Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 22 z 26.11.2015
ČLENSKÉ SCHÔDZE FO-FK:
Informácie k členským schôdzam FO-FK v 2. polroku 2015: Tieto (oznámenie o ich príprave; návrh
prerokovania termínu ich konania; návrh ich obsahového zamerania; návrh ich účastníkov) sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.10.2015, v časti pod názvom „Výročné členské schôdze FO
a FK v 2. polroku 2015“.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Prvotné z nich (informácia o
príprave konferencie; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní; informácia o jej účastníkoch) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 6.11.2015, v časti pod názvom „Najbližšia riadna Konferencia ObFZ
Michalovce“. 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.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 24. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční v Po 14.12.2015 o 15:00 h.
SPRÁVY KR ObFZ:
Poplatky KR ObFZ z ÚS počas jesennej časti sezóny 2015/2016: KR tieto zaznamenávala do ISSF priebežne
každý mesiac v uzneseniach KR, pričom tieto boli zahrnuté do jednotlivých mesačných zberných faktúr.
Zhodnotenie činnosti KR ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho J. Špivák (predseda KR) a na ObFZ ho doručil emailom dňa 10.11.2015.
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody; Potvrdenie o návšteve školy) stále nedoručil a obratom ich má doručiť aj rozh. Maroš Ivan.
Tretia časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
20.11.2015 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, J. Škodi, D. Čeklovský,
B. Ondrík, M. Ubľanský, Š. Ferko, P. Feňuš, M. Ivan (ospravedlnili sa: M. Jakubec, T. Olexa, P. Tóth, I. Šimaľ, P. Rapáč); b)
lektori: E. Anguš (R VsFZ), J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI), M. Kurtak (člen KR ObFZ MI a org. prac. ŠMR). Bližšie o
tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Škola mladých rozhodcov“, a v nej v časti ŠMR 2015/2016.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizované KR ObFZ Michalovce: Je naplánované na dni 18.-20.1.2016 a uskutoční sa na ObFZ v Michalovciach.
Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce majú možnosť svojich záujemcov o toto školenie, aj s ich
požadovanými údajmi, po osobnom súhlase každého navrhovaného, nahlásiť telefonicky na ObFZ. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť aj sami. Bližšie informácie pre záujemcov o takéto školenie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
hlavnom menu, v časti pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“. Na toto vstupné
školenie budú povinní dostaviť sa aj títo rozhodcovia, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: B. Ondrík, P. Feňuš, M. Ivan,
M. Jakubec, I. Šimaľ, P. Rapáč.
Príprava na 22. ročník „Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 organizovaný v sobotu 19.12.2015 v Trebišove: KR zabezpečuje prípravu „Výberu R a D ObFZ
Michalovce“ na tento turnaj. Za tým účelom v dňoch 20.-23.11.2015 zostavila predbežný výber hráčov a pripravuje
preň 2-3 tréningy. Do prípravy na tento turnaj predbežne vybrala 19 R, z ktorých každý dňa 23.11.2015 dostal k tomu z
ObFZ e-mail. KR k zabezpečeniu prípravy potrebuje vedieť aj stanovisko každého vybraného R. Z toho dôvodu
každého žiadala obratom e-mailom na e-mailovú adresu (obfzmi@stonline.sk) odpovedať na 2 otázky. Ten
z vybraných R a D, ktorý neprejaví záujem o štart za výber ObFZ na tomto turnaji, nebude zaradený do prípravy na
turnaj. Širšia nominácia hráčov zaradených do prípravy výberu bude na základe vyjadrení vybraných R zverejnená na
stránke ObFZ i v najbližšej ÚS ObFZ. KR môže do prípravy na tento turnaj priebežne zaradiť aj ďalších záujemcov
z radov R a D zo súťaží ObFZ, VsFZ, SFZ, patriacich pod ObFZ Michalovce, ktorí budú vyhovovať stanoveným
podmienkam pre štart na turnaji. Na turnaji môžu štartovať len hráči, ktorí sú R alebo D príslušného ObFZ, pôsobiacimi
v súťažiach ObFZ, VsFZ alebo SFZ 2015/2016. Zo súťaží ObFZ 2015/2016 môžu na turnaji štartovať len R a D, ktorí
už dosiahli vek 35 rokov, pričom títo sa budú povinní preukázať svojím RP. V turnaji nemôže štartovať R alebo D, ktorý
síce pôsobí v jednotlivých súťažiach ako R alebo D, no zároveň je aktívnym hráčom v súťažiach ObFZ, VsFZ alebo
SFZ 2015/2016.
Oznámenie záujmu byť zaradený do prípravy „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ na 22. ročník
„Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný
dňa 19.12.2015 v Trebišove: Z 19 vybraných R sa do 26.11.2015 do 17:00 h k účasti v príprave na turnaj i na
samotnom turnaji ohlásilo 10 R, z ktorých 4 sa turnaja nezúčastnia (neboli zaradení ani do širšej nominácie k príprave
na turnaj).
Širšia nominácia „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ k príprave na 22. ročník „Turnaja Výberov R a D
ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 19.12.2015 v Trebišove:

V širšej nominácii sú zatiaľ títo 15 R: J. Bali-Jenčik, M. Čeklovský, M. Fedák, M. Hrinda, M. Kurtak, D. Mano, Mart.
Marcin, O. Palinský, Joz. Pivarník, Š. Reňo, M. Ruščanský, A. Stretavský, T. Škodi, M. Tušek ml., M. Tušek st.
Zaradení do nej môžu byť aj ďalší záujemci z radov R a D, ktorí spĺňajú podmienky účasti vo výbere.
Prvý tréning „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ v rámci prípravy na 22. ročník „Turnaja Výberov R a
D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 19.12.2015 v
Trebišove: Uskutoční sa v sobotu 5.12.2015 od 18:00 h v športovej hale Gymnázia PH v Michalovciach. Dostaviť sa
naň majú všetci zaradení do širšej nominácie výberu R a D ObFZ, ale aj každý ďalší, kto má záujem a spĺňa podmienky
účasti vo výbere. Druhý tréning je naplánovaný na to isté miesto v nedeľu 13.12.2015 od 14:00 h. Všetkým zaradeným
do širšej nominácie bude oznam o organizovaní tréningov zaslaný z ObFZ aj e-mailom na ich e-mailové adresy.
SPRÁVY DK ObFZ:
Uznesenia DK ObFZ z ÚS počas jesennej časti sezóny 2015/2016: DK tieto zaznamenávala do ISSF priebežne
po jednotlivých svojich zasadnutiach. Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do jednotlivých mesačných zberných faktúr.
Návrhy PP jednotlivých orgánov ObFZ počas jesennej časti sezóny 2015/2016: DK tieto zaznamenávala
do ISSF priebežne v každom mesiaci. Tieto boli zaevidované v uzneseniach DK a zahrnuté do jednotlivých mesačných
zberných faktúr.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Poplatky ŠTK ObFZ z ÚS počas jesennej časti sezóny 2015/2016: ŠTK tieto zaznamenávala do ISSF
priebežne každý mesiac v uzneseniach ŠTK, pričom tieto boli zahrnuté do jednotlivých mesačných zberných faktúr.
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za jesennú
časť súťaží ObFZ 2015/2016: Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK) a na ObFZ ho doručil e-mailom dňa 22.11.2015.
Zhodnotenie činnosti ŠTK ObFZ za 2. polrok 2015: Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK) a na ObFZ ho doručil
e-mailom dňa 22.11.2015.
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 25.11.2015 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
23.11.2015: Choňkovce (ZF uhradená dňa 12.10.2015); - dňa 24.11.2015: Pavlovce n/U (ZF uhradená dňa 13.10.2015).
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 25.11.2015
do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Čičarovce, Petrovce n/L, Veľ.
Slemence. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 10/2015: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK: - dňa 20.11.2015:
Sejkov (ZF uhradená dňa 20.11.2015), Moravany (ZF uhradená dňa 20.11.2015); - dňa 23.11.2015: Choňkovce (ZF
uhradená dňa 16.11.2015); - dňa 26.11.2015: Bánovce n/O (ZF uhradená dňa 26.11.2015). 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, boli
povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 26.11.2015 do 11:00 h ju nedoručili a obratom
sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Čičarovce, Jovsa, Rem. Hámre, Senné, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Požiadavka na doručenie kópie dokladu o úhrade ZF: Táto bola pre požadované kluby k ZF za
08,09,10/2015 zaslaná z ObFZ dňa 12.11.2015 aj e-mailom na e-mailové adresy ich klubových ISSF manažérov.
Uvedené kluby boli povinné kópiu o úhrade príslušnej svojej ZF doručiť na ObFZ obratom. Do 26.11.2015 do 11:00 h
z nich už nato reagovali aj tieto FO a FK: - dňa 20.11.2015: Sejkov (za 10), Moravany (za 10); - dňa 23.11.2015:
Choňkovce (za 09,10); - dňa 24.11.2015: Pavlovce n/U (za 09); - dňa 26.11.2015: Bánovce n/O (za 10).
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 sú zverejnené na webovej stránku ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 12.11.2015.
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: Tento už telefonicky na ObFZ oznámili aj tieto FO a
FK: - dňa 23.11.2015: Strážske B (predtým to už postupne oznámili tieto FO a FK: Hatalov, Pozdišovce).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK k vybavovaniu prihlášok k registrácii a RP: Futbalové oddiely a futbalové kluby
môžu využiť túto zimnú prestávku aj na vybavovanie prihlášok k registrácii a RP svojim novým hráčom, funkcionárom i
členom (resp. na prípadnú výmenu RP hráčom, ktorým doposiaľ RP nevymenili).
SPRÁVY TMK ObFZ:
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 dodatočne. Do 20.11.2015 do 13:00 h sú medzi 49
nahlásenými aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce: 2. SMARŽÍK Vladimír (Krásnovce),
11. FEŇUŠ Rudolf (Michalovce), 12. EŠTOK Marek (Dúbravka), 14. PAŠKO Miroslav (Sobrance), 15. FABIAN
Miroslav (Sobrance), 42. ANDREJOV Ľubomír (Hatalov). Ďalší sa môžu prihlásiť obratom podľa informácií a pokynov
k tomu uvedených.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningových zrazoch „Výberov ObFZ Michalovce U12U14“ v 2. polroku 2015 (v Michalovciach, na štadióne AFK Topoľany) v rámci programu podpory talentovaných
hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa v 2. polroku 2015 nedostavili na zrazy bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: A) ohľadom zrazu dňa 5.10.2015 od 16:00
h do 18:00 h: a) z kategórie U14 (6): Hatalov (Balog Matej, Kurtak Michal), MI-Topoľany (Šimko Daniel), Palín
(Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik), Veľ. Revištia (Gunar Jakub); b) z kategórie U13 (2): Nacina Ves
(Tokár Rudolf), Strážske (Mitro Sebastián); c) z kategórie U12 (7): MI-Topoľany (Kráľ Patrik), Palín (Pužo Aleš,
Juhász Ján), Poruba p/V (Dolinič Ladislav), Strážske (Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt
Christopher); B) ohľadom zrazu dňa 26.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h: a) z kategórie U14 (6): Topoľany (Ivanko
Patrik, Šimko Daniel); Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik), Strážske (Dunca Jakub), Veľ. Revištia
(Gunar Jakub); b) z kategórie U13 (2): Pozdišovce (Jurko Jakub), Strážske (Mitro Sebastián); c) z kategórie U12 (5):
Topoľany (Kráľ Patrik), Strážske (Kmec Martin, Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt Christopher);
C) ohľadom zrazu dňa 2.11.2015 od 15:00 h do 17:00 h: 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, pri dátume 5.11.2015, v časti pod názvom 31.ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v
halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 dňa 28.12.2015. Uzávierka prihlášok do turnaja je v stredu 2.12.2015 o 15:00 h,
kedy sa uskutoční jeho vyžrebovanie.
Záväzná prihláška na 31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2015/2016 organizovaný dňa 28.12.2015 od 7:30 h do 15:30 h v šport. halách v Michalovciach: Do 26.11.2015 do
11:00 h ju už na ObFZ doručili tieto FO a FK: - dňa 24.11.2015: MFK Sobrance; - dňa 25.11.2015: MFK Zemplín
Michalovce. Ďalšie FO a FK, ktoré majú záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji, sú povinné záväznú
prihlášku na turnaj doručiť na ObFZ obratom. Ich uzávierka je v stredu 2.12.2015 o 15:00 h, kedy sa uskutoční
vyžrebovanie turnaja. Ten sa uskutoční len v tom prípade, ak sa naň prihlási minimálne 5 družstiev žiakov FO a FK.
Oznámenie predbežného záujmu o štart na 31.ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 28.12.2015: Tento telefonicky na ObFZ oznámili aj tieto FO a FK: dňa 18.11.2015: Pozdišovce (obratom na ObFZ doručiť aj záväznú prihlášku na turnaj).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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 e-mailom
doručili aj: - dňa 22.11.2015: ŠTK (predtým už aj: KR). 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. Vyzdvihnúť si ho
mali 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.
Požiadavka o preposlanie potvrdenia o lekárskej prehliadke: Dňa 24.11.2015 o to e-mailom požiadal rozh.
Tibor Kovács. Preskenovaná kópia potvrdenia mu bola zaslaná z ObFZ e-mailom dňa 25.11.2015.
Pozvánka pre predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ na pracovné stretnutie dňa 4.12.2015: FZ-y ju dostali
zo SFZ e-mailom dňa 24.11.2015 s týmto textom: „Vážený pán / pani. Pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v piatok 4.12.2015 od 14:00 h v priestoroch hotela Holiday Inn, Bajkalská 25A, Bratislava, s týmto programom:
1) Otvorenie (Kliment); 2) Ocenenie jubi1antov z ObFZ a RFZ (Kliment, Vojtek); 3) Školenie BOZP a PO (Koleda); 4)
Nový Súťažný poriadok futbalu v praxi (Medveď); 5) Nový RaPP SFZ v praxi (Sládkovič); 6) Činnosť orgánov SFZ pri
odstupnom za amatéra (Pitek); 7) Prestávka na občerstvenie; 8) Čo je nové v ISSF (Letko); 9) Nový futbalnet a nové
služby pre zväzy a kluby (Letko); 10) Rôzne a diskusia (Kliment, Vojtek); 11) Ukončenie (Kliment). Vzhľadom na

pripravený program pracovného stretnutia, si Vás dovoľujeme požiadať o rozvrhnutie Vašich iných povinnosti tak, aby ste
sa ho mohli nerušene a v plnom rozsahu zúčastniť. Taktiež si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie účasti na pracovnom
stretnutí na e-mailovú adresu „ivana.schneebergerova@futbalsfz.sk“, a to najneskôr do 30.11.20l5. Po skončení
pracovného stretnutia všetkých jeho účastníkov srdečne pozývame na Vianočný večierok SFZ - stretnutie ,,futbalovej
rodiny“ priaznivcov a podporovateľov slovenského futbalu, ktoré sa koná v priestoroch rovnakého hotela. Jozef Kliment
(generálny sekretár SFZ), Milan Vojtek (riaditeľ ŠAÚ SFZ).“ Uvedená pozvánka bola hneď v uvedený deň preposlaná
z ObFZ e-mailom aj predsedovi ObFZ.
Pozvánka Vianočný večierok SFZ: FZ-y ju dostali pre svojich predsedov a sekretárov zo SFZ e-mailom dňa
24.11.2015 s týmto textom: „Vážený pán / pani, v mene prezidenta SFZ si Vás dovoľujem pozvať na Vianočný večierok
SFZ, ktorý sa bude konať v piatok, 04.12.2015 o 19:00 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Zároveň si Vás dovoľujem
poprosiť o potvrdenie Vašej účasti, a to najneskôr do pondelka 30.11.2015. V prípade, že od Vás potvrdenie do daného
termínu neobdržíme, Vaša neúčasť bude braná automaticky. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na Vašu
účasť. Ivana Schneebergerová (asistentka prezidenta a GS SFZ).“. Uvedená pozvánka bola hneď v uvedený deň
preposlaná z ObFZ e-mailom aj predsedovi ObFZ.
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 26.11.2015 do 11:00 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, Rem. Hámre, Sejkov.
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Stretava (doručili ju už aj: - dňa 24.11.2015: Porostov).
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 19.11.2015 tam boli zverejnené
od 20.11.2015. Ďalšie k 26.11.2015 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 27.11.2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ uzavretej medzi ObFZ a
zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj: D. Čeklovský, Š. Ferko.
ho majú doručiť na ObFZ obratom.
Doručenie „Oznámenia a čestného vyhlásenia“ k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ uzavretej medzi
ObFZ a zamestnancom na 2. polrok 2015 na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení: Každý študent, ktorý s
ObFZ uzatvára „Dohodu o brigádnickej práci študenta“ na 2. polrok 2015, je povinný obratom na ObFZ k nej doručiť aj
požadované „Oznámenie a čestné vyhlásenie“. Všetci, ktorí ho ešte nedoručili (D. Čeklovský, Š. Ferko, J. Škodi, M.
Ubľanský), ho majú doručiť na ObFZ obratom.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2014: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 15.10.2015: J. Minaroviech.
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 15.10.2015: J. Minaroviech; - dňa 20.11.2015: A. Žoffčák, V. Lisák; - dňa
24.11.2015: L. Popik.
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 20.11.2015: A. Žoffčák, V. Lisák; - dňa 24.11.2015: L. Popik. Tí, ktorí
ju ešte nedoručili (V. Pčolár), ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Evidenčný list dôchodkového poistenia: Tento si za obdobie 8.8.2015 - 08.11.2015 na ObFZ už oproti podpisu
dňa 25.11.2015 vyzdvihol rozh. M. Mazár.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry dňa 10.11.2015 na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 18.11.2015: v celkovej
čiastke 10.031,93 € (- neúplné platby za 09/2015 importované na účet SFZ v dňoch 2.-19.10.2015; PP: 1159).
Úhrada súťažného vkladu na 22. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci
VsFZ Košice“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 19.12.2015: Tento bol v čiastke 100.- € uhradený dňa
20.11.2015 prevodným príkazom z účtu ObFZ Michalovce na účet ObFZ Trebišov (číslo účtu: 1176467258/0200; VS:
12122015; KS: 0308; ŠS: 20151219). Kópia dokladu o jeho úhrade bola podľa pokynov zaslaná e-mailom na stanovenú
adresu dňa 20.11.2015.
Vrátenie poukázaných platieb z účtu ObFZ: Z platieb, ktoré boli poukázané na účet ObFZ, boli na základe
požiadavky DK ObFZ prevodným príkazom z účtu ObFZ vrátené na účty FO a FK dňa 20.11.2015 tieto platby (v €):
FO-FK
číslo účtu
čiastka VS
KS
ŠS
Poznámka

OFK Dúbravka
0091018133/0900
4,00 2015111901
556
20150927
vrátenie PP
OFK Dúbravka
0091018133/0900
7,00 2015111902
556
20150927
vrátenie PP
OŠK Kriš. Liesková
0105833922/0900
4,00 2015111903
556
20151017
vrátenie PP
OŠK Kriš. Liesková
0105833922/0900
2,00 2015111904
556
20151017
vrátenie PP.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa 20.11.2015:
V. Lisák (za 10), M. Ubľanský (za 09,10), Š. Ferko (za 09,10), P. Koščo (za 09,10), P. Feňuš (za 10), L. Kurták (za 10), M.
Kurtak (za 10), D. Čeklovský (za 10), M. Čeklovský (za 10), B. Ondrík (za 09,10); - dňa 24.11.2015: J. Matej (za 8,9,10),
L. Popik (za 10); - dňa 25.11.2015: M. Mazár (za 10).
ZF z ISSF za 09/2015: Ani do 26.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ pre ObFZ Michalovce importované nemali
a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK: 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 19.11.2015 od 11:00 h do
26.11.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto ďalších 3 FO a FK (predtým už od 53) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 24.11.2015 (3): Moravany, Sejkov, Veľ.
Slemence. Ani do 26.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich mali ešte tieto 3 FO a FK
patriace pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce, Jovsa. 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.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 11/2015: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.12.2015 a importované na účte SFZ budú mať byť do termínu uvedeného v tejto zbernej faktúre (do tohto termínu
budú musieť byť platby za túto ZF na účte SFZ). ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

