Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 25 z 21.12.2016
Oznámenie k zverejneniu najbližších „Úradných správ ObFZ“: Aj v období sviatkov Vianoc a Nového roka
budú ÚS ObFZ zverejňované na webovej stránke ObFZ, a to takto: ÚS č. 26 - v piatok 30.12.2016; ÚS č. 27 - už vo
štvrtok 5.1.2017. Ďalšie ÚS už budú zverejňované každý piatok.
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).
Zhodnotenie činnosti KR ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Špivák (predseda KR) a na ObFZ ho doručil emailom dňa 12.12.2016.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017: Uskutoční
sa v sobotu 21.1.2017 od 7:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. 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 postupne oznámili tieto FO a FK:
Hatalov, Budkovce, Moravany, Rakovec n/O, Žbince.
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:
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - dňa
20.12.2016: Čičarovce (za 10/2016 od 15.11.2016; za 11/2016 od 13.12.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie platby zo ZF za
10/2016 na účet SFZ: Bánovce n/O, 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:
Požiadavka ku generovaniu poplatkov za zápasy v ISSF: Z ObFZ bude zaslaná e-mailom pre J. Letka (ved.
odd. IT SFZ) ohľadom týchto stretnutí z jesennej časti sezóny 2016/2017, z ktorých poplatky ešte neboli uzavreté
(negenerovali sa): 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.).
Zhodnotenie činnosti „Úseku správcov súťaží ObFZ“ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár
ObFZ) a na ObFZ ho doručil e-mailom dňa 21.12.2016.
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.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 14.12.2016 od 17:00 h do
21.12.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena
SFZ: Pozdišovce (1): Milan Blicha 11.06.1956 (20-20 – 21). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto nových RP.
SPRÁVY TMK ObFZ:

Zhodnotenie činnosti TMK ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho M. Eštok (predseda TMK) a na ObFZ ho
doručil e-mailom dňa 15.12.2016.
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 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“) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.12.2016.
Podklady pre prihlásené družstvá k 32. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“
pre sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 27.12.2016: Tieto (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 20.12.2016 z ObFZ zaslané aj e-mailom na e-mailové adresy
vedúcich družstiev prihlásených do tohto turnaja. Z nich „Zoznam hráčov“ a „Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov“
má každé družstvo odovzdať vyplnené až na tomto turnaji.
Podklady pre funkcionárov ObFZ k 32. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“
pre sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 27.12.2016: Pre obsadených 4 R, pre hlavného organizátora turnaja, pre
zástupcu VV ObFZ, boli tieto (Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady turnaja; Pokyny k turnaju) v dňoch
20.-21.12.2016 z ObFZ zaslané aj e-mailom na ich e-mailové adresy.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti RK ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Pado (predseda RK) a na ObFZ ho doručil
osobne dňa 12.12.2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R pôsobiacich v súťažiach ObFZ, s ktorými bola uzavretá
dohoda o brigádnickej práci študenta na 2. polrok 2016. Na ObFZ ho stále nedoručil a obratom ho má doručiť už len M.
Ubľanský.
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.
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky vedení účtu klubu na ObFZ doručili: - dňa
19.12.2016: Zempl. Široká (osobne). Nedoručili ich a obratom sú povinní ich doručiť aj: Beša, Budkovce, Malčice, Rus.
Hrabovec, Tibava, Vojany.
Plán zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017: Jeho predložený návrh bol bez pripomienok schválený na
ostatnom 36. zas. VV ObFZ dňa 12.12.2016. Z ObFZ bol tento plán dňa 14.12.2016 zaslaný e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 14.12.2016. Okrem toho tento
materiál je aj v menu vľavo, v časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v nej v časti s názvom „Plány zasadnutí“.
Vyhodnotenie 23. ročníka „Turnaja výberov ObFZ R a D v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu
2016/2017 organizovaného OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: FZ-y ho dostali od organizátora turnaja emailom dňa 20.12.2016. Vyhodnotenie bolo hneď v uvedený deň z ObFZ zaslané e-mailom predsedovi KR i predsedovi
ObFZ, ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
20.12.2016.
Doplnenie vyhodnotenia 23. ročníka „Turnaja výberov ObFZ R a D v rámci VsFZ v halovom futbale“
pre sezónu 2016/2017 organizovaného OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: Toto, doplnené o údaje Výberu
R a D ObFZ Michalovce na tomto turnaji a snímke výberu, bolo dňa 20.12.2016 z ObFZ zaslané e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnené pri vyhodnotení turnaja.
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 15.12.2016: TMK, VV; - dňa 21.12.2016: Úsek správcov súťaží, Ekonomický úsek (predtým ho už
doručili: - dňa 29.11.2016: ŠTK; - dňa 12.12.2016: KR, RK. Doručiť ho ešte majú: OK, DK, MRK, KM, Se.
Porada predsedov ObFZ v rámci VsFZ: Uskutočnila sa v stredu 14.12.2016 o 13:00 h v priestoroch hotela
Maratón, Strojárenská 11, v Košiciach. Zúčastnil sa jej aj V. Čan (predseda ObFZ Michalovce).
Riadna konferencia VsFZ: Uskutočnila sa v stredu 14.12.2016 o 16:30 h v priestoroch hotela Maratón,
Strojárenská 11, Košice. Riadila sa týmto programom: 1. Otvorenie - vyhlásenie o zvolaní konferencie a o
uznášaniaschopnosti konferencie; 2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie; 3. Schvaľovanie programu Riadnej
konferencie VsFZ; 4. Ocenenie jubilantov; 5. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od poslednej konferencie VsFZ 5/2016;
6. Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od poslednej správy na konferencii VsFZ 11/2015; 7. Čerpanie rozpočtu
VsFZ 2016; 8. Návrh úpravy rozpočtu VsFZ na rok 2016; 9. Návrh rozpočtu VsFZ na rok 2017; 10. Diskusia - rôzne; 11.
Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 14. decembra 2016; 12. Záver.

Návrh predsedu VsFZ do rozpočtu SFZ na rok 2017: Predsedovia a sekretári ObFZ v rámci VsFZ ho dostali
z VsFZ e-mailom dňa 20.12.2016. Tak, ako sa po tom rokovalo na porade predsedov ObFZ dňa 14.12.2016, predseda
VsFZ ho pripravil ohľadom mzdy sekretárov ObFZ a zaslal predsedovi SFZ.
Prevzatie dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancami na deň 27.12.2016: V termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej dohody s nepravidelným príjmom na Se
ObFZ prevzali: - dňa 16.12.2016: Škodi Tomáš, Kurtak Maroš, Čeklovský Michal, Kurták Lukáš.
Doručenie nového počítača pre KR: Tak, ako bolo spomínané na pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov
RFZ a ObFZ dňa 2.12.2016 v Bratislave, každý FZ mal dostať od SFZ nový počítač pre potreby svojej KR. Pre KR
ObFZ Michalovce tento na ObFZ doručil dobierkou díler dňa 20.12.2016 od firmy GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o.
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.-20.12.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 21.12.2016 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 239,00 € (všetky platby za 11/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.12.2016; PP:
1935); dátum dodania: 20.12.2016; dátum vyhotovenia: 21.12.2016; dátum splatnosti: 29.12.2016.
Doručené pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje za doposiaľ
postupne doručené pozdravy k týmto sviatkom od týchto odosielateľov: a) e-mailom: - dňa 1.12.2016: SZTK Bratislava; dňa 16.12.2016: SFZ (v mene prezidenta a generálneho sekretára, ako aj celého SFZ); - dňa 19.12.2016: Jozef Uchaľ
(predseda Olympijského klubu Michalovce); - dňa 20.12.2016: OOFZ Svidník; Marcel Eperješi (sekr. VsFZ); - dňa
21.12.2016: ObFZ Trebišov; V. Čan (preds. ObFZ); b) poštovou listovou zásielkou: - dňa 21.12.2016: Obec Moravany.
Odoslané pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce ich v mene predsedu a sekretára
ObFZ zaslal e-mailom týmto adresátom: - dňa 21.12.2016: SFZ; VsFZ; Richard Havrilla (preds. VsFZ); Marcel Eperješi
(sekretár VsFZ); Alžbeta Majláthová (ekonómka a matrikárka VsFZ); Peter Szénay (koordinátor a tréner mládeže VsFZ);
všetkým ObFZ v rámci VsFZ; MFK Zemplín Michalovce; SZTK Bratislava; P. Gožo (správca web stránky ObFZ); M.
Janičová (účtovník ObFZ); Multišport Michalovce (P. Kločanka).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 21.12.2016: J. Hreško (za 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),
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).
Nahlásenie zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2016 do príslušných poisťovní po uzavretí ďalších dohôd: Na
základe požiadavky Se z 14.12.2016 boli do nich nahlásení títo zamestnanci ObFZ: - dňa 19.12.2016: Tomáš Škodi, Maroš
Kurtak, Michal Čeklovský, Lukáš Kurták.
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. V termíne od 14.12.2016 od 17:00 h
do 21.12.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 49 FO a FK) v
týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 20.12.2016 (1): Čičarovce. Ani do
21.12.2016 do 17:00 h ich ešte na účte SFZ nemali importované tieto 4 FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Bánovce
n/O, 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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.12.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.12.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr
v piatok 09.12.2016. V termíne od 14.12.2016 od 17:00 h do 21.12.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ
aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 11 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 20.12.2016 (1): Čičarovce. Týmto ich už za 11/2016 uhradilo všetkých 12 FO a FK územne patriacich pod
ObFZ MI, ktoré ich mali uhradiť.
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 18.12.2016: Strážske (e-mailom; za 10/2016 uhradené dňa 14.11.2016). Do 14.12.2016 do 16:00 h ich na ObFZ nedoručili: a) z importovaných na účet SFZ: - za
09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: Krásnovce, MI-Topoľany, Pavlovce
n/U, Pozdišovce; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš. Remety; - dňa 25.11.2016:

Rem. Hámre; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za 11/2016: - dňa 13.12.2016: Krásnovce; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; b)
z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Bánovce n/O, Malčice, Palín, Veľ. Revištia.
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 21.12.2016 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom dňa 21.12.2016. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely
pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 21.12.2016: čiastka 239,00 € (všetky platby za 11/2016 importované na
účet SFZ v dňoch 1.-20.12.2016; PP: 1935).
Zhodnotenie činnosti „Ekonomického úseku ObFZ“ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ)
a na ObFZ ho doručil e-mailom dňa 21.12.2016.
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.
Zhodnotenie činnosti VV ObFZ za 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ) a na ObFZ ho doručil
e-mailom dňa 15.12.2016.
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) sú na nej zverejnené pri dátume 16.12.2016.
ZO SPRÁV SFZ:
Oznámenie o prerušení prevádzky v sídle SFZ (z ÚS SFZ č. 25 zo 16.12.2016 - zo Správ Se SFZ): Se SFZ
oznamuje, že v dňoch 22.12.2016 - 5.1.2017 vrátane, bude prevádzka v sídle SFZ prerušená. Žiada všetkých, aby v
neodkladných záležitostiach telefonicky alebo e-mailom kontaktovali príslušného pracovníka SFZ.
Oznámenie o najbližšej ÚS SFZ (z ÚS SFZ č. 25 zo 16.12.2016 - zo Správ Se SFZ): Se SFZ oznamuje, že
prvá Úradná správa v roku 2017 bude publikovaná dňa 13.1.2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Veľmi dôležitá informácia o odoslaní platieb prerozdelenia členských príspevkov: FZ a kluboví ISSF
manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa 16.12.2016 od J. Letka s týmto textom: „Chcel by som Vás touto cestou
upozorniť na nasledovnú informáciu z úradnej správy SFZ č. 25 zo 16.12.2016: Slovenský futbalový zväz oznamuje
všetkým klubom, že 15.12.2016 boli odoslané platby prerozdelenia členských príspevkov, podľa podmienok
schválených na ostatnej riadnej konferencii SFZ. Nakoľko si nie všetky kluby splnili povinnosť aktualizácie IBAN v
ISSF, nebolo členské odoslané na všetky kluby. Žiadame preto tieto kluby, aby bezodkladne kontaktovali svoj matričný
zväz a zároveň požiadali o aktualizáciu svojho IBAN pomocou formuláru Pomoc v elektronickej podateľni v ISSF.
Podrobnosti budú zverejnené v priebehu nasledujúcich dní, o čom budú kluby informované prostredníctvom správy cez
ISSF. Celá úradná správa SFZ č. 25 je tu: http://www.futbalsfz.sk/uradna-sprava-c-25-zo-dna-17-12-2016“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým svojim funkcionárom, predsedom
komisií a ich členom, rozhodcom a delegátom, funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov,
trénerom a hráčom, spolupracovníkom, novinárom, partnerom, divákom a fanúšikom, za ich spoluprácu počas
celého roku 2016. Všetkým želá pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2017 veľa
zdravia, šťastia, lásky, rodinnej i pracovnej pohody a úspechov aj pri športových aktivitách. Naďalej sa teší aj
na vzájomnú spoluprácu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

