Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 20 z 12.11.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Materiály najbližšej riadnej konferencie ObFZ Michalovce: Prvotné z nich (informácia o príprave
konferencie; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti pod názvom „Najbližšia riadna Konferencia ObFZ Michalovce“, pri dátume 6.11.2015. Ďalšie z nich
(pozvánka na ňu s oznámením termínu a miesta konferencie, s návrhom jej programu a jej účastníkov; návrh zloženia
pracovných komisií konferencie; rokovací poriadok konferencie; poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) budú na nej
zverejnené po prerokovaní na zas. VV v 12/2015, na ktorom sa prerokuje aj organizačné zabezpečenie konferencie.
Rozhodnutie o zvolaní najbližšej riadnej Konferencie ObFZ Michalovce: Konferencia ObFZ sa v zmysle
Stanov ObFZ Michalovce má konať 2x ročne. Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom 23. zasadnutí po ostatnej
volebnej konferencii ObFZ z 20.12.2013 dňa 4.11.2015, v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil
zvolať v poradí druhé zasadnutie riadnej konferencie ObFZ Michalovce v tejto sezóne v piatok 15. januára 2016 od 15:30
h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od
vchodu do budovy). Predpoklad ukončenia konferencie je o 17:30 h.
Účastníci najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Za každý FO a FK územne
patriaci pod ObFZ Michalovce (aj zo súťaží SFZ a VsFZ) sa má tejto konferencie na náklady svojho FO - FK zúčastniť 1
poverený delegát klubu. ObFZ odporučil za delegáta FO a FK na túto konferenciu v prvom rade vyslať funkčne
najvyššieho predstaviteľa FO - FK (prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí druhého z funkčne najvyšších zástupcov
FO - FK (viceprezident, podpredseda, tajomník a pod.). V prípade klubu, ktorého A-družstvo mužov štartuje v súťažiach
SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto konferencie môže namiesto najvyššieho predstaviteľa klubu ako delegát konferencie
zúčastniť zástupca družstva klubu štartujúceho v súťažiach ObFZ (najprv zástupca B-družstva mužov, potom zástupca
družstva dorastencov, alebo zástupca družstva žiakov). Každý delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom
konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ
Michalovce“. Tejto konferencie sa na náklady ObFZ majú zúčastniť aj: predseda ObFZ; členovia VV ObFZ; sekretár
ObFZ; predsedovia komisií ObFZ; organizační pracovníci ObFZ.
Uznesenia z ostatného 23. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013 zo 4.11.2015: a) VV schválil program rokovania 23. zas. VV ObFZ dňa 4.11.2015 tak, ako je uvedený v pozvánke; b)
VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 4.11.2015; c) VV vzal na vedomie
informáciu predsedu ŠTK o stretnutiach 3.kola 14.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne
2015/2016; d) VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o vyžrebovaní stretnutí 4.kola 14.roč. súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2015/2016; e) VV vzal na vedomie informácie o činnosti orgánov ObFZ od
12.10.2015 do 4.11.2015; f) VV uložil predsedom jednotlivých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich
komisií za 2. polrok 2015, toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016; g) VV vzal na vedomie informácie o príprave 31. roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ dňa 28.12.2015 (predbežný rozpis turnaja a záväznú prihlášku); h) VV uložil sekretárovi ObFZ predbežný rozpis
31. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ dňa 28.12.2015 a záväznú prihlášku naň zverejniť na
webovej stránke ObFZ a informovať o nich aj v najbližšej ÚS; i) VV vzal na vedomie informácie o príprave najbližšej
konferencie ObFZ v januári 2016; j) VV, v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie
zasadnutia konferencie ObFZ v piatok 15.1.2016 od 15:30 h v MsKS v Michalovciach; k) VV uložil sekretárovi ObFZ
objednávkou zabezpečiť priestory na zasadnutie konferencie ObFZ v piatok 15.1.2016 od 15:30 h v MsKS
v Michalovciach; l) VV schválil kľúč účasti delegátov a hostí na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016
podľa predloženého návrhu, ktorý bol v súlade s predchádzajúcou konferenciou; m) VV uložil sekretárovi ObFZ
informácie o príprave konferencie ObFZ dňa 15.1.2016 s rozhodnutím o jej zvolaní, ako aj informácie o materiáloch
konferencie, zverejniť v ÚS i samostatne na webovej stránke ObFZ; n) VV uložil predsedom jednotlivých orgánov
a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a tento následne doručiť písomne na
určenom tlačive na ObFZ do 30.11.2015; o) VV uložil sekretárovi ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ
spracovať návrh rozpočtu ObFZ na rok 2016 a tento predložiť k prerokovaniu na 24. zas. VV v 12/2015; p) VV schválil
uhradiť súťažný vklad 100 € za účasť Výberu ObFZ MI R a D na 22.r. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v
rámci VsFZ“ pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v Trebišove; r) VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch
zrealizovať opatrenia uvedené v zázname RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za I. polrok 2015; s) VV vzal na
vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 23. zas. VV ObFZ dňa 4.11.2015.
SPRÁVY KR ObFZ:
Zaregistrovanie rozhodcu v ISSF: Po potvrdení na ObFZ v PC vyplneného, 3x vytlačeného, podpísaného
„Registračného formulára rozhodcu“ a po zaslaní jeho originálu k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári bol
v ISSF dňa 9.11.2015 zaregistrovaný rozh. Patrik Rapáč.
Fotografia k žiadosti o vydanie registračného preukazu SFZ: Na ObFZ ju e-mailom podľa pokynov už doručil
aj: - dňa 4.11.2015: rozh. Patrik Rapáč.
Poplatok za vybavenie registračného preukazu SFZ: Požadovaný poplatok 5 € zato na ObFZ nedoručil a
obratom ho má doručiť aj: - rozh.: Patrik Rapáč.
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody medzi ObFZ a jednotlivcom; Potvrdenie o návšteve školy) stále nedoručil a obratom ich má doručiť aj rozh,

Maroš Ivan. Potvrdenie o návšteve školy má doručiť aj rozh. Patrik Rapáč.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke pre sezónu 2015/2016: Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke pre R na
sezónu 2015/2016 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 31.5.2015. Na
ObFZ ho ešte nedoručil a obratom ho má doručiť aj Patrik Rapáč.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 5.11.2015 do 11.11.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK
z týchto stretnutí: a) Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015; KR na základe správy D, odstupuje prípad
na riešenie DK; návrh PP pre DK: Tibava (10 € - KR: NnVZ - m - 25.10.2015) v zmysle RS, TU č. 5, bod 15, časť A/a; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Vyš. Remety (zo stretn. 12.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce
n/U z 25.10.2015; KR dňom 11.11.2015 za nedostatky v stretn. pozastavuje obsadzovanie rozh. Joz. Pivarníkovi na 2 stretn.;
návrh PP pre DK: Vyš. Remety (10 € - KR: NnVZ - m - 25.10.2015) v zmysle RS, TU č. 5, bod 15, časť A/a; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 4.11.2015 dostala od týchto FO a FK: - Hatalov (zo stretn.
13.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 1.11.2015).
Materiály pre príslušné komisie zastrešujúce delegátov v RFZ a ObFZ: KR ObFZ ich (Potvrdenie o
absolvovaní lekárskej prehliadky pre výkon činnosti športového delegáta futbalu; Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania z
PF, písomných a video testov z PF pre výkon činnosti športového delegáta futbalu licencie „A“; Pozvánka na vzdelávací
seminár športových delegátov futbalu Licencie „A“ dňa 5.12.2015 v Trenčíne; Program licenčného seminára športových
delegátov futbalu Licencie „A“ dňa 5.12.2015 v Trenčíne; Pozvánka na vzdelávací seminár športových delegátov futbalu
Licencie „P“ - pre držiteľov licencie „A“ alebo pre delegátov licencie „P“ na predĺženie licencie - v dňoch 12.-13.12.2015
v Púchove; Program vzdelávacieho seminára športových delegátov futbalu Licencia „P“ v dňoch 12.-13.12.2015 v
Púchove) vzala na vedomie.
Tretia časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v zmenenom
termíne oproti tematickému plánu, a to už v piatok 20.11.2015 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom:
15:00 - 16:00 h: Rozbor výkonu rozhodcov vo vybranom stretnutí súťaži ObFZ Michalovce z dostupného videozáznamu
(lektor: J. Mano); 16:00 – 17:00 h: Pravidlo futbalu XII a XIV - konzultácia, - rozbor problémových situácií (lektor: E.
Anguš); 17:00 - 18:00 h: Videotest z konzultovaných pravidiel futbalu zo stretnutí ObFZ (lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto
časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po telesnom napadnutí na HP v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016:
Rozhodnutia DK: - stretnutie 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015: Miroslav Ľoch (Zalužice m - 1070322; 10 €) - 3
týždne NEPO od 11.11.2015 podľa DP 49/1b s prerušením.
Doručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Na ObFZ ho už doručili aj títo odosielatelia: - dňa
10.11.2015: rozh. F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - d - 17.10.2015; 5 € - KR : nNnS - d - 31.10.2015) - uhr. dňa 9.11.2015. Za
jesennú časť sezóny 2015/2016 sú tým uhradené všetky PaPP udelené pre R a D.
Zrušenie PP - návrh ŠTK: DK na základe návrhu ŠTK z ÚS č. 19 zrušila tieto PP: Dúbravka - z ÚS č. 14
ohľadom stretnutia 8.k. VI.L m z 27.9.2015 Dúbravka - Tibava: za nepripravenie nominácie družstva k elektronickému
zápisu v ISSF (Dúbravka - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 27.9.2015); za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
(Dúbravka - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 27.9.2015); Kriš. Liesková - z ÚS č. 17 ohľadom stretnutia 7.k. V.L S d zo
17.10.2015 Kriš. Liesková - Čičarovce: za nepripravenie nominácie družstva k elektronickému zápisu v ISSF (Kriš.
Liesková - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015); za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu (Kriš. Liesková - 2 €:
ŠTK: NpTkS - d - 17.10.2015).
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).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 2.11.-5.11.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich)
tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L
Z ž - 7.k.: Petrovce n/L - Čičarovce (Čičarovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - ž - 5.11.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - IV.L Z ž - 7.k.:
Petrovce n/L - Čičarovce (25´ z viny hostí; neskorý príchod; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Čičarovce - 10 €:
ŠTK: nNnS - ž - 5.11.2015).
Schválenie výsledkov ďalších stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k
11.11.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 2.-5.11.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 11.11.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Jovsa, Veľ. Revištia, Vinné. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 09/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili aj tieto FO a FK: - dňa
6.11.2015: Vojany (ZF uhradená dňa 9.10.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré úhradu
svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 12.10.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade

doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 11.11.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte
aj tieto FO a FK: Čičarovce, Choňkovce, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Sejkov, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence. Po jej
doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 10/2015: Na ObFZ ju už doručili tieto FO a FK: - dňa 10.11.2015:
Iňačovce (ZF uhradená dňa 10.11.2015), Ložín (ZF uhradená dňa 10.11.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ
Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 11.11.2015 (Bánovce n/O,
Čičarovce, Choňkovce, Jovsa, Moravany, Rem. Hámre, Sejkov, Senné, TJ FK Družst. Trhovište, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety), boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Po jej doručení ŠTK
rozhodne o postihoch.
Požiadavka na doručenie kópie dokladu o úhrade ZF: Táto bola pre kluby uvedené v predchádzajúcich 3
bodoch zaslaná z ObFZ dňa 12.11.2015 aj e-mailom na e-mailové adresy ich klubových ISSF manažérov. Uvedené
kluby sú povinné ju za tieto mesiace doručiť na ObFZ obratom.
10. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016
organizovaný dňa 23.1.2016: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 19. Rozpis tohto turnaja aj so všetkými ustanoveniami
a podmienkami je zverejnený v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“, v TU 2. Okrem toho oznam o turnaji
i jeho predbežný rozpis boli dňa 12.11.2015 zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ. Družstvá
FO a FK sa môžu do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky do 30.11.2015 na mobil sekretárovi ObFZ.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 10.ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov
FO a FK“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Svoj záujem o štart na tomto turnaji už telefonicky na
ObFZ oznámili tieto FO a FK: - dňa 6.11.2015: Hatalov.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov VsFZ organizovaný v nedeľu 22.11.2015 v športovo rekreačnom stredisku JAHODNÁ
pri Košiciach: JE PLNE OBSADENÝ. Ďalšie prihlášky už nebudú akceptované!!! Informácia o ňom, postup pri
predĺžení licencie a prehľad zaslaných prihlášok, sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky
VsFZ - Flash správy“.
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na termín február, resp. marec 2016: Informácie o ňom, predbežná
prihláška (WORD) a prehľad zaslaných prihlášok, sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky
VsFZ - Flash správy“. Termín a miesto seminára sa upresní po prihlásení sa min. 20 trénerov.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 5.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do
11.11.2015 do 16:00 h to zdôvodnili už aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 8.11.2015: Zalužice (z U14:
Tatár Mário - rod. dôv., Hura Jozef - rod. dôv.; z U13: Tatár Patrik - rod. dôv., Geci Marek - rod. dôv.). Obratom to
majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: Hatalov (z U14: Balog Matej, Kurtak Michal), MITopoľany (z U14: Šimko Daniel; z U12: Kráľ Patrik), Nacina Ves (z U13: Tokár Rudolf), Palín (z U14: Hudák Kevin;
z U12: Pužo Aleš, Juhász Ján), Poruba p/V (z U14: Šimon Dominik; z U12: Dolinič Ladislav), Strážske (z U13: Mitro
Sebastián; z U12: Mundír Martin), Veľ. Revištia (z U14: Gunar Jakub), Vyš. Remety (z U12: Pliška Dávid, Schmidt
Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 26.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do
11.11.2015 do 16:00 h to zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 10.11.2015: Zalužice (z U14: Tatár
Mário - zdrav. dôv., Hura Jozef - zdrav. dôv.; z U13: Tatár Patrik - rod. dôv., Geci Marek - rod. dôv.). Obratom to majú
zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: a) z kategórie U14 (9): Topoľany (Ivanko Patrik, Šimko
Daniel); Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik), Strážske (Dunca Jakub), Trhovište (Rinik Samuel),
Veľ. Revištia (Gunar Jakub); b) z kategórie U13 (5): Pozdišovce (Jurko Jakub), Strážske (Mitro Sebastián), Trhovište
(Rinik Tóbiáš); c) z kategórie U12 (5): Topoľany (Kráľ Patrik), Strážske (Kmec Martin, Mundír Martin), Vyš. Remety
(Pliška Dávid, Schmidt Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 2.11.2015 od 15:00 h do 17:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do
11.11.2015 do 16:00 h to zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 8.11.2015: Zalužice (z U14: Tatár
Mário - zdrav. dôv., Hura Jozef - rod. dôv.; z U13: Tatár Patrik - rod. dôv., Geci Marek - zdrav. dôv.; z U12: Senk Patrik
- rod. dôv., Šarik Erik - rod. dôv.). Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: a) z
kategórie U14 (4): Topoľany (Ivanko Patrik, Šimko Daniel), Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik); b) z
kategórie U13 (1): Strážske (Mitro Sebastián); c) z kategórie U12 (7): Topoľany (Kráľ Patrik), Palín (Juhász Ján, Pužo

Aleš), Petrovce n/L (Demeter Gabriel), Strážske (Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt Christopher).
Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Predbežný rozpis a záväzná prihláška do 31.ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 28.12.2015: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom 31.ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 dňa 28.12.2015, pri dátume 5.11.2015. Uzávierka prihlášok do turnaja je v stredu 2.12.2015 o 15:00 h,
kedy sa uskutoční jeho vyžrebovanie.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie chýbajúcich výsledkov stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: V ISSF by
týmto mali byť k 11.11.2015 doplnené výsledky a údaje zo všetkých odohraných stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované 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. Za ich
obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 5.11.2015 tam boli zverejnené od
6.11.2015. Ďalšie k 12.11.2015 tam boli k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 13.11.2015.
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 niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 11.11.2015 do 16:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice,
Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Sejkov.
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Porostov, Stretava.
Požiadavka na vystavenie „Evidenčného listu dôchodkového poistenia“: Na ObFZ ju doručili: - dňa
9.11.2015: M. Mazár (za obdobie od 8.8.2015 do 08.11.2015). Uvedená požiadavka bola hneď v uvedený deň doručená
účtovníčke ObFZ k vybaveniu.
Spracovanie výplat ObFZ za 10/2015: Tieto boli skompletizované v dňoch 2.-9.11.2015 a dňa 9.11.2015 boli z
ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Na základe dohôd v 2. polroku
končiacich dňa 8.11.2015 bola táto z ObFZ e-mailom zaslaná účtovníčke ObFZ dňa 9.11.2015.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 10/2015: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne a
skompletizované boli v dňoch 2.-9.11.2015. Doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 9.11.2015 k ich zúčtovaniu za uvedený
mesiac.
Požiadavka na zaslanie kópie odporučenia: Na ObFZ o ňu dňa 10.11.2015 požiadal rozh. T. Kovács
(odporučenie ObFZ Komárno z 8.7.2015 pre jeho zaradenie na NL R ObFZ Michalovce). Kópia uvedeného odporučenia
bola uvedenému zaslaná z ObFZ e-mailom dňa 11.11.2015.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2015 (za obdobie od
1.7.2015 do 31.12.2015), toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na konferenciu ObFZ v 01/2016. Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa
10.11.2015: - e-mailom: KR (obratom doručiť aj písomne). Urobiť tak majú aj všetky ostatné komisie ObFZ.
Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015 uložil predsedom
jednotlivých orgánov a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a tento následne
doručiť písomne na určenom tlačive na ObFZ do 30.11.2015. Tlačivo k tomu si predsedovia jednotlivých komisií a vedúci
úsekov mohli od 4.11.2015 vyzdvihnúť na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom. Vyzdvihli si ho
už: - dňa 4.11.2015: Se (konferencia, aktívy, správa web, správcovia súťaží), EkÚ, VV, ŠTK, DK, RK, KR. Vyzdvihnúť si ho
obratom majú aj: OK, MRK, TMK, KM.
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná vypracovať štatút svojej komisie a tento
po prerokovaní a schválení v svojej komisii doručiť na Se ObFZ. Každá komisia je povinná svoj štatút doručiť písomne i
e-mailom na Se ObFZ do 30.11.2015.
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 3.11.2015: Výkonný výbor Slovenského
futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 3.11.2015 v Bratislave okrem iného: 1. vzal na vedomie
informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; 2. poveril
prezidenta SFZ, aby rokoval na úrovni vlády SR (s ministrom MŠVVaŠ) o zmene uznesenia vlády SR č. 402 z 10. júla
2013 tak, aby bolo mesto Topoľčany nahradené v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových

štadiónov mestom Sereď; 3. vzal na vedomie informáciu o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v
projekte výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV; 4. odporučil Konferencii SFZ
ustanoviť Ing. Editu Čechovú za nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre kalendárny rok 2015; 5. odložil
schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov na decembrové zasadnutie; 6. ustanovil
p. Romana Horáka za člena komisie pre štadióny a ihriská (KŠI) SFZ; 7. schválil návrh Dohody o odmene hráčok a
realizačného tímu reprezentácie žien SR "A" za kvalifikačný cyklus UEFA Women's EURO 2017; 8. vzal na vedomie
informáciu o príprave projektu reorganizácie súťaží SFZ; 9. vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch
reprezentačných družstiev SR za obdobie október 2015; 10. vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per
rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.
Pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ: Informáciu o ňom dostali FZ zo SFZ e-mailom dňa
9.11.2015 s týmto obsahom: „SFZ pripravuje v piatok 4.12.2015 od 14:00 h v Bratislave (v hoteli Holiday Inn, Bajkalská
25) ďalšie pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, s cieľom výmeny informácií a skúseností, zhodnotenia
vzájomnej spolupráce a komunikácie v ostatnom roku, či prediskutovania možnosti jej ďalšieho skvalitnenia v budúcnosti.
Pozvánku s jeho presným programom SFZ zašle v dostatočnom časovom predstihu. Po skončení pracovného stretnutia
(predpokladaný záver medzi 17:00 a 17:30 h) SFZ srdečne pozýva jeho účastníkov na Vianočný večierok SFZ - stretnutie
„futbalovej rodiny“, priaznivcov a podporovateľov slovenského futbalu, ktorý sa uskutoční taktiež v priestoroch hotela.
SFZ si dovoľuje pozvaných požiadať, aby uvedenú informáciu vzali na vedomie a pripravované podujatia si zaradili do
svojho pracovného a spoločenského kalendára. Jozef KLIMENT (generálny sekretár SFZ), Milan VOJTEK
(riaditeľ ŠAÚ SFZ“. Uvedená informácia bola hneď v uvedený deň preposlaná z ObFZ e-mailom predsedovi ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
1. polrok 2015: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 6.11.2015: M. Geci.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 6.11.2015: M. Geci. Tí, ktorí ju ešte nedoručili (V. Lisák, V. Pčolár, L.
Popik, A. Žoffčák), ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Požiadavka na vystavenie „Evidenčného listu dôchodkového poistenia“: Tento pre M. Mazára (za obdobie od
8.8.2015 do 08.11.2015) účtovníčka ObFZ vystavila dňa 11.11.2015 a tento si ho môže oproti podpisu vyzdvihnúť na
ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Zamestnanci, ktorým dohody s ObFZ končili ku
dňu 8.11.2015, boli v sociálnej poisťovni odhlásení dňa 9.11.2015 a v zdravotných poisťovniach dňa 10.11.2015.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 9.11.11.2015 a dňa 11.11.2015 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2015: Na Se ObFZ boli doručené dňa 11.11.2015, kde si
ich od uvedeného dňa mohol každý zo zamestnancov ObFZ prevziať v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa 6.11.2015:
M. Geci (za 09); - dňa 11.11.2015: J. Bendzák (za 10); - dňa 12.11.2015: F. Gejguš (za 10).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 10/2015: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 12.11.2015: J. Škodi, T. Škodi.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 10/2015: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 12.11.2015: F. Gejguš.
ZF z ISSF za 09/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 s dátumom importovania na účet SFZ dňa
12.10.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 9.10.2015. Do 29.10.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na
účte SFZ od 59 FO a FK. Ani do 12.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich mali ešte tieto
FO a FK patriace pod ObFZ MI (len 1 z iného FZ): Somotor.
Zberné faktúry z ISSF za 10/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2015 a importované na účte SFZ
mali byť do 10.11.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.11.2015. V termíne od 5.11.2015 od 11:00 h do
12.11.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto ďalších 35 FO a FK (predtým už od 14) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 6.11.2015 (2): Lastomír, Ptrukša; - dňa 9.11.2015
(11): Beša, Budkovce, Horňa, Horovce, Jastrabie pri MI, Koromľa, Kriš. Liesková, Malčice, MI - TJ Sokol
Močarany, Vojany, Záhor; - dňa 10.11.2015 (8): Krásnovce, MI - AFK Topoľany, Pozdišovce, Pus. Čemerné,
Rakovec n/O, Veľ. Kapušany, Zalužice, Zempl. Široká; - dňa 11.11.2015 (12): Iňačovce, Lekárovce, Ložín, Niž.
Rybnica, Oborín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Rus. Hrabovec, Tibava, Tušice TNV, Vinné; - dňa
12.11.2015 (2): TJ FK Družst. Trhovište, Vyš. Remety. Ani do 12.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali
importované a uhradiť ich malo ešte týchto 10 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce, Choňkovce,
Jovsa, Moravany, Rem. Hámre, Sejkov, Senné, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.11.2015
nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

