Info pre FO a FK
Ponuka ObFZ na prenájom kancelárskych priestorov: Slovenský futbalový zväz, na svojom pracovisku
v Michalovciach (v 2-poschodovej budove na adrese: Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), ponúka do prenájmu tieto
voľné kancelárske priestory s využitím na kancelárske účely:
- na I. poschodí:
- miestnosť č. 11 s plochou 28,00 m2
- miestnosť č. 12 s plochou 25,00 m2
Obe tieto miestnosti sú pri sebe a môžu byť dané do prenájmu spolu, alebo každá z nich aj samostatne. Pri nich za
vstupnými dverami do spoločnej predsiene (2,55 x 3,15 m) je aj obsadená tretia miestnosť.
- na I. medziposchodí:
- miestnosť č. 7 s plochou 20,00 m2
- miestnosť č. 8 s plochou 29,00 m2.
Obe tieto miestnosti sú oproti sebe a môžu byť dané do prenájmu spolu, alebo každá z nich aj samostatne, pričom majú
aj spoločnú predsieň (1,80 x 4,10 m) so vstupnými dverami.
Bližšie informácie: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce (II. poschodie,
číslo dverí 1; M: 0907/902068).
Upozornenie: Tento oznam je zverejnený aj samostatne na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred v hornej časti. ObFZ žiada FO a FK o uvedenej ponuke informovať aj v okruhu pôsobnosti svojich členov.
Zjednotenie postupu pri navrhovaní vyznamenaní SFZ: ObFZ-y v rámci VsFZ informáciu o tom dostali z
VsFZ e-mailom 5.2.2014, ktorý ju dostal zo SFZ s požiadavkou o následnú informáciu na ObFZ. Podľa nej akékoľvek
návrhy na ocenenia (odznaky SFZ, čestný člen SFZ) zo strany klubov alebo priamo oblastných futbalových zväzov by
nemali byť posielané priamo na SFZ, ale na príslušný regionálny futbalový zväz, ktorý žiadosť posúdi a v prípade jej
opodstatnenosti ju predloží písomne aj so stručným zdôvodnením na SFZ. Dodrží sa tým služobný postup a zároveň
zabezpečí informovanosť príslušného RFZ o danej žiadosti. Žiadosti, ktoré prídu na SFZ priamo z úrovne ObFZ budú
zaslané späť s upozornením na potrebu dodržiavať dohodnutý postup.
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 týchto svojich dokladov ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF:
a) kópiu ostatných svojich platných stanov potvrdených na MV SR;
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu);
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu);
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu).
Novinka v ponuke firmy Bombovky - Ocenenie ZLATÁ LOPTA: ObFZ ju dostal e-mailom dňa 14.10.2015
od firmy: <bombovky@nextra.sk>. Uvedená firma dala do svojej ponuky víťazných trofejí nové ocenenie ZLATÁ
LOPTA na sklenenom podstavci so štítkom na text, s možnosťou oceniť: - najlepší hráč; - najlepší strelec; - najlepší
brankár; - cena Fair play; - poďakovanie za dlhoročnú činnosť; - a iné podľa uváženia objednávateľa na akú príležitosť
to potrebuje. Cena za 1 ks je 29,90 €. Fotografie ZLATEJ LOPTY, ďalšie trofeje, poháre, plakety a iné ocenenia firmy,
nájdete na: „www.bombovky.sk“, alebo kontaktujte firmu na číslo: 0905 975 535.
Ponuka tréningových pomôcok na zimnú prípravu: ObFZ ju dostal e-mailom dňa 11.1.2016 od firmy Demi
šport. Záujemci si ju môžu nájsť na adrese „http://www.erima.demisport.sk/futbal.html“. Ďalšie kontakty: e-mail:
„demisport.sk“; M: 0911/657 163.
Zverejnenie zhodnotení činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: Tieto sú za jednotlivé orgány ObFZ
(Konferencia, VV, OK, DK, KR, ŠTK, MRK, TMK, KM, Se, Správa súťaží, EkÚ) tak, ako boli nimi spracované,
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.1.2016.
Usmernenie ministerstva školstva k sponzoringu: FZ-y v rámci VsFZ ho dostali z VsFZ e-mailom dňa
14.2.2016. Je to link na stránku, kde je možné nájsť usmernenie Ministerstva školstva k sponzoringu na obdobie, kým
nebude plne funkčný informačný systém športu: „https://www.minedu.sk/zakon-o-sporte-otazky-odpovede-ainformacie/“. Usmernenie je účinné od 12.2.2016.
Vybavenosť futbalových štadiónov FK súťaží V. ligy mužov VsFZ pre sezónu 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 21
z 18.02.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): Stanovené sú tieto podmienky:
a) sociálna budova: má byť postavená zo schválených stavebných materiálov s minimálne 2 šatňami pre
družstvá so samostatnými sprchami, šatňou rozhodcov, resp. inými spoločenskými miestnosťami; šatňa rozhodcov musí

obsahovať pevnú sprchu alebo sprchovací kút; bez tohto sociálneho zabezpečenia nebude postupujúcemu družstvu
z ObFZ umožnený postup do súťaží VsFZ.
b) rozmery HP: šírka: 60 - 68 m, dĺžka: 100 - 105 m.
Certifikácia štadiónov a pasportizácia ihrísk (z ÚS SFZ č. 34 zo dňa 5.3.2016 - zo Správ Komisie pre
štadióny a ihriská SFZ): V zmysle oznámenia komisie v ÚS SFZ č. 29 a 30 platí, že certifikáciu štadiónov a
pasportizáciu ihrísk vo všetkých súťažiach, okrem Fortuna ligy, DOXXbet ligy, I. LSD, I. ligy žien a I. ligy junioriek,
zabezpečujú a vykonávajú príslušné ObFZ a RFZ, pričom v prípade potreby v jednotlivých regiónoch spolupracujú s
členmi komisie (Predseda komisie: ladislav.liptak@futbalsfz.sk; Ladislav Lipták, 0911 270 454,
dominoliptak@gmail.com; Východoslovenský región: Vendelín Novysedlák, 0903 622 024, novysedlak@olsanka.sk;
Marcel Eperješi, 0903 630 433, epo.com@gmail.com).
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného dôvodu žiada
všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby zaslali na ObFZ e-mail na adresu
„obfzmi@stonline.sk“, v ktorom uvedú meno a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ
a v prílohe zašlú aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
Výzva Revíznej komisie VsFZ Košice ku všetkým FO a FK k registrácii členov v kluboch: FZ-y v rámci
VsFZ ju dostali pre predsedov ObFZ a predsedov revíznych komisií ObFZ e-mailom dňa 20.3.2016 od Jána Barillu
(predsedu RK VsFZ) s týmto textom:
Vážení predsedovia, na základe uznesenia Revíznej komisie VsFZ Košice z 03.03.2016 sa obraciam na vás so
žiadosťou, aby ste v záujme spresnenia evidencie členskej základne vo FK a FO evidovaných vo vašom ObFZ, tento list
adresovali na jednotlivé FK a FO a boli nápomocní pri úplnom zavedení ISSF – v oblasti registrácie členskej základne
do praxe.
ISSF už vo svojich začiatkoch prišiel s myšlienkou verejne dostupných informácií o účastníkoch futbalového
života. Musíme si uvedomiť, že nielen počet hráčov robí obraz o veľkosti futbalu. Preregistrácia a registrácia všetkých
osôb v slovenskom futbale prináša aktuálnu informáciu o stave futbalovej rodiny, koľko ma členov a ako sa ďalej člení
( hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, priaznivci futbalu, fankluby). Informácie o členskej základni sú
nevyhnutné okrem iného aj z pohľadu nového zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
Zákon 440, § 8 - uvádza, že športová registrácia vedie zdrojovú evidenciu osôb od čoho sa môže odvíjať
podmienka dotácie z verejných zdrojov; § 12-13-14 uvádzajú o kontrole a úlohe kontrolóra - RK; § 15 - uvádza o
športovom klube a jeho poslaní; § 80 - uvádza o registrácii fyzických osôb v športe.
ISSF, čo sa týka registrácie členov futbalového diania, jednoznačne sleduje čo najpresnejšiu informáciu o
členskej základni. Musíme si uvedomiť, že člen, ktorý nebude registrovaný a nebude mať registračnú kartu, čo
je identifikačný doklad člena rodiny s jedinečným číslom, nebude môcť vykonávať žiadnu činnosť, nielen v rámci
realizácie futbalových zápasov ale i vôbec vo futbalovom živote príslušného klubu, oddielu a orgánu. To znamená, že
člen, ktorý nie je registrovaný a nemá registračný preukaz, nemôže brať ani účasť ako delegát na členskej schôdzi (ČS),
ani na konferencii.
Registračný preukaz má členom futbalovej rodiny priniesť aj hmatateľné výhody do bežného života. SFZ
spustil projekt FK Výhod, kde pomocou aktívneho konta ISSF a registračnej karty budú môcť členovia získať rôzne
výhody, medzi ktorými sú zvýhodnené ceny na nákup u partnerov SFZ.
Vážení športoví priatelia, vyjadrujem presvedčenie, že vynaložíte také spoločné úsilie, že naplníme úlohy
a poslanie ISSF a zákona o športe. Športu a futbalu zdar! Ján Barilla, v.r. - predseda RK VsFZ.
Táto výzva bola zverejnená v ÚS ObFZ č. 39 z 24.3.2016, v Správach RK. Prerokoval ju aj VV ObFZ na
svojom 28. zas. dňa 11.4.2016, k čomu prijal aj uznesenia. Dňa 12.4.2016 bola táto výzva z ObFZ zaslaná e-mailom aj
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je zverejnená pri dátume 12.4.2016. Napokon dňa 12.4.2016 bola z ObFZ
zaslaná e-mailom aj všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce so
žiadosťou predsedu ObFZ, aby túto kluby prerokovali na zasadnutí výboru svojho klubu a podľa nej zabezpečili
registráciu aj všetkých ostatných členov svojho klubu.
Nová verzia internetovej stránky ObFZ Michalovce: Dňa 23.3.2016 sa spustila nová verzia internetovej
stránky ObFZ Michalovce. Staršie dôležité články sa budú postupne pripájať aj do novej verzie. Dočasne je k dispozícii
aj stará verzia stránky „...stará verzia...“. V prípade, že neviete nájsť nejaký dokument, alebo sa konkrétny odkaz nedá
spustiť, napíšte nám prosím email na adresu „obfzmi@obfzmi.sk“.
Práca s výbermi ObFZ Michalovce v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov U12, U13,
U14: Táto za rok 2015 z pozície VsFZ nebola v ObFZ Michalovce hodnotená v rámci VsFZ nejako zvlášť dobre, a to aj
z tohto dôvodu, že na plánované zrazy kluby nezabezpečili svojich nominovaných hráčov. Cieľom v roku 2016 je
podstatnejšie skvalitniť spoluprácu v tomto smere s jednotlivými FO a FK. Keď to dokážu v iných ObFZ, prečo by sa to
nedokázalo aj v ObFZ Michalovce.

Plán tréningových zrazov výberov ObFZ Michalovce v rámci programu SFZ na podporu talentovaných
hráčov U12, U13, U14: V I. polroku 2016 sa uskutočnia 4 tréningové zrazy týchto výberov ObFZ Michalovce každý
druhý týždeň v pondelok na ihrisku v Topoľanoch (prvý v pondelok 25.4.2016 o 16:30 h) a na záver polroka v júni 2016
jednotlivé výbery ObFZ sa zúčastnia týchto akcií: výber ObFZ U12 odohrá priateľské stretnutie so zatiaľ neurčeným
súperom; výber ObFZ U13 odohrá priateľské stretnutie so zatiaľ neurčeným súperom; výber ObFZ U14 sa zúčastní
turnaja výberov 3-4 ObFZ, ktorý organizuje VsFZ.
Oficiálna stránka VsFZ (z ÚS VsFZ č. 30 zo 14.4.2016 - zo Správ Se): Se VsFZ upozorňuje futbalovú
verejnosť, že oficiálna stránka VsFZ je na adrese „vsfz.futbalnet.sk“. Duálne sa materiály bude VsFZ zverejňovať aj na
stránke „www.futbalvsfz.sk“ do konca súťažného ročníka 2015/2016.
Ponuka firmy Sportika - akcia Spreje: FZ-y v rámci VsFZ ju od zástupcu uvedenej firmy pre Košický a
Prešovský kraj dostali e-mailom dňa 15.4.2016. Ponuka bola z ObFZ preposlaná e-mailom dňa 25.4.2016 k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za príslušný mesiac: ZF sú v ISSF
vygenerované vždy v prvých dňoch každého mesiaca. Platby z nich majú byť importované na účte SFZ do termínu
uvedeného v zbernej faktúre, takže ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom. Každý FO a FK, ktorý
do termínu uvedeného v ZF nebude mať platbu zo ZF importovanú na účte SFZ, má od uvedeného dňa zastavenú činnosť
nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ.
Aktualizácia časti „Platné informácie“ na webovej stránke ObFZ k 30.4.2016: Na nej, v jej novej verzii, v
menu vľavo, v časti „Platné informácie“ bola dňa 2.5.2016 aktualizovaná časť pod názvom „Platné informácie ObFZ
k 30.4.2016“, v ktorej záujemcovia nájdu platné informácie jednotlivých úsekov FZ. Sú v nej tieto časti: 01 – O
platných predpisoch; 02 – O komunikácii s ObFZ; 03 – O propagácii futbalu v ObFZ; 04 – O dohodách s ObFZ; 05 – O
súťažiach ObFZ; 06 – Pre rozhodcov a delegátov; 07 – O matričných úkonoch; 08 – Pre trénerov; 09 – Info Odd.
riadenia súťaží SFZ; 10 – Info Odd. IT SFZ; 11 – O členských schôdzach FO a FK; 12 – O konferenciách FZ; 13 –
Info pre FO a FK.
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. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov i
kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ.
Ponuky pre kluby a hráčov: Pod týmto názvom je od 29.4.2016 na webovej stránke ObFZ, v jej novej verzii, v
jej menu vľavo, vytvorená nová časť, do ktorej budú umiestňované ponuky doručené na ObFZ. Zatiaľ sú v nej
umiestnené materiály pod týmito názvami: Sústredenia + foto; Akcia spreje; Špeciálna ponuka + foto.

