoroď - Zalužice B (1). 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:  

  ● Porostov - VI.LV ž U15 11.k z 24.5.2019 Porostov - Čičarovce: nový termín - 24.5.2019 o 16:00 h v Záhore. 

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

Záhore. Poplatok do ZF 10€ pre Porostov. 

  ● Vyš. Remety - VI.L m 23.k z 26.5.2019 Krásnovce - Vyš. Remety: nový termín - 26.5.2019 o 17:00 h v 

Krásnovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 26.5.2019 o 17:00 h na 

ihrisku v Krásnovciach. Poplatok do ZF 17€ pre Vyš. Remety. 

  ● Zempl. Široká - VI.L m 23.k z 26.5.2019 Zempl. Široká - Žbince: nový termín - 26.5.2019 o 17:00 h v 

Palíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 26.5.2019 o 17:00 h na ihrisku 

v Palíne. Poplatok do ZF 17€ pre Zempl. Široká. 

  ● Močarany - VI.LV d U19 15.k z 25.5.2019 Lastomír - Močarany: nový termín - 24.5.2019 o 16:00 h v 

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

ihrisku v Lastomíre. Poplatok do ZF 10€ pre Močarany. 

  ● Veľ. Revištia - III.L mž U13 11.k z 22.5.2019 Sobrance - Veľ. Revištia: nový termín - 3.6.2019 o 15:00 h v 

Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pondelok 3.6.2019 o 15:00 h na 

ihrisku v Sobranciach. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  ● Vojany - VI.L m 24.k z 1.6.2019 Vojany - Hatalov: nový termín - 1.6.2019 o 14:00 h vo Vojanoch. Súhlas 

súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 1.6.2019 o 14:00 h na ihrisku vo Vojanoch. 

Poplatok do ZF 10€ pre Vojany. 

  ● Topoľany - VII.LZ m 18.k z 16.6.2019 Topoľany B - Tušice TNV: nový termín - 15.6.2019 o 16:00 h v 

Lesnom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 15.6.2019 o 16:00 h na ihrisku 

v Lesnom. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  ● Hatalov - IV.LZ ž U15 15.k z 23.5.2019 Hatalov - Tušice TNV: nový termín - 12.6.2019 o 16:00 h v 

Hatalove. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 12.6.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Hatalove. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  Zmena termínu / HP stretnutia: nariadenie ŠTK - kolízia stretnutí: 

  ● Vyš. Remety - VI.L m 24.k z 2.6.2019 Vyš. Remety - Zalužice: ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 

v nedeľu 2.6.2019 o 14:00 h na ihrisku v Jovse. Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  Vyžiadanie videozáznamu: ŠTK žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Str 29.5.2019 do 

15:00 h z týchto stretnutí za účelom kontroly kvality nahrávania z dôvodu ukladania videozáznamov na server SFZ - futbalnet 

od SR 2019/2020: a) Pozdišovce (zo stretn. 22.k. VI.L m Pozdišovce - Vyš. Remety z 19.5.2019); b) Palín (zo stretn. 22.k. 

VI.L m Palín - Krásnovce z 19.5.2019); c) Vojany (zo stretn. 22.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 19.5.2019); d) Trhovište 

(zo stretn. 22.k. VI.L m Trhovište - Záhor z 19.5.2019); e) Poruba p/V (zo stretn. 22.k. VI.L m Poruba p/V - Hatalov z 

19.5.2019); f) Dúbravka (zo stretn. 22.k. VI.L m Dúbravka - Budkovce z 19.5.2019); g) Úbrež (zo stretn. 14.k. VII.LV m 

Úbrež - Rus. Hrabovec z 19.5.2019); h) Porostov (zo stretn. 14.k. VII.LV m Porostov - Pavlovce n/U B z 19.5.2019); i) Kusín 

(zo stretn. 13.k. VII.LV m Kusín - Úbrež z 12.5.2019); j) Tušice TNV (zo stretn. 14.k. VII.LZ m Tušice TNV - Veľ. Slemence z 

19.5.2019). ŠTK po vzhliadnutí týchto videozáznamov vydá pokyny na odstránenie prípadných nedostatkov. 

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

2018/2019: k 22.5.2019: zo stretnutí hraných v dňoch 15.-19.5.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 1.-2.6.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 22.5.2019 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 18.-19.5.2019: Rozhodnutia DK 

 - Michal Sirák (1065153) - 10€ - Rem. Hámre, VII.LV m - podľa DP čl. 37/3 a 39/3, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 súť. stret. NEPO od 22.05.2019. 

 - Dominik Kešeľ (1365869) - 5€ - Kriš. Liesková, V.LZ d U19 - podľa DP čl. 37/3, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 22.05.2019. 

 - Matej Bajužik (1312135) - 5€ - Močarany, IV.L d U19 - podľa DP čl. 48/1c, 2b, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 týždne NEPO, od 22.05.2019 do 12.06.2019. 

 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Juraj Petrík (1219534), Poruba p/V, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 22.5.2019, 10€, podľa 37/5a. 

● Dávid Spišiak (1204097), Zalužice, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 22.5.2019, 10€, podľa 37/5a. 

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

pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Podhoroď (2 € - ŠTK: NPNDkS - m - 19.5.2019). 

 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 17.-19.5.2019:   

  IV.LV ž U15 - 10. kolo - piatok 17.5.2019 o 16:00 h: Zalužice - Pavlovce n/U (Tudja ako R za Olexu) 

  VI.L m - 22. kolo - nedeľa 19.5.2019 o 17:00 h: Žbince - Zalužice (Remecký ako AR1 za Olexu), Trhovište -

Záhor (Remecký ako AR1 zruš.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 2.-5.5.2019:   
 III.L mž U13 - 11. kolo - streda 22.5.2019 o 15:00 h: Sobrance - Veľ. Revištia (Po 3.6.2019: Ubľanská) 

 IV.LZ ž U15 - 15. kolo - piatok 24.5.2019 o 16:00 h: Hatalov - Tušice TNV (Str 12.6.2019: Ivan) 

  IV.L d U19 - 15. kolo - sobota 25.5.2019 o 17:00 h: Lastomír - Močarany (Pia 24.5.2019 o 16:00 h.: Tudja ako R 

za D. Čeklovského) 

 VI.L m - 23. kolo - nedeľa 26.5.2019 o 17:00 h: Budkovce - Poruba p/V (Juhás ako AR1 za Ubľanskú), Hatalov 

- Trhovište (Ubľanská ako AR1 za Juhása), Záhor - Vojany (Dirda ako AR2 dopln.) 

   

OBSADENIE R: 

  III.L mž U13 - 12. kolo - streda 29.5.2019 o 15:00 h: voľno - Močarany; Vyš. Remety - Strážske (Uto 

28.5.2019 v Jovse: M. Miľo); Kriš. Liesková - Sobrance (Dirda); Veľ. Revištia - Veľ. Kapušany (Pia 31.5.2019: 

Gužiňák) 

 

SPRÁVY KM ObFZ: 

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

tohto projektu sa organizuje dňa 27.5.2019 o 17:00 h. na futbalovom ihrisku vo Veľ. Kapušanoch (zraz nominovaných 

hráčov o 16:30 h.). 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.  
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. 
  

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 m ObFZ, 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. Do 19.5.2019 si túto povinnosť splnili FO-FK: Žbince. 

  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. 

 Doplnenie údajov mimovládnych neziskových organizácii do registra MNO: Sekretariát upozorňuje na 

novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého 

registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Bližšie informácie o tejto 

povinnosti sú zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Sekretariát 

ObFZ - Informácie z ISSF. Tlačivá sú dostupné v ISSF elektronickej podateľni. Ohlásenie informácií je možné dvomi 

spôsobmi (po konzultácii s Ministerstvom vnútra SR odporúčame využiť písomnú formu podľa písm. a) (vyplnením 

priloženého vzoru oznámenia): a) písomne na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, 

odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29; b. elektronicky - 

vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky 

mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného portálu 

verejnej správy www.slovensko.sk. 

mailto:jozef.valko@hotmail.com
https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
mailto:obfzmi@stonline.sk
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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 22.5.2019 ich už na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: 

Krásnovce, Malčice, Strážske, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence. Do uvedeného termínu ich už na účte SFZ 

mali importované všetky požadované FO a FK územne patriace pod ObFZ MI. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 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 8.9.2019 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. 

 Rozhodnutie o príprave a organizovaní členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v 

2. polroku 2019: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 13.5.2019 schválil ich prípravu a rozhodol o ich organizovaní v 

termíne od 31.5.2019 do 30.6.2019. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju činnosť a 

hospodárenie za 1. polrok 2019; prerokovať prípravu na sezónu 2019/2020; uskutočniť prípadné zmeny funkcionárov 

výborov svojich FO a FK. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj na nahlásenie svojich uchádzačov na organizované 

školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie jubilantov, na prerokovanie 

návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ, a pod. 

  
           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 

 

 

 


