Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 20 z 16.11.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Na základe „Zákona o športe“ je každý
aktívny R a D povinný uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017. Pokyny k tomu aj s názornou prílohou dňa
4.11.2016 rozoslal každému aktívnemu R a D súťaží ObFZ e-mailom J. Mano (podpreds. KR). Zverejnené sú aj na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 4.11.2016. Pokyny k tomu boli naposledy
zverejnené aj v ÚS č. 19, v Správach KR.
Uhradené čl. príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradené ich už mali aj títo aktívni R: - k
10.11.2016: Jozef Bukaj, Michal Verdžák; - k 11.11.2016: Jozef Pivarník; - k 14.11.2016: Ladislav Babjak, Peter
Kaffan, Peter Vass.
Neuhradené čl. príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradené ich stále nemali a uhradiť
obratom ich mali ešte aj títo aktívni R: - k 14.11.2016: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin
Jakubec, Arpád Kopas, Milan Mazár, Ján Pivarník, Patrik Rapáč.
Uhradené čl. príspevky D súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradené ich už mali aj títo aktívni D: - k
14.11.2016: Michal Dančišin, Ladislav Didič, Vojtech Pčolár, Milan Sabo.
Neuhradené čl. príspevky D súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradené ich stále nemali a uhradiť
obratom ich mali ešte aj títo aktívni D: - k 14.11.2016: Mikuláš Rovňák, Alfonz Žoffčák.
Záväzná prihláška „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v
halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016: KR vzala na
vedomie jej zaslanie sekretárom ObFZ organizátorovi turnaja na stanovenú adresu e-mailom do 10.11.2016.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Požiadavka na úhradu náležitostí DO za stretnutia neodohrané v stanovených termínoch: ŠTK, na
základe informácií EkÚ o úhrade mesačných ZF za 09/2016 klubmi (Sobrance, Stretava, Iňačovce) a úhrade podielov
z týchto faktúr z účtu SFZ na účet ObFZ, dňa 9.11.2016 požiadala EkÚ ObFZ o prevod týchto čiastok z účtu ObFZ na
účty týchto DO: P. Dziad (18 € - za stretn. 2.k. VIII.L m Sobrance B - Oborín zo 14.08.2016; 18 € - za stretn. 3.k.
VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.08.2016); L. Babjak (18 € - za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z
11.09.2016); M. Rovňák (18 € - za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016).
Žiadosť futb. odd. ŠK Nacina Ves o vrátenie súťažného vkladu: ObFZ ju dostal od uvedeného FO dňa
14.11.2016 e-mailom (mal ju podať v ISSF, cez EP, podaním na ŠTK) a žiadal v nej o vrátenie súťažného vkladu 50 €
do sezóny 2016/2017 za družstvo dorastencov, ktorý FO uhradil v ZF za 06/2016 dňa 4.7.2016. FO toto svoje družstvo
najprv prihlásil do súťaží ObFZ Michalovce a neskôr to zmenil a prihlásil ho do súťaže VsFZ III.ligy skupiny
zemplínskej. ŠTK na základe toho dňa 16.11.2016 požiadala EkÚ ObFZ o vrátenie čiastky 50 € z účtu ObFZ na účet
uvedeného FO.
Informácia o 11. ročníku „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017: ŠTK v posledných sezónach už tradične v mesiaci január organizuje „Turnaj ObFZ družstiev mužov v
halovom futbale“ pre družstvá mužov FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží od III. ligy po V. ligu
súťaží VsFZ a od VI. ligy po VIII. ligu súťaží ObFZ Michalovce. V tejto sezóne 2016/2017 to bude už jeho 11. ročník.
Plánuje ho uskutočniť v sobotu 21.1.2017 v čase 7:30 - 17:30 h v športových halách v Michalovciach. FO a FK týchto
súťaží môžu svoje družstvá mužov do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky v termíne od 15.11.2016 do
30.11.2016 na mobil sekretárovi ObFZ. Tento termín pre nahlásenie predbežného záujmu o štart v turnaji bol stanovený
kvôli včasnému zabezpečeniu športových hál.
11. ročník „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017: Pod
týmto názvom boli podklady k nemu zaslané dňa 15.11.2016 z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ,
kde sú zverejnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 15.11.2016. Sú tam: Oznam o turnaji; Predbežný rozpis
turnaja; Záväzná prihláška do turnaja. FO-FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na tomto
turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-mailom
(alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ v termíne od 15.11.2016 do 11.1.2017 do 15:00 h. Pri väčšom počte
prihlásených družstiev rozhoduje dátum doručenia záväznej prihlášky.
SPRÁVY DK ObFZ:
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 11.11.2016: rozh.: F. Gejguš
(za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 23.10.2016; 5 € - KR: nNnS - m - 30.10.2016 o 11:00 h; 5 € - KR:
nNnS - m - 30.10.2016 o 14:00 h; všetko uhradené dňa 10.11.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (pre neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Uhradiť bolo potrebné poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:

Kontrola generovania poplatkov za zápasy v ISSF: V závere mesiaca október 2016 ju vykonal sekretár
ObFZ. Z predtým nevygenerovaných sa už dňa 31.10.2016 v ISSF vygenerovali tieto stretn.: č. 254586: IV.L Z ž U15 2.k. z 09.09.2016: Čičarovce - V. Slemence 5:0 (R - laik dom.). K 31.10.2016 neboli vygenerované ešte tieto stretn.: č.
254071: IV.L d U19 - 1.k. z 06.08.2016: Petrovce n/L - Vinné (R - bol zruš.); č. 254522: IV.L V ž U15 - 2.k. z
09.09.2016: Veľ. Revištia - Poruba p/V (R - laik dom.).
Informácia k výplatám DO za 10/2016: V týchto mali svoje náležitosti zarátané aj títo R za tieto stretnutia: M.
Jakubec (R stretn. č. 161677 - V.L Z d - 16.k. z 28.05.2016: Horovce - Bánovce n/O); M. Ubľanský (R stretn. č.
254519 - IV.L V ž U15 - 1.k. z 02.09.2016: Tibava - Veľké Revištia); L. Babjak (R stretn. č. 254676 - III.L mž U13 5.k. z 29.09.2016: Strážske - Sobrance); M. Kurtak (R stretn. IV.L Z ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Trhovište - Veľ.
Slemence); P. Tudja (R stretn. IV.L V ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Rem. Hámre - Tibava); P. Koščo (R stretn. III.L ž U15
- 5.k. z 30.09.2016: Nacina Ves - Sobrance); D. Čeklovský (R stretn. IV.L Z ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Rakovec n/O Petrovce n/L); P. Feňuš (R stretn. III.L ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Strážske - Vinné); M. Ivan (R stretn. IV.L Z ž U15 5.k. z 30.09.2016: Budkovce - Čičarovce); M. Sarvaj (R stretn. IV.L V ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Poruba p/V - Vyš.
Remety); L. Babjak (R stretn. IV.L V ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Zalužice - Veľ. Revištia).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: U hráčov nad 12 rokov sa tieto v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, od
01.10.2016 do 31.12.2016 nemôžu podávať. Podávať sa môžu až v najbližšom registračnom období, teda až od
01.01.2017. Tie z nich, ktoré už boli podané po 01.10.2016, budú schválené až po 01.01.2017.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY KM ObFZ:
Informácia o 32. ročníku "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2016/2017:
ObFZ tento turnaj organizuje každoročne v mesiaci december. Štartovať v ňom môžu prihlásené družstvá žiakov FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, ktoré sú v tejto sezóne zapojené do
dlhodobých súťaží ObFZ Michalovce, VsFZ alebo SFZ (MFK Zemplín Michalovce môže prihlásiť len družstvo žiakov
U13 alebo mladšie, MFK Veľké Kapušany môže prihlásiť len družstvo U14 alebo mladšie), prípadne aj z iných ObFZ
(o prípadnej výnimke rozhodne organizátor). Klub zo súťaží ObFZ Michalovce môže do turnaja prihlásiť svoje družstvo
žiakov aj v prípade, ak v tejto sezóne nemá svoje družstvo žiakov zaradené v súťažiach FZ, resp. môže prihlásiť aj
družstvo žiakov zložené z hráčov susedných FO a FK (hráči musia mať platné RP v týchto FO - FK). Turnaj sa plánuje
uskutočniť v utorok 27.12.2016 od 7:30 h do 15:30 h v športových halách v Michalovciach (najpravdepodobnejšie
v ŠH Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce).
32. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2016/2017: Pod týmto
názvom boli informácie k nemu zaslané dňa 15.11.2016 z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú
zverejnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 15.11.2016. Sú tam: Predbežný rozpis turnaja; Záväzná
prihláška do turnaja. FO-FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji, je povinný
tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-mailom (alebo aj ináč) tak,
aby bolo na ObFZ do stredy 7.12.2016 do 15:00 h.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Informácia ObFZ Banská Bystrica o členskom poplatku rozhodcu Michala Verdžáka za sezónu
2016/2017: ObFZ Michalovce ju dostal od uvedeného ObFZ telefonicky i e-mailom dňa 31.10.2016. Uvedený rozhodca
(reg. č. 1241391) uhradil svoj členský poplatok na účet ObFZ Banská Bystrica. Pretože v ISSF je stále evidovaný pod
ObFZ Michalovce, jeho poplatok ObFZ Banská Bystrica zaslal na účet ObFZ Michalovce, kde bol tento zaevidovaný
dňa 3.11.2016. Uvedený R dňa 10.11.2016 na ObFZ doručil svoju faktúru k tomu z ISSF. Se ObFZ na základe toho dňa
16.11.2016 požiadal EkÚ ObFZ o úhradu uvedeného členského poplatku 10 € za M. Verdžáka z účtu ObFZ Michalovce
na stanovený účet SFZ.
Záväzná prihláška „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v
halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016:
Sekretár ObFZ túto vyplnil a zaslal organizátorovi turnaja na stanovenú adresu e-mailom dňa 10.11.2016.
Návrh na hodnotenie podľa súťaží: Na základe pokynov z porady predsedov a sekretárov ObFZ v rámci
VsFZ z 12.10.2016 v Košiciach bol tento za ObFZ Michalovce zaslaný sekretárovi VsFZ e-mailom dňa 15.11.2016.
Návrhy na riešenie v SFZ: Za ObFZ Michalovce boli e-mailom dňa 15.11.2016 predsedovi VsFZ zaslané
tieto: Návrhy na riešenie z ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“; Ostatné návrhy ObFZ Michalovce na
riešenie. V uvedený deň boli e-mailom zaslané aj J. Špivákovi (členovi VV VsFZ).
Faktúra ObFZ Michalovce o členskom poplatku zväzu za sezónu 2016/2017: Návod ako generovať
členský poplatok za zväz za sezónu 2016/2017 dostal ObFZ z ISSF e-mailom dňa 15.1.2016. Vygeneroval si ho ešte
dňa 15.11.2016. ISSF na základe toho vygeneroval faktúru k tomu, o čom ObFZ dostal informáciu z ISSF e-mailom
dňa 16.11.2016. ObFZ si detail faktúry vytlačil. Se ObFZ na základe toho dňa 16.11.2016 požiadal EkÚ ObFZ o úhradu
členského poplatku 20 € za ObFZ Michalovce z účtu ObFZ na stanovený účet SFZ.

Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub je povinný si bezodkladne
vygenerovať členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF emailom dňa 15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou ako uhradiť členský poplatok klubu podľa platnej legislatívy.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka ŠTK z 9.11.2016 na úhradu náležitostí DO za stretnutia neodohrané v stanovených
termínoch: EkÚ dňa 11.11.2016 prevodom z účtu ObFZ uhradil tieto čiastky na účty týchto DO: P. Dziad (18 € - za
stretn. 2.k. VIII.L m Sobrance B - Oborín zo 14.08.2016; 18 € - za stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.08.2016);
L. Babjak (18 € - za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016); M. Rovňák (18 € - za stretn. 6.k.
VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016).
Zaslanie písomnej správy k požiadavke ExÚ na poskytnutie súčinnosti ohľadom povinného T.P.: Po spracovaní
s účtovníčkou ObFZ bola táto súdnemu exekútorovi R. Krutému z Exekútorského úradu, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava,
zaslaná z ObFZ e-mailom dňa 9.11.2016 (viď túto v materiáloch EkÚ ObFZ).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 10/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-9.11.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 11.11.2016.
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, po spracovaní ekonomickým úsekom ObFZ, postupne
osobne alebo v zastúpení prevzali oproti podpisu aj títo zamestnanci ObFZ: - dňa 11.11.2016: P. Dziad (za 10), F. Gejguš
(za 10).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 10.11.2016: M. Verdžák (za 06); - dňa 11.11.2016: P. Dziad (za 10), F. Gejguš (za 10) ; - dňa
16.11.2016: M. Rovňak (za 09,10).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) za rok 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: L. Babjak (za 08,09,10), J. Bali-Jenčik (za 08,09,10), J. Bukaj
(za 10), J. Cejkovský (za 10), D. Čeklovský (za 10), M. Čeklovský (za 10), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), P.
Feňuš (za 09,10), Š. Ferko (za 09,10), M. Hospodi (za 08,09,10), J. Hreško (za 10), D. Ihnacik (za 10), M. Ivan (za 09,10),
M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), A. Kopas (za 10), P. Koščo (za 09,10), M. Kurtak
(za 10), L. Kurták (za 10), V. Lisák (za 10), J. Mano (za 10), J. Matej (za 10), M. Mazár (za 08,09,10), Š. Miľo (za 10), J.
Minaroviech (za 09,10), R. Mitrík (za 10), O. Palinský (za 08,09,10), P. Pavlo (za 10), V. Pčolár (za 08,09,10), Ján Pivarník
(za 10), Joz. Pivarník (za 10), P. Rapáč (za 09,10), M. Ruščanský (za 08,09,10), M. Sabo (za 08,09,10), M. Sarvaj (za
08,09,10), A. Stretavský (za 10), J. Šimko (za 08,09,10), J. Škodi (za 10), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08,09,10), M.
Tušek (za 08,09,10), M. Ubľanský (za 08,09,10), P. Vass (za 10), L. Vojtko (za 10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Nedoručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 09/2016: Každý FO a FK, ktorý dňa
12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ. Túto sú povinné obratom na ObFZ doručiť (môžu aj e-mailom) ešte tieto FO a FK: Beša,
Veľ. Slemence. Uvedené FO-FK boli nato opätovne upozornené aj e-mailom zaslaným klubovým ISSF manažérom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť
najneskôr v piatok 11.11.2016. V termíne od 09.11.2016 od 17:00 h do 16.11.2016 do 17:00 h už boli tieto importované
na účte SFZ aj od týchto 20 FO a FK (predtým už od 24) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na
účet SFZ): - dňa 10.11.2016 (5): Horňa, Jastrabie pri MI, MI-Močarany, Poruba p/V, Pus. Čemerné; - dňa 11.11.2016
(3): Stretava, Úbrež, Veľ. Slemence; - dňa 14.11.2016 (3): Lekárovce, Moravany, Rakovec n/O; - dňa 15.11.2016 (6):
Krásnovce, Ložín, MI-Topoľany, Pavlovce n/U, Pozdišovce, Strážske; - dňa 16.11.2016 (3): Budkovce, Petrovce n/L,
Vinné. Uhradiť ich má ešte týchto 10 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce, Iňačovce,
Malčice, Palín, Porostov, Rem. Hámre, Sobrance, Veľ. Revištia, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.11.2016
nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, má od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO s postihom
v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo emailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a
FK: - dňa 14.11.2016: Ložín (e-mailom; za 10/2016 - uhradené dňa 14.11.2016).
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (je na web stránke pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016: Tieto sa majú uskutočniť
v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o nich je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 13.10.2016.
Z ostatného 35. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa na základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ uskutočnilo v Po 14.11.2016 od 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Podrobnejšie informácie z neho budú zverejnené v nasledujúcej ÚS.

Úlohy v závere 2. polroku 2016 pre predsedov jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcich úsekov
ObFZ: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016 uložil zrealizovať tieto úlohy (informáciu o nich títo dostali z ObFZ aj emailom dňa 16.11.2016): ● predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ:
spracovať návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2017 na určenom tlačive (tlačivo rozpočtu dostali
v prílohe zaslaného e-mailu) a toto doručiť e-mailom na ObFZ najneskôr do 30.11.2016 do 15:00 h (návrh rozpočtu
každej komisie a orgánu ObFZ i jednotlivých úsekov ObFZ bude podkladom k spracovaniu návrhu rozpočtu ObFZ na rok
2017, ktorý sa predkladá k prerokovaniu na zasadnutie VV v decembri 2016); ● predsedom všetkých komisií ObFZ
spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2016 (za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016) a toto doručiť
v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do 30.12.2016 do 15:00 h (zhodnotenie činnosti každej komisie ObFZ bude
podkladom do správy na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ v januári 2017).
Príprava najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: VV sa ňou zaoberal na svojom 35. zasadnutí
v tomto 4-ročnom funkčnom období 2014-2017 dňa 14.11.2016 a v súvislosti s tým prerokoval a schválil: - návrh na jej
zvolanie a na miesto jej konania; - kľúč účasti delegátov a hostí na nej; - návrh jej rokovacieho poriadku; - návrh jej
programu; - návrh zloženia jej pracovných komisií. VV rozhodol o uvedených schválených návrhoch informovať v ÚS a
zaslať ich k zverejneniu aj na webovú stránku ObFZ.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Materiály o príprave najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Prvé z nich (Príprava najbližšej
riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“; Rokovací poriadok najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“) boli
zaslané dňa 15.11.2016 e-mailom z ObFZ k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, do
časti pod názvom Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“, ktorá je na nej umiestnená pri dátume
15.11.2016. Ďalšie materiály budú do nej doplňované priebežne.
ZO SPRÁV VsFZ:
Pozvánka na otvorenie hracej plochy s umelou trávou v Tatranskej Lomnici: FZ ju dostali z VsFZ emailom dňa 15.11.2016 od Marcela Eperješiho (sekretára VsFZ). Toto otvorenie sa uskutoční pri príležitosti organizácie
futbalového turnaja Region’s Cup 2016 v sobotu 19.11.2016 od 9:45 h v Tatranskej Lomnici. Pozvaní sú zástupcovia
Mesta Vysoké Tatry, Slovenského futbalového zväzu, médií, ďalších partnerov a dodávateľov stavby.
Porada predsedov ObFZ v rámci VsFZ (z ÚS VsFZ č. 20 z 11.11.2016 - zo Správ Se VsFZ): Uskutoční sa
v stredu 14.12.2016 o 13:00 h v Košiciach.
Najbližšia riadna „Konferencia VsFZ (z ÚS VsFZ č. 20 z 11.11.2016 - zo Správ Se VsFZ): VV VsFZ
schválil termín Konferencie VsFZ na deň 14.12.2016 /streda/ o 16:30 h v Košiciach.
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.11.2016: VV SFZ na svojom pravidelnom zasadnutí dňa
8.11.2016 okrem iného: ● vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti navrhol: a) zrušiť mandát pre prezidenta SFZ schválený
uznesením Konferencie SFZ zo dňa 3.6.2016 k bodu 12 a zo strany SFZ nenadobúdať väčšinovú kapitálovú účasť vo
výške 51% základného imania v spoločnosti City Aréna SFZ, a.s.; b) schváliť návrh na zabezpečenie bezodplatného
užívania futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave cez zriadenie vecného bremena spočívajúceho v
oprávnení SFZ bezodplatne užívať futbalový štadión po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na nehnuteľnosti tvoriace futbalový štadión, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava; c) udeliť prezidentovi
SFZ mandát uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ
bezodplatne užívať futbalový štadión Antona Malatinského v Trnave po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia; ● schválil návrh projektu podpory a financovania výstavby futbalovej infraštruktúry; ●
schválil návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej
Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR a SFZ (podpora financovania na roky 2017-2021); ● odporučil
delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ; ● odporučil delegátom konferencie SFZ
schváliť návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ
formou rozdelenia futbalovým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti
súťažného ročníka 2016/17 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016; ● odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť
návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ; ● odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na systém
odmeňovanie reprezentantov SR „A“; ● odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie čestných
členov SFZ (majstri Európy z roku 1976); ● odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie
pridruženého člena SFZ (Učená právnická spoločnosť); ● zvolil JUDr. Tomáša Suchého za člena Odvolacieho orgánu
licenčného konania (advokáta - v zmysle požiadaviek UEFA); ● schválil návrh na prerozdelenie UEFA Solidarity
Payment súťažného ročníka 2016/17; ● neschválil návrh na vytvorenie reprezentačného výberu dievčat do 23 rokov
(WU23); ● udelil mandát GS SFZ na zastupovanie SFZ na 51. Valnom zhromaždení SOV a podporil kandidatúru 1.
viceprezidenta SFZ Richarda Havrillu na pozíciu člena VV SOV vo voľbách do orgánov SOV; ● schválil návrh na
udelenie odznakov SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za
obdobie október 2016.
Pozvánka na večierok SFZ: Predsedovia a sekretári FZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 15.11.2016 od Ivany
Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva predsedov a

sekretárov ObFZ na Vianočný večierok SFZ, ktorý sa bude konať v piatok 02.12.2016 od 19:00 h v hoteli Holiday Inn v
Bratislave. Potvrdenie účasti je potrebné oznámiť najneskôr do stredy 23.11.2016.
Program „Konferencie SFZ“ dňa 18.11.2016 v Poprade (z ÚS SFZ č. 20 z 12.11.2016 - zo Správ VV
SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ dňa 18.11.2016
v Poprade nasledovný návrh programu konferencie: ● Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle
stanov a správy mandátovej komisie). ● Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných
komisií konferencie. ● Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ. ● Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky
SFZ). ● Schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ. ● Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena
SFZ. ● Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. ●
Schvaľovanie návrhu na systém odmeňovania reprezentantov SR „A“. ● Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie
stanov SFZ. ● Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a
individuálnych členov SFZ. ● Diskusia. ● Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.
Zloženie pracovných komisií a overovateľov zápisnice „Konferencie SFZ“ dňa 18.11.2016 v Poprade (z
ÚS SFZ č. 20 z 12.11.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 prerokoval a odporučil
delegátom konferencie SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade zloženie pracovných komisií a overovateľov zápisnice
konferencie nasledovne: ● Mandátová komisia: Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav
Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK). ● Návrhová komisia: Ján Čilík (SsFZ), Milan Lônčík
(BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK). ● Overovatelia
zápisnice: Vendelín Novysedlák (VsFZ), Mária Berdisová (SFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)
Najbližšie semináre trénerov futbalu na predĺženie trénerskej licencie (z ÚS SFZ č. 20 z 12.11.2016 - zo
Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v decembri 2016 organizuje nasledovné
semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie: ● 5.12.2016 – Seminár trénerov profesionálneho
futbalu: „Analýza ME 2016“ - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v 1. alebo 2. lige
seniorov, a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné
prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: „education@futbalsfz.sk“. ● 7.12.2016 – Seminár trénerov
mládeže SFZ - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže. Rozsah – 8 hodín. Miesto
konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: „education@futbalsfz.sk“. ●
12.12.2016 – Seminár trénerov brankárov - pre trénerov SFZ GK a UEFA GK A licencie. Rozsah – 6 hodín. Miesto
konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 4.12.2016 na adresu: „education@futbalsfz.sk“. ●
10.12.2016 - Seminár trénerov UEFA B licencie, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti UEFA B licencie. Rozsah 8 hodín. Miesto konania - kongresová sála SPÚ v Nitre. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.12.2016. Bližšie informácie
sú na stránke: „www.trenerportal.sk“. Podrobné informácie ohľadom programov, záväzných prihlášok a poplatkov sú
zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o faktúrach zväzov: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016 od J. Letka s týmto textom:
„Ospravedlňujem sa, že ste nevideli svoje faktúry po vygenerovaní ... je to opravené, viď príloha ...“
Informácia o členských poplatkoch zväzov: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016 od J. Letka s týmto
textom: „Priatelia, v prílohe máte návod ako generovať členské za zväz. Poprosím Vás, aby ste si to ešte dnes
vygenerovali. Všetko potrebné je popísané v prílohe, ak by niečo, volajte ..“
Informácia o členských poplatkoch klubov: FZ a kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vážený klubový manažér, v prílohe Vám zasielam informáciu ako uhradiť
členský poplatok klubu podľa platnej legislatívy. Poprosím Vás bezodkladne si vygenerovať členský poplatok za klub,
ďakujem. Komplexné informácie o členských poplatkoch nájdete na „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

