Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 24 z 10.12.2015
ČLENSKÉ SCHÔDZE FO-FK:
Členské schôdze FO-FK v 2. polroku 2015: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance by mal svoju členskú schôdzu v 2. polroku 2015 uskutočniť po skončení jesennej časti súť. roč.
2015/2016 majstrovských súťaží svojich družstiev v termíne od 15.10.2015 do 31.12.2015.
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:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 15.1.2016 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy).
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Prvotné z nich (informácia o
jej príprave; 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 dňa 14.12.2015, 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 na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 24. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
14.12.2015: Táto bola zaslaná z ObFZ dňa 7.12.2015 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ (všetkým týmto aj s týmito materiálmi na prerokovanie: návrh Plánu zasadnutí orgánov ObFZ Michalovce na 1.
polrok 2016; návrh programu konferencie; návrh členov pracovných komisií konferencie; návrh pozvánky konferencie;
návrh rokovacieho poriadku konferencie; návrh poverenia pre delegáta na konferenciu), predsedom pozvaných KR, DK,
ŠTK (všetkým týmto aj s týmto materiálom na prerokovanie: návrh Plánu zasadnutí orgánov ObFZ Michalovce na 1.
polrok 2016).
SPRÁVY KR ObFZ:
Štvrtá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
18.12.2015 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom: 15:00-16:00 h: Rozbor výkonu rozhodcov vo
vybraných stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce z dostupných videozáznamov (lektor: J. Mano); 16:00-18:00 h:
Odborná prednáška - základné podmienky pre posudzovanie zakázanej hry, priestupky vykonané neopatrne, riskantne a
nadmernou silou, zakázaná hra rukou, zmarenie jasnej gólovej príležitosti (lektor: D. Sedlák). Na túto 4. časť sa majú
dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizované KR ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v dňoch 18.-20.1.2016 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 jej hlavnom menu
uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“, ktorá obsahuje týchto 5 materiálov: Oznámenie o najbližšom vstupnom školení; Všeobecné informácie o
vstupnom školení; Ďalšie povinnosti uchádzačov; Prihláška na vstupné školenie, Potvrdenie lekára o zdravotnej
spôsobilosti. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo emailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie
svojho lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivá k tomu sú medzi uvedenými materiálmi).
Na toto vstupné školenie sa budú povinní dostaviť aj títo rozhodcovia, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: B. Ondrík, P.
Feňuš, M. Ivan, M. Jakubec, I. Šimaľ, P. Rapáč.
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: Mal sa uskutočniť v sobotu 5.12.2015 od 18:00 h v športovej hale Gymnázia PH v Michalovciach. Dostaviť
sa naň mali všetci zaradení do pôvodnej 15-člennej širšej nominácie výberu R a D ObFZ, ale aj každý ďalší, kto mal
záujem a spĺňa podmienky účasti vo výbere. Ten sa napokon nekonal, lebo sa naň dostavili len títo 4 R: M. Kurtak,
Mart. Marcin, M. Ruščanský, M. Tušek ml.

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 na ObFZ do 3.12.2015 do 11:00 h k účasti v príprave na turnaj i na
samotnom turnaji ohlásilo 13 R, z ktorých 4 sa turnaja nezúčastnia (títo neboli zaradení ani do širšej nominácie k
príprave na turnaj). Do 10.12.2015 do 11:00 h sa už k tomu na ObFZ ohlásili aj: a) svoj záujem oznámili aj: M. Tušek
ml., D. Mano, M. Čeklovský; b) svoju neúčasť oznámili aj: T. Škodi (pre neprítomnosť v čase turnaja). Do uvedeného
termínu sa k tomu na ObFZ neohlásili už len: M. Fedák, M. Hrinda.
Upravená 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 14 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, 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.
Druhý 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 nedeľu 13.12.2015 od 14:00 h v športovej hale Gymnázia PH v Michalovciach. Dostaviť sa
naň majú všetci zaradení do upravenej širšej nominácie výberu R a D ObFZ, ale aj každý ďalší, kto má záujem a spĺňa
podmienky účasti vo výbere.
Podklady k 22. ročníku „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre
sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v Trebišove: Predseda KR ich (pozvánka, bulletin, časový harmonogram, súťažný
poriadok, pravidlá, zoznam hráčov) vzal na vedomie a hneď v deň doručenia ich preposlal e-mailom členom KR ObFZ.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie ďalších dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 10.12.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd a nahlásenia do príslušných
poisťovní týchto zamestnancov: - na obdobie od 10.12.2015 do 20.12.2015: Sedlák Dušan.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje len vtedy, ak platba z nej nie je
importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné kópiu
dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 10.12.2015 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju
na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Jovsa,
Veľ. Revištia, Vinné; - za 09/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 12.10.2015): Čičarovce, Petrovce
n/L, Veľ. Slemence; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Čičarovce, Jovsa, Rem.
Hámre, Senné, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch. Požiadavka na
doručenie kópie dokladu o úhrade ZF 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.
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 na ObFZ oznámili aj tieto FO a FK: dňa 4.12.2015: Žbince (telefonicky). Predtým ho už postupne oznámili aj tieto FO a FK: Hatalov, Pozdišovce, Strážske
B, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v ISSF: Sú spracovávané priebežne takmer každý deň a prehľad o nich za jednotlivé
mesiace je zverejňovaný na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
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 boli medzi 49
nahlásenými na tento seminár 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.
Školenia trénerov licencia GRASSROOTS C a UEFA B: Budú otvorené začiatkom roka 2016. Termíny sa
upresnia neskôr. Predbežné prihlášky na školenia trénerov licencia GRASSROOTS C a licencia UEFA B boli
zverejnené na webovej stránke VsFZ Košice, v sekcii Tréneri a mládež.
SPRÁVY KM ObFZ:
Návrh rozpočtu KM ObFZ na rok 2016: Spracoval ho R. Feňuš (predseda KM) a na ObFZ ho doručil dňa
7.12.2015.
31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa
28.12.2015: Uskutoční sa v pondelok 28.12.2015 od 7:30 h do 13:00 h v šport. hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach za účasti všetkých 5 nahlásených družstiev žiakov týchto FO a FK: MTJ FK Sobrance, MFK Zemplín

Michalovce, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Pozdišovce. V prípade, 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 za jeho družstvo iné náhradné družstvo. Do pozície náhradných
družstiev turnaja budú zaradené tie družstvá žiakov, ktoré sa prípadne postupne do turnaja prihlásia po 2.12.2015.
Upozornenie pre vedúcich prihlásených družstiev FO a FK na 31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ
žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 28.12.2015: 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.
Ďalšie informácie k 31. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2015/2016 organizovanému dňa 28.12.2015: Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju, aj s podkladmi k nemu
(Rozhodnutie KM k turnaju; Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady turnaja; tlačivo „Zoznam hráčov“ na
turnaj; tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“ aj s pokynmi k jeho vyplneniu), boli dňa 10.12.2015 z
ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. Vedúci prihlásených
družstiev FO a FK sú povinní „Upresnený rozpis turnaja“, „Športovo-technické zásady turnaja“, tlačivo „Zoznam hráčov“
na turnaj, tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“ aj s pokynmi k jeho vyplneniu si z tejto stránky
skopírovať a dôkladne sa s nimi oboznámiť. Tlačivo „Zoznam hráčov“ na turnaj majú vyplniť podľa predtlače, tlačivo
„Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“ majú vyplniť podľa pokynov k jeho vyplneniu a vyplnené ich majú
doručiť a odovzdať na turnaji.
OBSADENIE ROZHODCOV:
31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 pondelok 28.12.2015 od 7:30 do 12:30 h: (Športová hala Gymnázia P. Horova v Michalovciach; rozhodcovia: Joz.
Pivarník - hlavný R turnaja, Kaffan, Tóth). Presné obsadenie R na jednotlivé stretnutia turnaja bude uvedené v presnom
časovom programe tohto turnaja v mieste jeho konania. Prípadné oznámenie o zrušení tohto obsadenia je nutné obratom
oznámiť telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, aby bolo možné hneď zabezpečiť náhradu. Všetky potrebné podklady k
tomuto turnaju budú zverejnené na webovej stránke ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Upozornenia pre predsedov komisií ObFZ k úlohám v 2. polroku 2015: Úlohy pre predsedov komisií v 2.
polroku 2015 boli spracované aj samostatne písomne a po 4.11.2015 boli zverejňované aj v každej ÚS ObFZ. Z komisií
ObFZ si ich (informácia k štatútu komisie; informácia k návrhu rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016;
informácia k zhodnoteniu činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015) už dňa 4.11.2015 od sekretára ObFZ
na „Spoločnom aktíve členov komisií a VV“ prevzali len: KR, DK, ŠTK, RK. Ostatné komisie si ich mali prevziať
obratom. Vzhľadom k tomu, že si ich neprevzali, upozornenia k tomu im bolo dňa 7.12.2015 zaslané z ObFZ aj v
prílohe e-mailu. Dodatočne si ich už prevzali aj: - dňa 7.12.2015: KM.
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná, vzhľadom k zmene SPF, DPF, RaPP a
ďalším noriem, spracovať alebo len upraviť štatút svojej komisie a tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii
doručiť na Se ObFZ písomne i e-mailom do 30.11.2015. Doposiaľ ho doručili len: - dňa 8.12.2015: KM.
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
aj: - dňa 7.12.2015: KM. Nevyzdvihli si ho: OK, TMK. Návrh rozpočtu už na ObFZ doručili aj: - dňa 7.12.2015: KM.
Obratom ho majú doručiť aj: ŠTK, DK, RK, KR, OK, TMK.
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: KR, ŠTK. Urobiť tak majú aj všetky ostatné komisie ObFZ.
Pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ: Uskutočnilo sa v piatok 4.12.2015 od 14:00 h v
priestoroch hotela Holiday inn, Bajkalská 25A, Bratislava. Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastnil J. Bendzák (sekretár
ObFZ).
Vianočný večierok SFZ: Uvedený „Vianočný večierok SFZ“ (stretnutie ,,futbalovej rodiny“ priaznivcov a
podporovateľov slovenského futbalu) sa uskutočnilo v piatok 4.12.2015 od 19:00 v hoteli Holiday Inn, Bajkalská 25A, v
Bratislave. Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastnil J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Nové vyžrebovanie 22. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“
pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v Trebišove: ObFZ ho (z dôvodu zasadnutia VV VsFZ dňa 19.12.2015 o 10:30
h v Trebišove a s tým súvisiacou zmenou otvorenia turnaja, ako aj po konzultácii sekretárov ObFZ na pracovnom
stretnutí dňa 4.12.2015 v Bratislave, aby niektoré družstvo nehralo 2 stretnutia po sebe) dostal od organizátora turnaja
e-mailom dňa 7.12.2015. Toto bolo hneď v uvedený deň z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi ObFZ Michalovce i
predsedovi KR ObFZ Michalovce. V uvedený deň bolo z ObFZ preposlané aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ
Michalovce. Kde je zverejnené pri dátume 7.12.2015.

Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2015: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne a
skompletizované boli v dňoch 7.-8.12.2015. Doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 8.12.2015 k ich zúčtovaniu za uvedený
mesiac.
Registračné preukazy člena SFZ pre funkcionárov ObFZ: Tieto už vybavené boli na ObFZ doručené aj pre
týchto funkcionárov ObFZ: - dňa 8.12.2015: rozh. Patrik Rapáč. Uvedené osoby si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte
ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka KR o spracovanie ďalšej dohody medzi ObFZ a jednotlivcom v 2. polroku 2015: Na základe nej
bola požiadavka o doručenie „Požadovaných údajov k uzavretiu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom“ zaslaná e-mailom
týmto jednotlivcom: - dňa 10.12.2015: Sedlák Dušan. ObFZ po ich doručení s uvedeným spracuje dohodu.
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 3.12.2015 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, 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.
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 3.12.2015 tam boli zverejnené
od 4.12.2015. Ďalšie k 10.12.2015 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 11.12.2015.
Aktív klubov zemplínskej oblasti zo súťaží mužov VsFZ 2015/2016 s predsedom VsFZ: Pre kluby z ObFZ
Trebišov a ObFZ Michalovce (III. liga východ: Trebišov, Veľké Revištia; IV. liga juh: Sobrance, Michaľany, Borša,
Strážske, Veľký Horeš, Veľké Kapušany; V. liga zemplínska: Močarany, Čičarovce, Nacina Ves, Lastomír, Palín, Vinné,
Čierna nad Tisou, Krišovská Liesková, Trakany, Parchovany, Petrovce nad Laborcom, Kráľovský Chlmec, Úpor,
Cejkov) sa tento uskutočnil v stredu 9.12.2015 od 16:30 h v Michalovciach (v priestoroch Hotela JALTA, Nám.
Osloboditeľov 70). Hlavnými témami programu boli registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok a aplikácia
ISSF. Prítomní pritom písomne dostali: informáciu o financovaní futbalu na Slovensku do roku 2019; informáciu o
zmluve o sponzorstve v športe a financovaní športu zo súkromných zdrojov; návrh ŠTK VsFZ pre VV VsFZ na
doplnenie Rozpisu súťaží VsFZ 2015/2016. Tohto aktívu sa zúčastnili zástupcovia týchto klubov: III. liga východ:
Trebišov; IV. liga juh: Strážske, Veľký Horeš; V. liga zemplínska: Močarany, Nacina Ves, Lastomír, Vinné, Čierna
nad Tisou, Krišovská Liesková, Petrovce nad Laborcom, Cejkov) a nezúčastnili sa ho zástupcovia týchto klubov:
III. liga východ: Veľké Revištia; IV. liga juh: Sobrance, Michaľany, Borša, Veľké Kapušany; V. liga zemplínska:
Čičarovce, Palín, Trakany, Parchovany, Kráľovský Chlmec, Úpor). Za VsFZ sa tohto aktívu zúčastnili: R. Havrila
(predseda VsFZ), A. Majláthová (ekonómka a matrikárka VsFZ), M. Eperješi (sekretár VsFZ), Š. Olšavský (predseda
ŠTK VsFZ). Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastnili: V. Čan (predseda ObFZ), J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Požiadavka SFZ z dôvodu aktualizácie databázy: ObFZ ju dostal zo SFZ e-mailom dňa 10.12.2015
ohľadom kontaktných údajov predsedu ObFZ a sekretára ObFZ. Tieto boli na SFZ zaslané z ObFZ hneď v uvedený
deň. Ohľadom predsedu ObFZ: - titul, meno, priezvisko: PaedDr. Vladimír Čan; - e-mail: can@gphmi.sk; - mobil:
0917/685525. Ohľadom sekretára ObFZ boli potvrdené kontaktné údaje uvedené v priloženej tabuľke.
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 4.12.2015: Výkonný výbor Slovenského
futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 4.12.2015 v Bratislave okrem iného: a) vzal na vedomie
vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17; b) vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti
reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17; c) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; d) schválil návrh na zámenu pozemkov medzi SFZ a
Mestom Poprad za účelom budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci; e) vzal na vedomie prípravu
návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch; f) schválil návrh Koncepcie
prijímacích skúšok organizovaných SFZ pre vzdelávanie trénerov UEFA „A“ a „UEFA PRO“ licencie so vznesenou
pripomienkou; g) schválil návrh Štatútu siene slávy slovenského futbalu, zloženie členov výkonnej komisie a zloženie
členov čestnej rady Siene slávy; h) schválil návrh na dejisko finále a zmenu termínu uskutočnenia finále Slovnaft Cup-u
súťažného ročníka 2015/16; i) schválil návrh programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016; j) vzal na vedomie
informáciu o stanovisku FIFA k RAPP-u SFZ; k) vzal na vedomie žiadosť predsedu ObFZ Považská Bystrica o
možnosti použitia finančných prostriedkov určených na odmenu predsedu ObFZ Považská Bystrica na iný účel, v tejto
súvislosti uložil GS SFZ, aby sa žiadosťou zaoberal; l) vzal na vedomie informáciu k schválenému návrhu Zákona o
športe; m) vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie november
2015; n) vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV
SFZ; o) schválil návrhy na udelenie odznakov SFZ; p) schválil návrh na prevod nehnuteľností zo Slovenského

združenia telesnej kultúry v likvidácii na SFZ; r) schválil návrh nového systému odmeňovania sekretárov RFZ a ObFZ
a odmeňovania matrikárov RFZ.
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 2015: Tí, ktorí ju ešte nedoručili (V. Pčolár), ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 2.3.12.2015 a dňa 3.12.2015 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2015: Na Se ObFZ boli doručené dňa 3.12.2015, kde si ich
od uvedeného dňa mohol každý zo zamestnancov ObFZ prevziať v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ.
Upozornenie sociálnej poisťovne na zmenu formy a spôsobu zasielania evidenčných listov dôchodkového
poistenia: ObFZ ho dostal poštovou listovou zásielkou dňa 10.12.2015. Pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20
je povinnosť od 1.7.2016 zasielať tieto listy v elektronickej podobe. Uvedené upozornenie bolo doručené účtovníčke ObFZ
hneď v uvedený deň.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa
3.12.2015: V. Čan (za 10), J. Bendzák (za 11); - dňa 8.12.2015: J. Hreško (za 10,11), P. Dziad (za 08,09,10,11), F. Gejguš
(za 11), J. Škodi (za 11), T. Škodi (za 11).
Prevzatie potvrdenia o príjme za 11/2015: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 8.12.2015: P. Dziad, F. Gejguš, J. Škodi, T. Škodi.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03-10/2015: Ani do 10.12.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ pre ObFZ Michalovce
importované nemali a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK: - za 03/2015: Ruská; - za 09/2015: Somotor; - za 10/2015:
Čičarovce.
Zberné faktúry z ISSF za 11/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.12.2015 a importované na účte SFZ
majú byť do 14.12.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 11.12.2015.V termíne od 3.12.2015 od 11:00 h do
10.12.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 10 FO a FK (predtým už od 2) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 4.12.2015 (5): Hatalov, Podhoroď, Senné, Úbrež,
Zalužice; - dňa 7.12.2015 (1): Sobrance; - dňa 8.12.2015 (2): Kusín, Petrovce n/L; - dňa 9.12.2015 (2): Zempl. Široká,
Žbince. Ani do 10.12.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemal importované a uhradiť ich má ešte týchto 26 FO a FK
patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Čičarovce, Dúbravka, Horovce, Choňkovce, Lekárovce, Ložín, Malčice,
MI - AFK Topoľany, Moravany, Niž. Rybnica, Oborín, Pavlovce n/U, Porostov, Poruba p/V, Pus. Čemerné, Rakovec
n/O, Rem. Hámre, Sejkov, Tibava, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety. Každý FO a
FK, ktorý dňa 15.12.2015 nebude mať platbu ZF za 11/2015 importovanú na účte SFZ, bude povinný hneď po úhrade
faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Požiadavky ObFZ Michalovce na futb. odd. TJ Družstevník Čičarovce k zberným faktúram z ISSF: Tieto boli
dňa 10.12.2015 zaslané uvedenému FO z ObFZ aj e-mailom. Klub, ako jediný zo všetkých patriacich pod ObFZ Michalovce,
do 10.12.2015 neuhradil svoju zbernú faktúru z ISSF za 10/2015, z ktorej platba mala byť importovaná na účte SFZ dňa
10.11.2015. ObFZ žiadal o jej úhradu obratom a vzhľadom k tomu, že táto nebola importovaná na účte SFZ do
stanoveného termínu, aj o doručenie kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ obratom (môže sa doručiť aj v prílohe emailu). Okrem toho v ISSF má klub už aj zbernú faktúru za 11/2015, ktorá má byť importovaná na účte SFZ do
14.12.2015. Uhradiť ju má klub aspoň 3 dni pred týmto termínom. Vzhľadom k tomu, že klub nemal ani svoju platbu zo
zbernej faktúry za 09/2015 importovanú na účte SFZ do stanoveného termínu 12.10.2015, bola mu z ObFZ e-mailom
dňa 12.11.2015 zaslaná požiadavka na doručenie kópie dokladu o jej úhrade, ktorú mal klub doručiť na ObFZ obratom,
čo napriek požiadavke uvádzanej vo viacerých ÚS ObFZ za sebou nezrealizoval ani doteraz. Doručiť ju na ObFZ má
obratom (môže sa doručiť aj v prílohe e-mailu). ObFZ kópie dokladov o úhrade zbernej faktúry vyžaduje len v
tých prípadoch, ak táto nie je importovaná na účte SFZ do termínu uvedeného v zbernej faktúre!!! ObFZ žiadal
uvedený klub o bezpodmienečné zrealizovanie uvedených požiadaviek obratom (o doručenie kópií dokladov o úhrade
zbernej faktúry za 09/2015 a 10/2015, prípadne o doručenie stanoviska ktomu).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

