
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 49 z 05.06.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 30.5.2019 do 5.6.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

J. Zambory na 1.6.2019 a 7.-8.6.2019 (stretn. v ÚHČ) - prac. dôv., M. Juhás od 3.6.2019 do 17.6.2019 - štud. a osob. 

dôv.; b) o zruš. obs.: M. Ivan na 1.6.2019 - štud. dôv. (doručené potvrdenie). 

 Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 3.6.2019: Iňačovce (na 

výkon rozhodcu T. F. Komendu v stretn. 16.k. VII.LV m Úbrež - Iňačovce z 2.6.2019). 

 Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 3.6.2019: Iňačovce na výkon rozhodcu J. 

Mateja v stretn. 16.k. VII.LV m Úbrež - Iňačovce z 2.6.2019, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť pre FK Iňačovce 

sa nevyžaduje. 

 Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 6.6.2019 nedostala od týchto FO a FK: Úbrež (zo stretn. 

16.k. VII.LV m Úbrež - Iňačovce z 2.6.2019; 100 € - ŠTK: NvVZ - m - 2.6.2019). Do pozornosti DK 

 Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 6.6.2019 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) 

Iňačovce - vlastný videozáznam (zo stretn. 16.k. VII.LV m Úbrež - Iňačovce z 2.6.2019; KR na základe sťažnosti FK 

Iňačovce konštatuje, že z daného videozáznamu sa situácie, na ktoré sa FK Iňačovce sťažuje nedajú objektívne posúdiť. 

 Dostavenie sa na zasadnutie: Dňa 6.6.2019 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 13.-16.6.2019: KR ho dňa 5.6.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 11.6.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 12.6.2019: KR ho dňa 5.6.2019 prerokovala a 

schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 49, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-9.6.2019: KR ich dňa 5.6.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 49, 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 15.-16.6.2019 pre nedostatok R: KR 

ho dňa 5.6.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 18. kolo - So 15.6.2019 o 14:00 h: Moravany 

- Vyš. Remety; V.LZ d - 14. kolo - So 15.6.2019 o 14:00 h: Kriš. Liesková - Pozdišovce; VI.L m - 26. kolo - Ne 

16.6.2019 o 14:00 h: Vojany - Dúbravka, Trhovište - Poruba p/V; VII.LV m - 18. kolo - Ne 16.6.2019 o 14:00 h: 

Porostov - Rem. Hámre; VII.LZ m - 18. kolo - Ne 16.6.2019 o 14:00 h: Pus. Čemerné - Bracovce; VIII.L m - 22. kolo - 

Ne 16.6.2019 o 14:00 h: Jovsa - Koromľa.  

 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 5.6.2018 Úbrež - k stretnutiu 15.k. VII.LV m z 26.5.2019 Pavlovce n/U B - Úbrež (Tomáš 

Dzurina 1226552). 

 Nepripravenie 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 1.-2.6.2019 ich: - 

nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VII.LV m - 16.k. z 2.6.2019: Kusín - Pavlovce n/U 

B (1,2). Návrh PP 4€ pre Kusín a Pavlovce n/U B. Do pozornosti DK. 

 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 1.-2.6.2019 

ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VIII.L m - 20.k. z 2.6.2019: Jovsa - Sobrance 

B (1). Návrh PP 2€ pre Jovsu. Do pozornosti DK. 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
mailto:obfzmi@stonline.sk


 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 23-25.5.2019 si túto povinnosť nesplnili: 

 ● Čičarovce - k stretnutiu 11.k. V.LZ d U19 z 25.5.2019 Pus. Čemerné - Čičarovce (Peter Kiss 1278084) 

 Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 
- VII.LV m 16k. z 2.6.2019: Kusín - Pavlovce n/U B: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Kusín.  

- VII.LV m 16k. z 2.6.2019: Úbrež - Iňačovce: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Úbrež. Do pozornosti DK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 18.k. z 31.5.2019: Topoľany - Vyš. Remety 

3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Vaľa z 31.5.2019; PP 200 € do ZF pre Vyš. Remety; do 

pozornosti DK. 

  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 29.5.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Topoľany - III.L ž U15 19.k z 8.6.2019 Veľ. Kapušany - Topoľany: nový termín - 4.6.2019 o 16:00 h vo Veľ. 

Kapušanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 4.6.2019 o 16:00 h na 

ihrisku vo Veľ. Kapušanoch. Poplatok do ZF 10€ pre Topoľany. 

  ● Zempl. Široká - VI.L m 25.k z 9.6.2019 Zempl. Široká - Vyš. Remety: nový termín - 9.6.2019 o 14:00 h v 

Palíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 9.6.2019 o 14:00 h na ihrisku v 

Palíne. Poplatok do ZF 10€ pre Zempl. Široká. 

  ● Tibava - VIII.L m 21.k z 9.6.2019 Tibava - Moravany: nový termín - 9.6.2019 o 14:00 h v Tibave. Súhlas 

súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 9.6.2019 o 14:00 h na ihrisku v Tibave. 

Poplatok do ZF 10€ pre Tibavu. 

  ● Porostov - VI.LV ž U15 13.k z 7.6.2019 Porostov - Zempl. Široká: nový termín - 7.6.2019 o 16:00 h v 

Záhore. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 7.6.2019 o 16:00 h na ihrisku v 

Záhore. Poplatok do ZF 10€ pre Porostov. 

 Vzhliadnutie videozáznamu: ŠTK za účelom kontroly kvality nahrávania z dôvodu ukladania videozáznamov na 

server SFZ - futbalnet od SR 2019/2020 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a) Hatalov (zo stretn. 

23.k. VI.L m Hatalov - Trhovište z 26.5.2019); b) Záhor (zo stretn. 23.k. VI.L m Záhor - Vojany z 26.5.2019); c) Zalužice (zo 

stretn. 23.k. VI.L m Zalužice - Palín z 26.5.2019); d) Krásnovce (zo stretn. 23.k. VI.L m Krásnovce - Vyš. Remety z 

26.5.2019); e) Iňačovce (zo stretn. 15.k. VII.LV m Iňačovce - Porostov z 26.5.2019). ŠTK vydá pokyny na odstránenie 

prípadných nedostatkov prostredníctvom správy v ISSF. 

  Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: ŠTK ju vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 23.5.2019: 

Topoľany - uvedená v elektr. zápise o stretnutí v ISSF (voči štartu hráča FK Sobrance č.11 Jaroslav Kima 1412154 v 

stretn. 17.k. III.L ž U15 Sobrance - Topoľany z 23.5.2019). ŠTK rozhodla, že námietka podaná FK Topoľany je 

opodstatnená.  

  Neoprávnený štart hráčov: Rozhodnutie ŠTK: ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 17.k. III.L ž U15 z 

23.5.2019 z dôvodu NŠH č.11 Jaroslav Kima: Sobrance - Topoľany 0:3 (pôvodne 2:1). PP 100€ pre Sobrance. Do 

pozornosti DK. 

  Odovzdanie ocenení za víťazstvo v súťažiach ObFZ v SR 2018/2019: ŠTK oznamuje, že dňa 8.6.2019 

odovzdá diplom a vecnú cenu víťazovi VII.LZ m OŠK Tušice TNV na jeho ihrisku po stretnutí 17.k. VII.LZ m Tušice 

TNV - Pus. Čemerné a dňa 9.6.2019 odovzdá diplom a vecné ceny víťazovi VI.L m a zároveň víťazovi 13. roč. stretnutia 

„Superpohár ObFZ MI vo futbale mužov pre sezónu 2018/2019“ OŠK Budkovce na jeho ihrisku pred stretnutím 25.k. 

VI.L m Budkovce - Vojany. 

  Kontrola vybavenosti futbalových ihrísk: ŠTK oznamuje, že dňa 11.6.2019 vykoná opakovanú kontrolu 

vybavenosti futbalových ihrísk so zameraním na odstránenie nedostatkov z kontroly v dňoch 5.-8.3.2019 v týchto FO-

FK: Rus. Hrabovec, Porostov, Tibava, Kusín, Rem. Hámre.  
  Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 

2018/2019: k 5.6.2019: zo stretnutí hraných v dňoch 29.5.-2.6.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 15.-16.6.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 5.6.2019 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 31.5.-2.6.2019: Rozhodnutia DK 

 - Dávid Belavý (1249127) - 10€ - Jastrabie pri MI, VIII.L m - podľa DP čl. 37/3, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 1 súť. stretnutie NEPO, od 06.06.2019. 

 - Marián Selecký (1125685) - 10€ - Iňačovce, VII.LV m - podľa DP čl. 45/1,2a, ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 súť. stretnutie NEPO, od 06.06.2019. 

 - René Tatár (1237526) - 10€ - Bracovce, VII.LZ m - podľa DP čl. 49/1d, 2d, ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu NEPO, od 06.06.2019 do vyriešenia prípadu. 

 - Stanislav Bogár (1372224) - 5€ - Hatalov, IV.LZ ž U15 - podľa DP čl. 47/1b, 2b, 48/1c, 2b, ukladá DS - 

pozastavenie výkonu športu na 4 týždne  NEPO, od 06.06.2019 do 04.07.2019. 

  



 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Ľuboš Novák (1202371), Tušice TNV, VII.LZ m - 1 stretn. NEPO, od 6.6.2019, 10€, podľa 37/5a. 

● Michal Ketcem (1237148), Žbince, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 6.6.2019, 10€, podľa 37/5a. 

 Vyžiadanie videozáznamu: DK žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Str 12.6.2019 do 

15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Bracovce (zo stretn. 16.k. VII.LZ m Bracovce - Tušice TNV z 

2.6.2019) 

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

nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Kusín (4 € - ŠTK: NPNDkS - m - 2.6.2019), Pavlovce n/U B (4 € - ŠTK: 

NPNDkS - m - 2.6.2019); - za neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Jovsa (2 € - ŠTK: NPNDkS - m 

- 2.6.2019); - za nenastúpenie na  stretnutie: Vyš. Remety (200 € - ŠTK: NnS - ž - 31.5.2019); - za nepripravenie 

požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 2.6.2019), Úbrež (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 2.6.2019); - 

za neoprávnený štart hráča: Sobrance (100 € - ŠTK: NZS - ž - 24.5.2019); - od KR: - za nedoručenie vyžiadaného 

videozáznamu: Úbrež (100 € - KR: NvVZ - m - 2.6.2019). 

 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 1.6.2019:   

 IV.L d U19 - 16. kolo - sobota 1.6.2019 o 17:00 h: Moravany - Petrovce n/L (Ivan ako R zruš., KR neobs. R) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 29.-2.6.2019:   
  IV.LV ž U15 - 13. kolo - piatok 7.6.2019 o 16:00 h: Porostov - Zempl. Široká (v Záhore: Mirda)  

 IV.LZ ž U15 - 17. kolo - piatok 7.6.2019 o 16:00 h: Petrovce n/L - Bracovce (Babjak ako R za Feňuša)  

 VII.LZ m - 17. kolo - nedeľa 9.6.2019 o 17:00 h: Veľ. Slemence - Topoľany B (Šimko ako D dopln.) 

  VIII.L m - 21. kolo - nedeľa 9.6.2019 o 17:00 h: Tibava - Moravany (o 14:00 h.: Hospodi) 

 

OBSADENIE R: 

  III.L mž U13 - 14. kolo - streda 12.6.2019 o 15:00 h: voľno - Strážske; Močarany - Sobrance (v Zalužiciach: 

M. Miľo); Vyš. Remety - Veľ. Kapušany (Uto 11.6.2019 v Jovse: Remecký); Kriš. Liesková - Veľ. Revištia (Dirda) 

  

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.  
  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 FK-

FO 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. Upozorňujeme, že je to povinná registrácia! V prípade, 

že si do 30.6.2019 nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 Vám budú odobraté kredity z Eshopu a nebudete môcť 

prijímať žiadne verejné prostriedky zo SFZ, mesta, obce, VÚC atď. 

 Informácie k sezóne 2019/2020: Tieto sú priebežne zverejňované na web stránke https://obfz-

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

2019/2020. 

 
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2019: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.6.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.06.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 05.06.2019 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované 

tieto FO a FK: Dúbravka, Koromľa, Nac. Ves, Horňa, Sobrance, Bracovce, Strážske, Kusín, Moravany, Zalužice, 

Lastomír, Vojany, Zempl. Široká, Pozdišovce, Palín, Trhovište, Poruba p/V, Horovce, Lekárovce, Jovsa. Každý FO a 
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FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.06.2019), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od 

nasledujúceho dňa (od 11.06.2019) 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: 

 Najbližšie 19. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v pondelok 10.6.2019 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, 

KM. 
 Pozvánka na najbližšie 19. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 10.6.2019: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 3.6.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, KM). 

 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. 

 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 

 

 

 

 


