Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 24 z 14.12.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Stále ho uhradený nemali a uhradiť
obratom ho mali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas
(pokyny k tomu boli naposledy zverejnené v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
Druhý tréning „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ v príprave na 23.r. „Turnaja výberov R a D ObFZ v
rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017: Mal sa uskutočniť v Ne 11.12.2016 od 16:00 h v Šport. hale
Gymnázia PH v Michalovciach, no neuskutočnil sa pre malý počet hráčov.
Program 23.r. „Turnaja výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017
organizovaného dňa 17.12.2016 v Stropkove: Jeho doručenú pôvodnú i opravenú verziu KR vzala na vedomie.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Úhrada cestovných nákladov kolektívom FO a FK za stretnutia neodohrané v stanovených termínoch:
ŠTK vzala na vedomie informáciu o zrealizovaní svojej požiadavky z 30.11.2016 o prevode čiastok z účtu ObFZ na
účty FO-FK (TJ Družst. Oborín, TJ Družst. Úbrež, MFK Sobrance dňa 02.12.2016.
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 na
mobil sekretárovi ObFZ do 30.11.2016 kvôli zabezpečeniu potrebného počtu športových hál. Pretože do uvedeného
termínu sa predbežne prihlásil malý počet družstiev, na turnaj sa zabezpečila len 1 športová hala.
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 13.12.2016: Žbince (telefonicky). Predtým ho už oznámili: Hatalov, Budkovce, Moravany, Rakovec n/O.
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 e-mailom (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
v ňom rozhoduje vopred oznámený predbežný záujem a dátum skôr doručenej záväznej prihlášky.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 13.12.2016 majú tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za
11/2016 nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Čičarovce, Krásnovce.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 11/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO
a FK: - dňa 13.12.2016: Krásnovce (od 13.12.2016).
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.
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).
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:
Poplatky za zápasy v ISSF: Vygenerované už boli: - do 30.11.2016: z dohrávaného stretn. 10.k. III.L mž z
03.11.2016 Strážske - Sobrance 1:9 (R - zást. dom. klubu); z dohrávaného stretn. 9.k. III.L ž z 03.11.2016 Strážske Sobrance 2:6 (R - zást. dom. klubu). Vygenerované neboli: 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.).
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 KM ObFZ:
Premiestnenie prvotných materiálov k 32.roč. "Vian. turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" v sezóne
2016/2017 na webovej stránke ObFZ: Tieto z webovej stránky ObFZ, pri dátume 15.11.2016 (predbežný rozpis;

záväzná prihláška), boli dňa 14.12.2016 premiestnené do menu vľavo, do časti s názvom „Súťaže ObFZ Michalovce“,
v nej do časti s názvom „Vian. turnaj ObFZ MI ž v HaFu“.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie ďalších dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2016: Na základe
obsadenia R na 32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný dňa
27.12.2016, ju KM dňa 14.12.2016 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd týchto zamestnancov: - na deň
27.12.2016: Tomáš Škodi, Maroš Kurtak, Michal Čeklovský, Lukáš Kurták.
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. Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju, aj s podkladmi k nemu (Rozhodnutie KM k turnaju;
Nasadenie; Možnosti vyžrebovania; Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady turnaja; tlačivo „Zoznam
hráčov“ na turnaj; tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov“; Pokyny k vyplneniu tlačiva „Hromadné
vyúčtovanie cest. výdavkov“), boli dňa 14.12.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do
jej aktuálneho menu uprostred, kde sú umiestnené pri dátume 14.12.2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou. Klub, ktorý toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.
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 k turnaju (program; pravidlá;
súťažný poriadok) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.12.2016.
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky vedení účtu klubu na ObFZ doručili: - dňa
8.12.2016: Oborín (e-mailom); - dňa 9.12.2016: Porostov (osobne), Veľ. Slemence (e-mailom). Nedoručili ich a obratom
sú povinní ich doručiť: Beša, Budkovce, Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany, Zempl. Široká.
Ďalšie požiadavky o doplnenie údajov v ISSF: ObFZ ich zaslal na SFZ e-mailom ohľadom týchto FO a FK: dňa 8.12.2016: Budkovce, Malčice, Oborín, Porostov, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany, Zempl. Široká; - dňa 9.12.2016:
Veľ. Slemence. U všetkých uvedených žiadal na základe zaslaných údajov doplniť IBAN klubu v ISSF. Informácia o ich
doplnení bola na ObFZ doručená zo SFZ e-mailom dňa 9.12.2016.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017: Pripomienky k nemu na ObFZ nedoručil ani jeden
člen VV a ani jeden z predsedov KR, ŠTK, DK. Takto sa predložil k prerokovaniu na zas. VV dňa 12.12.2016.
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
doručili aj: - dňa 12.12.2016: KR, RK (predtým ho už doručili: - dňa 29.11.2016: ŠTK).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2016: Na základe požiadavky KM zo
14.12.2016 boli tieto spracované s týmito zamestnancami: - dňa 14.12.2016: Škodi Tomáš, Kurtak Maroš, Čeklovský
Michal, Kurták Lukáš (so všetkými dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom na deň 27.12.2016). Všetci
uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej svojej dohody môžu prevziať na Se ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ. Požiadavka o ich nahlásenie do príslušných poisťovní bola z ObFZ
zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 14.12.2016.
Spoločný aktív členov komisií a VV ObFZ: Uskutočnil sa v pondelok 12.12.2016 od 16:30 h v Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce. Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ, a organizačných pokynoch,
hlavným bodom jeho programu bolo zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016 s poukázaním na
ich vzájomnú spoluprácu, klady a nedostatky v činnosti, ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom
období. Na záver pracovnej časti predseda ObFZ poďakoval všetkým za činnosť v 2. polroku 2016. V rámci
spoločenského posedenia bola podaná večera s občerstvením. Tohto aktívu sa mali zúčastniť všetci členovia KR, DK,
ŠTK, MRK, TMK, KM, OK, VV, RK, sekretár ObFZ. Z 39 členov týchto orgánov ObFZ sa ho zúčastnilo 27 (ospravedlnili
sa 7; bez oznámenia dôvodu sa nedostavili ďalší 5), a to takto: z KR - 5: J. Špivák, J, Mano, V. Lisák, M. Kurtak, A.
Stretavský (dostavili sa všetci); z DK - 4: M. Polák, M. Uhrina, J. Majoroš , J. Berila (nedostavili sa - 2: Mich. Hreščák, J.
Ždiňák); z ŠTK - 4: E. Anguš, M. Žofčák, L. Popik, M. Hrinda (ospravedlnili sa - 1: T. Škodi); z MRK - 3: J. Šimko, L.
Vojtko, M. Marjov (dostavili sa všetci); z TMK - 1: J. Vaľko (ospravedlnili sa - 1: M. Eštok; nedostavili sa - 1: M.
Kičinka); z KM - 2: Joz. Pivarník, M. Čeklovský (ospravedlnil sa - 1: R. Feňuš); z OK - 0: (ospravedlnili sa - 1: M. Čaga;
nedostavili sa - 2: M. Behún, J. Varga); z VV - 5: V. Čan, R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó (ospravedlnil sa - 2: Š.
Czetö, J. Žofčák); z RK - 2: J. Pado, D. Guľaš (ospravedlnili sa - 1: J. Kriška); zo Se - 1: J. Bendzák.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 5.12.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 7.12.2016: čiastka 10.464,89
€ (neúplné platby za 10/2016 importované na účet SFZ v dňoch 01.-30.11.2016; PP: 1894).
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 14.12.2016 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. Tieto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 13.12.2016: Budkovce (e-mailom; za 10/2016 uhradené dňa 15.11.2016). Do 14.12.2016 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: 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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2016: V termíne od 07.12.2016 od 17:00 h do 14.12.2016 do 17:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 5 FO a FK (predtým už od 6 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 08.12.2016 (2): Iňačovce, Porostov; - dňa 09.12.2016 (1): Vyš. Remety; dňa 12.12.2016 (1): Strážske; - dňa 13.12.2016 (1): Krásnovce. Uhradiť ich má ešte tento 1 FO a FK územne patriaci pod
ObFZ MI: Čičarovce. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.12.2016 nemal platbu zo ZF za 11/2016 importovanú na účte SFZ,
mal od 13.12.2016 zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol 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.
Z ostatného 36. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Toto sa na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ uskutočnilo v Po 12.12.2016 od 15:00 h v Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa
po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali:
Informácie o činnosti komisií ObFZ od 9.11.2016 do 7.12.2016; Príprava na 23.r. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v hal.
futb.“ na 17.12.2016; Príprava 32. r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v halovom futb.“ dňa 27.12.2016; Informácie o
zhodnotení činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016; Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok
2017; Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2017; Informácie o príprave „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017;
ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto
zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 5 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa
ospravedlnili: Š. Czetö - rod. dôv., J. Žofčák - prac. dôv.). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J.
Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák),
ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 36. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
12.12.2016: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 36. zas. VV ObFZ dňa 12.12.2016 tak, ako je uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 12.12.2016. ● VV vzal na
vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 9.11.2016 do 7.12.2016. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu
ŠTK o príprave na 23.roč. „Turnaja výberov ObFZ R a D v halovom futbale“ dňa 17.12.2016. ● VV vzal na vedomie
ďalšie informácie o príprave 32.roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ dňa 27.12.2016
(vyžrebovanie turnaja; upresnený rozpis turnaja; informácia o materiáloch turnaja v ÚS a ich zverejnení na stránke
ObFZ; obsadenie R na turnaj; organizačné zabezpečenie turnaja). ● VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkami
zabezpečiť ceny i občerstvenie na 32.roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ dňa 27.12.2016 v rozsahu
ako v predchádzajúcej sezóne. ● VV vzal na vedomie informácie o zhodnotení činnosti komisií za 2. polrok 2016. ● VV
schválil plán zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017. ● VV schválil návrh rozpočtu ObFZ na rok 2017 podľa
predloženého tabuľkového prehľadu. ● VV uložil predsedovi ObFZ predložiť najbližšej konferencii ObFZ dňa 13.1.2017
návrh rozpočtu ObFZ na rok 2017 s odporučením VV na schválenie. ● VV schválil predložený návrh poverenia pre

delegáta klubu na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017. ● VV schválil predložený návrh pozvánky na
„Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017. ● VV uložil sekretárovi ObFZ ďalšie schválené materiály
„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 (pozvánku na konferenciu; poverenie pre delegáta klubu na
konferenciu) zverejniť obratom na web stránke ObFZ. ● VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na „Konferenciu ObFZ
Michalovce“ dňa 13.1.2017 zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred konferenciou pre delegátov klubov na e-mailové adresy
klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ
Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu (pre kluby, ktoré
sa nezúčastňovali ostatných konferencií ObFZ ich zaslať aj písomne poštovou listovou zásielkou). Každý klubový ISSF
manažér je povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný
zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením. Podobným spôsobom
pozvánku zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, sekretárovi ObFZ,
organizačným pracovníkom konferencie ObFZ, prípadným ďalším pozvaným hosťom. ● VV po prerokovaní návrhu
predloženého sekretárom ObFZ na zas. VV dňa 14.11.2016 na ocenenie jubilantov za 2. polrok 2016 na riadnej
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017, na ocenenie schválil 8 jubilantov. ● VV schválil zabezpečenie
spomienkových plakiet pre 8 jubilantov schválených na ocenenie na „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017. ●
VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 zaslať z ObFZ najneskôr 7
dní pred konferenciou poštovou listovou zásielkou pozvaným jubilantom. ● VV uložil sekretárovi ObFZ na
„Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 zabezpečiť občerstvenie (minerálky, bagety). ● VV schválil za
riadiaceho „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 Jaroslava Bendzáka (sekretára ObFZ). ● VV schválil návrh
zloženia pracovného vedenia „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 takto: predseda ObFZ; podpredseda
ObFZ; predseda RK; sekretár ObFZ; predsedovia KR, ŠTK, DK. ● VV uložil predsedovi ObFZ prípadné návrhy
doručené na ObFZ do 30.12.2016 na doplnenie programu „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 a na členov
jej pracovných komisií prerokovať na zasadnutí VV v 01/2017. ● VV schválil úhradu cestovných nákladov V. Čanovi
(predsedovi ObFZ) za použitie vlastného auta na „Vyhlásení jedenástky III. Ligy Východ VsFZ 2016“ dňa 16.11.2016 v
Košiciach. ● VV schválil úhradu cestovných nákladov V. Čanovi (predsedovi ObFZ) a J. Bendzákovi (sekretárovi
ObFZ) na „Pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ“ dňa 2.12.2016 v Bratislave podľa predložených
dokladov. ● VV schválil odmenu pre sekretára ObFZ za rok 2016. ● VV schválil objednávku denníka Korzár pre ObFZ
na rok 2017. ● VV schválil vrátenie fin. prostriedkov v čiastke 87 € prevodom z účtu ObFZ na účet FK Družstevník
Iňačovce za neodohrané stretnutie 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.9.2016 z dôvodu rizika nákazy žltačkou. ●
VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 36. zas. VV ObFZ dňa 12.12.2016.
Zápis z ostatného 36. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
12.12.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 13.-14.12.2016 a dňa 14.12.2016 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu
všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 37. zasadnutie VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v Po 9.1.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce.
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“. Ďalšie z nich (pozvánka na konferenciu; poverenie pre delegáta
klubu na konferenciu) budú na nej zverejnené v najbližších dňoch.
ZO SPRÁV SFZ:
Platné znenie RaPP ohľadom registračného preukazu SFZ (z ÚS SFZ č. 24 z 10.12.2016 - zo Správ ŠTK
SFZ): ŠTK SFZ dáva do pozornosti všetkým funkcionárom a hráčom FK v súťažiach SFZ nasledovný text platného
znenia RaPP (str. 12): Registračný poriadok SFZ, PRVÁ HLAVA  Registrácia fyzických osôb a právnických osôb,
článok 9  Registračný preukaz individuálneho člena SFZ, bod (8): "Vlastníkom registračného preukazu je SFZ.
Držiteľom registračného preukazu je fyzická osoba, ktorej bol preukaz vystavený, ktorá je povinná ho chrániť pred
stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú
zodpovednosť fyzickej osoby, ktorej bol registračný preukaz vystavený”.
Upozornenie k riešeniu podnetov (z ÚS SFZ č. 24 z 10.12.2016 - zo Správ Se SFZ): Na základe množstva
prijatých podnetov, ktoré SFZ nie je v zmysle právnych predpisov oprávnený riešiť z dôvodu vecnej a územnej (alebo
miestnej) nepríslušnosti, vyzýva všetkých členov SFZ, aby vo vzťahu k ich územnej príslušnosti k RFZ a/alebo ObFZ,
riešili svoje podnety prostredníctvom príslušných orgánov týchto zväzov, v zmysle zachovania územného princípu a
príslušných predpisov RFZ a/alebo ObFZ. Následne, po vyčerpaní všetkých dostupných prostriedkov v rámci
príslušného RFZ a/alebo ObFZ, majú možnosť podania podnetu na SFZ, ktorá im zostáva zachovaná v prípade splnenia
podmienok, stanovených v čl. 60 stanov SFZ alebo riešenia sporu v „Komore SFZ pre riešenie sporov“, v zmysle čl. 59
stanov SFZ a príslušných ustanovení poriadku „Komory SFZ pre riešenie sporov“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

