Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 23 z 07.12.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Komisia rozhodcov ObFZ
Michalovce každoročne organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“. Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk), v jej menu vľavo,
v časti „Rozhodcovia a školenia“ a v nej v časti „Školenia nových rozhodcov“, v ktorej sú tieto časti: Základné
informácie; Všeobecné informácie; Povinnosti uchádzačov; Podklady. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa
s týmito časťami oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je v časti „Podklady“. Prihlášku je každý
uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ emailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo osobne (na uvedenú
poštovú adresu ObFZ, vo vestibule do schránky ObFZ vľavo od schodov na I. posch.; alebo na sekretariát ObFZ, na II.
posch., č. dv. 1). Ďalšie informácie o tomto školení KR zverejní v ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok naň.
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 boli naposledy zverejnené v ÚS
č. 19, v Správach KR. Tie J. Mano (podpreds. KR) dňa 4.11.2016 rozoslal každému aktívnemu R a D súťaží ObFZ emailom. Zverejnené sú aj samostatne na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 4.11.2016.
Členské príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradili ho už aj títo R: - dňa 29.11.2016: Patrik
Rapáč; - dňa 01.12.2016: Ján Pivarník. Uhradený ho stále nemali a uhradiť obratom ho mali ešte aj títo R: František
Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas.
Doklad o úhrade súťažného vkladu k štartu „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročníku „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom OOFZ Svidník
dňa 17.12.2016: KR vzala na vedomie informáciu uvedenú v ÚS č. 22, v Správach Se ObFZ, o jeho zaslaní z ObFZ emailom organizátorovi turnaja na stanovenú adresu dňa 24.11.2016.
Opravený Súť. poriadok k 23. roč. „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2016/2017 organizovanému OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: KR ho vzala na vedomie.
Prvý tréning „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ v rámci prípravy na 23. ročník „Turnaja Výberov R a
D ObFZ v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v
Stropkove: Mal sa uskutočniť v Ne 4.12.2016 od 16:00 h v Šport. hale Gymnázia PH v Michalovciach. Dostaviť sa naň
mali všetci zaradení do širšej nominácie výberu R a D ObFZ (viď ÚS č. 21 - Správy KR; každému z nich bol oznam o
organizovaní tréningov zaslaný z ObFZ aj e-mailom na ich e-mailové adresy), ale aj každý ďalší, kto mal záujem a
spĺňa podmienky účasti vo výbere. Tréning sa nekonal, dostavili sa naň len: V. Čan, J. Špivák, M. Kurtak, L. Kurták.
Druhý tréning „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ v rámci prípravy na 23. ročník „Turnaja Výberov R a
D ObFZ v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v
Stropkove: Uskutoční sa v nedeľu 11.12.2016 od 16:00 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú všetci zaradení do širšej nominácie výberu R a D ObFZ (viď ÚS č. 21 - Správy KR), ale aj každý
ďalší, kto má záujem a spĺňa podmienky účasti vo výbere. Prípadný nezáujem o zaradení do nominácie, prípadnú
neúčasť na plánovanom tréningu, ale aj prípadný záujem ďalších. oznámiť obratom telefonicky Vladimír Lisákovi
(vedúci výberu) na č. 0905/525362.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Vrátenie súťažného vkladu: ŠTK vzala na vedomie informáciu (ÚS č. 22 - Správy EkÚ ObFZ) o vrátení
požadovaného súťažného vkladu pre futb. odd. ŠK Nacina Ves z účtu ObFZ Michalovce dňa 25.11.2016.
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017
organizovaný v sobotu 21.1.2017: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 20, v Správach ŠTK ObFZ. Podklady k nemu
(Oznam o turnaji; Predbežný rozpis turnaja; Záväzná prihláška do turnaja) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, pri dátume 15.11.2016. FO a FK mohli svoje družstvá mužov do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky do
30.11.2016 na mobil sekretárovi ObFZ. Tento termín pre nahlásenie predbežného záujmu o štart v turnaji bol stanovený
kvôli zabezpečeniu potrebného počtu športových hál.
Predbežný záujem o štart na 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2016/2017 organizovanom v sobotu 21.1.2017: Sekretárovi ObFZ ho už dodatočne oznámili aj tieto FO
a FK: - dňa 06.12.2016: Moravany (telefonicky); - dňa 07.12.2016: Rakovec n/O (telefonicky). Predtým ho už postupne
oznámili tieto FO a FK: Hatalov, Budkovce.
Záväzná prihláška na 11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaný v sobotu 21.1.2017: FO a 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 emailom (alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ do 11.1.2017 do 15:00 h. Pri väčšom počte prihlásených družstiev do
turnaja o štarte družstva rozhoduje dátum skôr doručenej záväznej prihlášky.
SPRÁVY DK 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).

Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Od 15.11.2016 ich stále majú tieto FO a FK: - za neimportovanie platby zo ZF za
10/2016 na účet SFZ: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Veľ. Revištia.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Uvedené poplatky a poriadkové pokuty bolo
potrebné uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Požiadavka na opravu v ISSF: Túto J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) zaslal dňa
06.12.2016 z ObFZ e-mailom F. Ferencovi (sekretárovi Oddelenia riadenia súťaží SFZ) ohľadom stretnutia súťaže
ObFZ Michalovce ID 254136 z 10. kola IV. ligy dorastencov U19 TJ Družstevník Petrovce n/L - TJ FK Družstevník
Trhovište z 08.10.2016 o 11:30 h, ktoré sa pôvodne malo odohrať v Petrovciach n/L. Kvôli nespôsobilému terénu sa
stretnutie po dohode súperov a súhlase ŠTK ObFZ na poslednú chvíľu odohralo v Trhovišti. V uvedenom zápise
o stretnutí v ISSF bolo potrebné vymeniť súperov navzájom. Toto bolo zo strany ORS SFZ vybavené hneď v uvedený
deň. Zápis po kontrole a oprave výsledku polčasu i výsledku stretnutia J. Bendzák znovu v ISSF uložil dňa 6.12.2016.
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.
Matričné úkony ObFZ v 11/2016: Tie boli realizované priebežne. Prehľad o nich bol spracovaný dňa
1.12.2016. Zverejnený je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 1.12.2016.
SPRÁVY KM ObFZ:
32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2016/2017: Uskutoční sa
v utorok 27.12.2016 od 7:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Bližšie o ňom bolo uvedené
v ÚS č. 20, v Správach KM ObFZ. Podklady k nemu (Predbežný rozpis turnaja; Záväzná prihláška do turnaja) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, pri dátume 15.11.2016.
Záujem o štart na 32. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017
organizovanom dňa 27.12.2016: Sekretárovi ObFZ ho už oznámili aj tieto FO a FK: - dňa 05.12.2016: Zalužice
(telefonicky), MFK Zemplín Michalovce U12 - 2 družstvá (telefonicky); - dňa 07.12.2016: Veľ. Kapušany (e-mailom).
Záväznú prihlášku mali tieto FO-FK i prípadné ďalšie, ktoré mali záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji,
vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-mailom (alebo aj ináč) do stredy 7.12.2016 do 15:00 h.
Záväzná prihláška na 32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2016/2017 organizovaný dňa 27.12.2016: Do 07.12.2016 do 15:00 h ju už na ObFZ doručili tieto FO a FK: - dňa
06.12.2016: MFK Zemplín Michalovce U12 - 2 družstvá (osobne); - dňa 07.12.2016: Zalužice (osobne), Veľ. Kapušany
(e-mailom), Strážske (e-mailom). Predtým ju už doručili: - dňa 29.11.2016: Trhovište (e-mailom). Do stanoveného
termínu, do stredy 7.12.2016 do 15:00 h, záväznú prihlášku na ObFZ doručilo 6 družstiev žiakov FO a FK.
Zasadnutie KM ObFZ: Uskutočnilo sa v stredu 07.12.2016 od 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zúčastnili sa ho
všetci členovia KM ObFZ a sekretár ObFZ. Prerokovali sa na ňom: návrh rozpočtu KM na rok 2017; príprava
zhodnotenia činnosti KM za 2. polrok 2016; zabezpečenie 32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 27.12.2016.
Vyžrebovanie 32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017
organizovaného dňa 27.12.2016: Uskutočnilo sa v stredu 7.12.2016 o 15:00 h na ObFZ. Do vyžrebovania turnaja bolo
zaradených všetkých 6 prihlásených družstiev FO a FK s týmito žrebovacími číslami: 1 - MFK Zemplín Michalovce U12
I., 2 - Zalužice, 3 - Trhovište, 4 - Strážske, 5 - Veľ. Kapušany, 6 - MFK Zemplín Michalovce U12 II. Ak by sa niektoré z
družstiev zaradených do turnaja, dodatočne rozhodlo na turnaj nedostaviť, KM žiada jeho vedúceho, aby to obratom čo
najskôr oznámil telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, aby bolo možné zabezpečiť náhradné družstvá z družstiev, ktoré
sa do turnaja prihlásia po 7.12.2016.
32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný dňa
27.12.2016: Uskutoční sa v utorok 27.12.2016 od 7:30 h do 14:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach. Hrať sa bude jednokolovým systémom každý s každým po 2x10´ hrubého času. ObFZ počas turnaja
zabezpečuje zo svojich prostriedkov pre každé družstvo (pre jeho prítomných hráčov a 1 vedúceho) a pre rozhodcov po 1
ks bagety. Ďalšie občerstvenie (minerálka, a pod.) pre hráčov si každé družstvo má zabezpečiť samo na vlastné náklady.
Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju, aj s podkladmi k nemu, budú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
OBSADENIE ROZHODCOV:
32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 - utorok 27.12.2016
od 7:30 do 14:30 h: (Šport. hala Gymnázia PH v Michalovciach; rozhodcovia: T. Škodi - hlavný R turnaja; M. Kurtak,
M. Čeklovský, L. Kurták). Obsadenie R na jednotlivé stretnutia bude zverejnené v upresnenom rozpise turnaja. Prípadné
oznámenie o zrušení tohto obsadenia je nutné obratom oznámiť telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, aby bolo možné
zabezpečiť náhradu. Všetky potrebné podklady k tomuto turnaju budú zverejnené na web stránke ObFZ.

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol 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.
Kontrola IBAN a fakturačných údajov klubu v ISSF: Každý klub, ktorý mal v ISSF správne uvedené svoje
číslo účtu, mal v ISSF ešte dňa 23.5.2016 automaticky vygenerovaný IBAN z existujúceho čísla účtu klubu. Na základe
toho bol povinný svoj IBAN skontrolovať, prípadne zvalidovať (vedľa čísla účtu je možnosť "validuj IBAN"; po
kliknutí na možnosť „validuj IBAN“ systém skontroluje, či je IBAN v správnom formáte). Každý klub bol povinný
obratom skontrolovať svoj IBAN a svoje fakturačné údaje v ISSF a na svoj riadiaci zväz nahlásiť prípadné
zmeny k nim, ku ktorým bol povinný doručiť aj kópie dokladov.
Podklady k rozpočtu ObFZ na rok 2017: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016 uložil 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 (toto dostali v prílohe e-mailu zaslaného z ObFZ dňa 16.11.2016) a toto doručiť na
ObFZ e-mailom najneskôr do 30.11.2016 do 15:00 h. Návrh rozpočtu jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i
jednotlivých úsekov ObFZ bude podkladom k spracovaniu návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2017, ktorý sa prerokuje na zas.
VV v 12/2016. Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa 29.11.2016: MRK; - dňa 30.11.2016: ŠTK, DK, TMK, KM, RK, Se
(úsek správcov súťaží, správa web stránky, ekonomický úsek), VV, konferencie (predtým ho už doručili: OK, KR).
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016
uložil 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 na ObFZ v prílohe e-mailu najneskôr do 30.12.2016 do 15:00 h. Na ObFZ ho už
e-mailom doručili: - dňa 29.11.2016: ŠTK. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na najbližšiu riadnu „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ dňa 13.01.2017.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-30.11.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 05.12.2016 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre ObFZ MI
takto: v celkovej čiastke 10.464,89 € (neúplné platby za 10/2016 importované na účet SFZ v dňoch 01.-30.11.2016; PP:
1894); dátum dodania: 30.11.2016; dátum vyhotovenia: 05.12.2016; dátum splatnosti: 09.12.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 11/2016: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 5.-6.12.2016 a dňa 6.12.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.12.2016 a doručené účtovníčke boli dňa 7.12.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Poukazovanie prerozdelených vyzbieraných členských poplatkov za sezónu 2016/2017 na mládežnícke
družstvá jednotlivých klubov: Konferencia SFZ dňa 18.11.2016 schválila návrh na spôsob použitia vybraného
členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016 formou rozdelenia
futbalovým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka
2016/2017 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016. Sekretariát SFZ, z dôvodu poukazovania prerozdelených
členských poplatkov na jednotlivé kluby, vyzval všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si skontrolovali v ISSF
svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov
uvedené v ISSF. Od 1.12. 2016 do 10.12.2016 boli kluby povinné si v ISSF skontrolovať IBAN (prípadne ho
zvalidovať; vedľa čísla účtu je možnosť "validuj IBAN"; po kliknutí na možnosť „validuj IBAN“ systém
skontroluje, či je IBAN v správnom formáte) a fakturačné údaje. Prípadné zmeny v nich, aj s kópiou príslušného
dokladu, boli kluby povinné od 1.12.2016 do 10.12.2016 nahlásiť na svoj riadiaci zväz. Po 10.12.2016 sa zo SFZ,
výhradne na účty klubov uvedené v ISSF (pre tie, ktoré majú nárok), začne do 15.12.2016 poukazovanie
prerozdelených vyzbieraných členských poplatkov za sezónu 2016/2017 na mládežnícke družstvá.
Ďalšie požiadavky o doplnenie údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 6.12.2016: Žbince doplniť: SWIFT; číslo účtu; IBAN (uvedený FK k tomu na ObFZ doručil kópiu potvrdenia „Prima Banky“ o vedení účtu).
Matrikár ObFZ po prekontrolovaní doručeného potvrdenia požiadavku o tieto doplnenia zaslal z ObFZ e-mailom na SFZ
dňa 6.12.2016. Informácia o jej vybavení na SFZ bola na ObFZ doručená zo SFZ e-mailom hneď v uvedený deň.
Kontrola IBAN klubov v ISSF: Dňa 07.12.2016 ju vykonal J. Bendzák (sekretár ObFZ). Z 55 FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce malo IBAN klubu validovaný v ISSF 45 z nich. Pre nesprávne uvedený formát čísla účtu
klubu v ISSF ho validovaný nemali 3 z nich (Beša, Malčice, Zemplínska Široká - boli nato upozornené aj zaslaným emailom z ObFZ). Pre neuvedenie čísla účtu klubu v ISSF ho validovaný nemalo 7 z nich (Budkovce, Oborín, Porostov,
Ruský Hrabovec, Tibava, Veľké Slemence, Vojany - boli nato upozornené aj zaslaným e-mailom z ObFZ). Do poriadku
to mali možnosť dať obratom doručením kópie dokladu z banky o čísle účtu a IBAN klubu na ObFZ. Klubom, ktoré kópie
požadovaných dokladov k tomu, doručia na ObFZ, bude požiadavka k doplneniu údajov zaslaná z ObFZ e-mailom na SFZ
hneď v deň doručenia.
Program 23. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu
2016/2017 organizovaného OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: ObFZ ho dostal od organizátora turnaja emailom dňa 8.12.2016 v pôvodnej i opravenej verzii. Obe tieto boli hneď z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi KR.
Základné materiály 23. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre
sezónu 2016/2017 organizovaného OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: Tieto (program turnaja; pravidlá

turnaja; súťažný poriadok turnaja) boli dňa 8.12.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada cestovných nákladov kolektívom FO a FK za stretnutia neodohrané v stanovených termínoch:
EkÚ, na základe požiadavky ŠTK ObFZ z 30.11.2016, dňa 02.12.2016 zrealizoval prevod týchto čiastok z účtu ObFZ
na účty týchto FO-FK: TJ Družst. Oborín (IBAN: SK50 5600 0000 0042 1057 8001; SWIFT/BIC: KOMASK2X;
čiastka: 78,00 €; VS: 20160814; KS: 0556; ŠS: 2016113001) za stretn. 2.k. VIII.L m Sobrance B - Oborín zo 14.08.2016;
TJ Družst. Úbrež (IBAN: SK26 0900 0000 0000 9101 6672; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka: 51,00 €; VS:
20160821; KS: 0556; ŠS: 2016113002) za stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.08.2016; MFK Sobrance (IBAN:
SK17 0900 0000 0000 9101 6058; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka: 51,00 €; VS: 20160911; KS: 0556; ŠS:
2016113003) za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016.
Zaslanie písomného oznámenia k príkazu na začatie exekúcie ohľadom povinného D.L.: Po oboznámení sa
s doručeným príkazom účtovníčka ObFZ so sekretárom ObFZ spracovali oznámenie k tomu, ktoré bolo súdnemu exekútorovi
K. Mihalovi, z Exekútorského úradu Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice, zaslané z ObFZ e-mailom dňa 6.12.2016 (viď
toto v materiáloch EkÚ ObFZ).
Návrh rozpočtu ObFZ Michalovce na rok 2017: Na základe návrhov rozpočtov doručených od jednotlivých
orgánov a úsekov ObFZ na rok 2017, ako aj na základe plnenia rozpočtu ObFZ za 01-11/2016 i predpokladaného výsledku
jeho plnenia v 12/2016, ho v dňoch 1.-7.12.2016 spracoval J. Bendzák (sekretár ObFZ) v spolupráci s účtovníčkou ObFZ.
Tento návrh rozpočtu odporučili predložiť na zasadnutie VV ObFZ dňa 12.12.2016.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 05.12.2016 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom dňa 05.12.2016. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely
pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 05.12.2016: čiastka 10.464,89 € (neúplné platby za 10/2016 importované
na účet SFZ v dňoch 01.-30.11.2016; PP: 1894).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 6.12.2016
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 7.12.2016 pre tohto 1
zamestnanca ObFZ: J. Bendzák.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 6.-7.12.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 7.12.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 07.12.2016: J. Bendzák (za 11), M. Čeklovský (za 10), D. Čeklovský (za 10), Joz. Pivarník (za
10), P. Feňuš (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), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), 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), 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), M. Ruščanský (za 08,09,10), M. Sarvaj (za 08,09,10), A. Stretavský (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).
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. Ani do 07.12.2016 do 17:00 h ich ešte
na účte SFZ nemalo importovaných týchto 5 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce,
Malčice, Palín, Veľ. Revištia. 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 e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ. Do 07.12.2016 do 16:00 h ich na ObFZ nedoručili: - z importovaných na účet SFZ za 09/2016: Beša, Veľ.
Slemence; - z importovaných na účet SFZ dňa 15.11.2016: Krásnovce, MI-Topoľany, Pavlovce n/U, Pozdišovce,
Strážske; - z importovaných na účet SFZ dňa 16.11.2016: Budkovce, Petrovce n/L, Vinné; - z importovaných na účet
SFZ dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš. Remety; - z importovaných na účet SFZ dňa 25.11.2016: Rem. Hámre;
z neimportovaných na účet SFZ: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Veľ. Revištia. Všetky uvedené FO a FK ich
majú doručiť na ObFZ obratom.
Opätovné upozornenie na úhradu zbernej faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: V dňoch 30.11.2016 až
5.12.2016 boli nato z ObFZ telefonicky alebo e-mailom upozornené tieto FO a FK: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice,
Palín, Veľ. Revištia.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 11/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.12.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.12.2016. ObFZ ich

odporúča uhradiť najneskôr v piatok 09.12.2016. Uhradiť ich má týchto 12 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Čičarovce, Hatalov, Iňačovce, Krásnovce, Kusín, Porostov, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske, Vyš. Remety, Zalužice,
Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.12.2016 nebude mať platbu zo ZF za 11/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať
od 13.12.2016 zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Požiadavka o úhradu zbernej faktúry FO a FK z ISSF za 11/2016: FO a FK, ktorých sa to týka (Čičarovce,
Hatalov, Iňačovce, Krásnovce, Kusín, Porostov, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske, Vyš. Remety, Zalužice,
Žbince), bola požiadavka o úhradu tejto ZF najneskôr v piatok 9.12.2016 zaslaná z ObFZ e-mailom dňa 5.12.2016.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2016: V termíne od 01.12.2016 od 17:00 h do 07.12.2016 do 17:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ od týchto 6 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na
účet SFZ): - dňa 06.12.2016 (4): Hatalov, Kusín, Rus. Hrabovec, Sobrance: - dňa 07.12.2016 (2): Zalužice, Žbince.
Uhradiť ich má ešte týchto 6 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Čičarovce, Iňačovce, Krásnovce, Porostov,
Strážske, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.12.2016 nebude mať platbu zo ZF za 11/2016 importovanú na účte
SFZ, bude mať od 13.12.2016 zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je na
webovej stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MIMFK 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.
Pozvánka na najbližšie 36. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - na
12.12.2016: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.12.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK). Všetkým bol zaslaný aj „Návrh plánu zasadnutí orgánov
ObFZ na I. polrok 2017“. Určeným z nich budú zaslané aj prípadné ďalšie materiály na prerokovanie na tomto zasadnutí.
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“) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016, v časti pod názvom
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“.
ZO SPRÁV SFZ:
Doplňujúce voľby členov „Komory SFZ pre riešenie sporov“ (z ÚS SFZ č. 23 z 03.12.2016 - zo Správ
Volebnej komisie SFZ): Volebná komisia SFZ v zložení: Anton Obert - predseda; Gabriel Sekereš - podpredseda;
Viliam Vais, Ondrej Trnovský, Michal Budovec - členovia, konštatovala, že doplňujúce voľby 4 členov „Komory SFZ
pre riešenie sporov“, uskutočnené prostredníctvom ISSF, v stanovenom termíne prebehli v súlade s Rokovacím
poriadkom, Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov a Stanov SFZ. Výsledky volieb: zvolení členovia za
profesionálne kluby: Ivan Biacovský - FK DAC 1904 Dunajská Streda (7 hlasov); Oto Nedveď - Spartak Myjava (11
hlasov); zvolení členovia za aktívnych hráčov, ktorí sú členmi SFZ: Anna Peťovská (49 hlasov); Jozef Mikluš (43
hlasov). Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu VK odvolanie, ktoré
doručí VK (čl. 60, ods. 9, stanov SFZ).
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 2.12.2016: Výkonný výbor Slovenského
futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 2.12.2016 v Bratislave okrem iného: ● vzal na vedomie
vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR "A"; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a
prestupového poriadku SFZ so zapracovanou pripomienkou na zasadnutí; ● schválil návrh Smernice o organizácii a
priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí; ● schválil štadión NTC Poprad za dejisko finále Slovnaft
Cup-u súťažného ročníka 2016/2017; ● ustanovil p. Soňu Gewisslerovú za tajomníčku Komory SFZ pre riešenie
sporov; ● schválil návrh na udelenie odznakov SFZ; ● schválil návrh časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v 1.
polroku 2017; ● schválil sumu vo výške 1200,- EUR na nákup techniky pre úsek bezpečnosti a PZ z IS BŠP v zmysle
čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach; ● vzal na vedomie informáciu
o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov; ● vzal na vedomie informáciu o zasadnutí
Komisie HatTrick UEFA; ● vzal na vedomie informáciu o voľbách do orgánov SOV v rámci 51. valného zhromaždenia
SOV; ● vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie november 2016.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

