Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 28 z 11.01.2017
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).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
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: FO a FK ho mali oznámiť telefonicky sekretárovi ObFZ do
30.11.2016 kvôli zabezpečeniu športových hál. Vzhľadom k tomu, že do uvedeného termínu ho oznámil malý počet
záujemcov, ObFZ na turnaj zabezpečil len 1 športovú halu. Svoj záujem o štart na turnaji dodatočne sekretárovi ObFZ
oznámili už aj tieto FO a FK: - dňa 9.1.2017: Krásnovce (telefonicky); - dňa 11.1.2017: Bánovce n/O (telefonicky).
Predtým ho už postupne oznámili tieto FO a FK: Hatalov, Budkovce, Moravany, Rakovec n/O, Žbince, Strážske B, Vojany.
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: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 10.1.2017: Hatalov, Budkovce; - dňa
11.1.2017: Rakovec n/O, Moravany, Strážske B, Krásnovce, Bánovce n/O. Predtým ju už doručili: - dňa 3.1.2017:
Žbince; - dňa 4.1.2017: Vojany. FO a FK, ktorý mal definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na tomto turnaji,
bol 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
rozhodoval vopred oznámený predbežný záujem a dátum skôr doručenej záväznej prihlášky.
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 11. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom dňa 21.1.2017: Do stanoveného termínu ho na ObFZ
postupne oznámili aj títo rozhodcovia: - dňa 8.1.2017: D. Čeklovský. Predtým ho už oznámili: - dňa 27.12.2016: T. Škodi,
M. Kurtak, M. Čeklovský, L. Kurták; - dňa 3.1.2017: P. Vass.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK predbežne nahlásených do 11. ročníka „Turnaja ObFZ v
halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Uskutočnila sa v
stredu 11.1.2017 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Riadil ju J. Bendzák (sekr. ObFZ). Na túto poradu sa mal za každé
družstvo mužov FO a FK, ktoré predbežne prejavilo záujem o štart v tomto turnaji, dostaviť zodpovedný funkcionár
klubu, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja. Dostavili sa na ňu zástupcovia 8 z 9 prihlásených
družstiev FO a FK, keď zástupca 1 (Budkovce) sa vopred ospravedlnili s tým, že súhlasí so všetkými dohodnutými
podmienkami. Na porade sa prerokovali všetky záležitosti ohľadom turnaja (podmienky štartu družstiev v turnaji,
súťažný vklad - ten pre neskoro prihlásené družstvá sa zvýšil o 50%, hrací systém, hrací čas, miesta turnaja, športovotechnické zásady turnaja, ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja). Podľa toho zástupcovia do tohto turnaja predbežne
nahlásených družstiev FO a FK rozhodli o štarte svojich družstiev v ňom a na záver porady museli mať odovzdanú
vyplnenú „Záväznú prihlášku“ do turnaja.
Zaradenie družstiev do 11. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Do turnaja svoje družstvo mužov z predbežne
nahlásených neprihlásili Vojany. Do turnaja rozhodlo svoje družstvá mužov prihlásiť týchto 8 FO-FK: Bánovce n/O,
Budkovce, Hatalov, Krásnovce, Moravany, Rakovec n/O, Strážske B, Žbince (príslušný stanovený súťažný vklad do
turnaja bude každému uvedenému FO-FK zahrnutý do ZF za 01/2017). Do vyžrebovania turnaja bolo teda zaradených
všetkých 8 uvedených družstiev FO a FK.
Vyžrebovanie 11. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Uskutočnilo sa v stredu 11.1.2017 na ObFZ v Michalovciach na záver porady
zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja. Dohodli sa aj zásady vyžrebovania a zástupcovia družstiev si
vyžrebovali tieto žrebovacie čísla: A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 1. Žbince, 2. Krásnovce, 3. Bánovce n/O, 4.
Budkovce; B-skupina (MŠH Michalovce): 5. Strážske B, 6. Hatalov, 7. Rakovec n/O, 8. Moravany.
Termín a miesta konania 11. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 21.1.2017
od 8:00 h do 15:00 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a do 13:30 h v Mestskej športovej hale
v Michalovciach (pri zimnom štadióne). Zraz prvých družstiev, prvých rozhodcov, organizátorov i zástupcov ObFZ, bude v
deň turnaja v miestach jeho konania o 7:30 h, kde o 8:00 h začnú prvé stretnutia. Po skončení finálového stretnutia sa
turnaj o 14:45 h aj vyhodnotí.
Hrací systém 11. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2016/2017 organizovaného dňa 21.1.2017: Rozhodlo sa, že prihlásených 8 družstiev FO a FK bude hrať v 2
štvorčlenných skupinách, v každej jednokolovým systémom každý s každým po 2x18´ hrubého času s okamžitou výmenou
strán po skončení každého polčasu bez prestávky, pričom sa bude hrať jedno stretnutie za druhým, bez možnosti rozcvičky
na hracej ploche pred stretnutím. Po každých 2 stretnutiach bude pred ďalším stretnutím prestávka o 2´ dlhšia z dôvodu, že
jedno z družstiev bude hrať 2 stretnutia za sebou. Hrať sa bude podľa upresneného rozpisu tohto turnaja, podľa upravených
pravidiel malého futbalu a súťažného poriadku malého futbalu, ako v predchádzajúcich sezónach. Každé stretnutie budú
rozhodovať po 2 R. Družstvá umiestnené v konečných tabuľkách skupín na 4. miestach sa stretnú v súboji o celkove 7.

miesto v turnaji, družstvá umiestnené na 3. miestach v skupinách o 5. miesto (tieto 2 stretnutia sa odohrajú v Mestskej
športovej hale v Michalovciach, pri zimnom štadióne; pri nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia
na rad po 3 kopy zo značky pokutového kopu a prípadné ďalšie až do rozhodnutia). Prvé 2 družstvá z konečných tabuliek
oboch skupín postúpia do semifinále, kde sa stretnú krížovým systémom. Porazení zo semifinále sa stretnú v súboji o 3.
miesto a víťazi o 1. miesto (tieto 4 stretnutia sa odohrajú v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach; pri
nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia na rad po 3 kopy zo značky pokutového kopu a prípadné
ďalšie až do rozhodnutia). Každé družstvo v skupine odohrá po 3 stretnutia a v nadstavbových častiach po ďalšom 1-2
stretnutiach. Celkove sa na turnaji odohrá 18 stretnutí.
Podklady k 11. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 21.1.2017: Tieto budú počas najbližšieho víkendu postupne zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, odkiaľ si ich prihlásené družstvá, R i organizátori, budú povinní
skopírovať. K zverejneniu na webovú stránku ObFZ budú postupne z ObFZ zaslané: „Upresnený rozpis turnaja“,
„Športovo-technické zásady turnaja“, tlačivo „Zoznam hráčov“ pre turnaj (toto bude každé družstvo povinné vyplnené
odovzdať pred svojím prvým stretnutím na turnaji).
Výzva pre ďalších rozhodcov k 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 21.1.2017: Vzhľadom k tomu, že uvedený turnaj sa bude hrať na 2
miestach, ŠTK vyzýva 2 ďalších rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem
pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji, aby svoj záujem oznámili telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ,
najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 14:30 h.
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
9.1.2017: Bánovce n/O (za 10/2016 od 15.11.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 11.1.2017 majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie
platby zo ZF za 10/2016 na účet SFZ: Malčice, Palín.
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.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2016 do 31.12.2016 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu najbližšie v ISSF podávať, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2,
pre všetkých bez rozdielu veku v tomto registračnom období od 1.1.2017 do 30.3.2017. U hráčov nad 12 rokov sa tieto
po tomto termíne budú môcť podávať až v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017. U hráčov do 12
rokov sa tieto môžu podávať stále.
Doručenie požadovaného dokladu k „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podanej v ISSF v termíne
od 1.10.2016 do 31.12.2016: Na ObFZ ju už doručili tieto FO a FK: - dňa 5.1.2017: Hatalov. Doručiť ho obratom mali
aj tieto FO a FK: Palín, Beša.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF v termíne od 1.10.2016 do 31.12.2016:
Tieto boli v termíne od 2.1.2017 od 7:30 h do 4.1.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto
FO-FK: Hatalov (1): Kamil Kanči - 31.12.1999 (13/10-13/10-05/01 – 06). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
4.1.2017 od 7:30 h do 11.1.2017 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 10.01.2017 (1): Adrián Fogoš (nar. 06.11.2000).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli matrikárom ObFZ v ISSF
schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Hatalov (1): Kamil Kanči - 31.12.1999 (07 – 09). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 4.1.2017 od 16:00 h do 11.1.2017 do 16:00
h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Patrik Babiák (1249982) - 06.01.1995 - 500,00 (Družstevník Veľký Horeš - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 03.01.2017 (03-04-05 – 06); Ľuboš Kočan (1245610) 07.07.1993 - 0,00 (TJ Tatran Remetské Hámre - OŠK Porostov) od 05.01.2017 (05-05-xx – 06); Adrián Fogoš
(1322015) - 06.11.2000 - 200,00 (d: TJ Pokrok Krásnovce - FK Žbince) od 10.01.2017 (10-10-xx – 11).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám o brigádnickej práci študenta 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 v 2. polroku 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, v ktorom je uvedený aj
IBAN klubu, už na ObFZ doručili aj: - dňa 11.1.2017: Budkovce (osobne). Stále ju nedoručili a obratom sú povinní ju
doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany.
Formulár dochádzkového listu pre sekretárov RFZ a ObFZ v roku 2017: Sekretári RFZ a ObFZ ho dostali
zo SFZ od Gabriely Štipalovej (Personalista/Mzdový účtovník) e-mailom dňa 9.1.2017 aj s návodom, ktorý platí tak,
ako v predchádzajúcich rokoch. Dochádzku je potrebné vypisovať a zasielať podľa neho.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 5.-7.1.2017
a dňa 7.1.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 9.1.2017 pre týchto 5
zamestnancov ObFZ: J. Bendzák, M. Čeklovský, L. Kurták, M. Kurtak, T. Škodi.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 5.-7.1.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 9.1.2017.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1.-4. štvrťrok 2016: Na základe spracovania účtovných dokladov za 12/2016
ho v dňoch 7.-8.1.2017 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na najbližšie zas. VV.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 5.1.2017: A. Stretavský (za 10); - dňa 9.1.2017: J. Bendzák (za 12).
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. Čeklovský (za 12), 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), M. Kurtak (za 10,12), L. Kurták (za 10,12), 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), T. Škodi (za 12),
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. V termíne od 4.1.2017 od 17:00 h do
11.1.2017 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 51 FO a FK) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 10.1.2017 (1): Bánovce n/O. Ani do 11.1.2017 do
17:00 h ich ešte na účte SFZ nemali importované tieto 2 FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Malčice, Palín. 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 9.1.2017: Krásnovce (e-mailom: za 10/2016 uhradené dňa 14.11.2016; za 11/2016 - uhradené dňa 12.12.2016); Bánovce n/O (e-mailom: za 10/2016 - uhradené dňa
9.1.2017); - dňa 10.1.2017: Pavlovce n/U (e-mailom: za 10/2016 - uhradené dňa 14.11.2016). Ani do 11.01.2017 do 16:00
h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné tieto FO a FK: a) z importovaných na účet SFZ: za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - 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; - dňa 29.12.2016: Veľ. Revištia; - za 11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; b) z neimportovaných na účet
SFZ: - za 10/2016: Malčice, Palín.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 12/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.01.2017 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce
ich za uvedený mesiac nemal uhradiť ani jeden FO a FK.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je
zverejnené na webovej stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK:
Beša, MI-MFK Zemplín, Pozdišovce, Sobrance. Uvedené kluby nato boli znovu upozornené aj e-mailom zaslaným
z ObFZ dňa 29.12.2016.
SPRÁVY VV ObFZ:
Dodatočne zaslaný materiál na 37. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období
rokov 2014-2017 - na 9.1.2017: Tento (Hospodárenie ObFZ za rok 2016) bol z ObFZ zaslaná dňa 8.1.2017 v prílohe emailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ.

Z ostatného 37. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Toto sa na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ uskutočnilo v Po 9.1.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.
Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami, po schválení
programu a kontrole uznesení, postupne prerokovalo: Zhodnotenie ostatného „Spoločného aktívu členov komisií a VV
ObFZ“ z 12.12.2016; Informácia z porady predsedov ObFZ v rámci VsFZ zo 14.12.2016; Informácia z riadnej
„Konferencie VsFZ“ zo 14.12.2016; Informácia o činnosti komisií ObFZ od 8.12.2016 do 4.1.2017; Informácia o 23.r.
„Turnaja Výberov ObFZ R a D v HaFu“ zo 17.12.2016; Informácia o 32.r. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ z
27.12.2016; Zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016; Hospodárenie ObFZ za rok 2016;
Príprava riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017; Príprava vstupného školenia uchádzačov o získanie
základnej kvalifikácie R; Príprava 11.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ dňa 21.1.2017; ďalšie informácie v rámci bodu
„Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili
všetci 7 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; J. Žofčák). 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. Mano), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 37. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
9.1.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 37. zas. VV ObFZ dňa 09.01.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 09.01.2017. ● VV vzal na
vedomie informácie o „Spoločnom aktíve členov komisií a VV ObFZ“ z 12.12.2016. ● VV schválil úhradu nákladov za
zabezpečenie „Spoločného aktívu členov komisií a VV ObFZ“ z 12.12.2016. ● VV vzal na vedomie informácie z porady
predsedov ObFZ v rámci VsFZ zo 14.12.2016 v Košiciach. ● VV schválil úhradu cestovných nákladov V. Čanovi
(predsedovi ObFZ) za použitie vlastného auta na poradu predsedov ObFZ v rámci VsFZ dňa 14.12.2016 v Košiciach. ●
VV vzal na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii VsFZ“ zo 14.12.2016 v Košiciach. ● VV vzal na vedomie
informácie o činnosti komisií ObFZ od 8.12.2016 do 4.1.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu o 23.r. „Turnaja
Výberov R a D ObFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 zo 17.12.2016 organizovanom OOFZ Svidník v
Stropkove. ● VV schválil úhradu nákladov za dopravu Výberu R a D ObFZ MI na 23.r. „Turnaja výberov R a D ObFZ v
halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 zo 17.12.2016 a za pranie a žehlenie výstroja. ● VV vzal na vedomie informáciu
o 32.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ pre sezónu 2016/2017 z 27.12.2016. ● VV schválil
úhradu nákladov 32.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ pre sezónu 2016/2017 z 27.12.2016 v ŠH
GPH v Michalovciach (občerstvenie, cestovné družstvám, organizačné zabezpečenie, náležitosti R a organizátorov,
diplomy a ceny, nájomné za šport. halu). ● VV vzal na vedomie informáciu o zhodnotení činnosti jednotlivých orgánov
ObFZ za 2. polrok 2016. ● VV schválil „Hospodárenie ObFZ za rok 2016“. ● VV uložil predsedovi ObFZ „Hospodárenie
ObFZ za rok 2016“ predložiť najbližšej konferencii ObFZ dňa 13.1.2017 na schválenie. ● VV vzal na vedomie ďalšie
informácie o príprave najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017. ● VV, na návrh sekretára ObFZ
a na základe oznámeného súhlasu navrhovaných i potvrdenia ich účasti na uvedenej konferencii, schválil a odporučil
predložený návrh predložiť na schválenie konferencii, a to takto: - overovatelia zápisu: Igor Gaľa (Pavlovce n/U), Blažej
Kačkoš (Trhovište), Maroš Mráz (Jastrabie pri MI); - skrutátori: Marek Žofčák, Ján Pivarník; - organizačný pracovník:
Jozef Pivarník. ● VV vzal na vedomie informáciu o príprave najbližšieho vstupného školenia nových uchádzačov
o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizovaného KR ObFZ Michalovce. ● VV vzal na vedomie
informácie o príprave 11.roč. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu
2016/2017 dňa 21.1.2017. ● VV uložil predsedovi ŠTK objednávkami zabezpečiť ceny i občerstvenie na 11.roč. „Turnaja
ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 dňa 21.1.2017, a to v rozsahu
ako v predchádzajúcej sezóne. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 37. zas. VV ObFZ
dňa 9.1.2017.
Zápis z ostatného 37. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
9.1.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 9.-10.1.2017 a dňa 10.1.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 38. 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 13.2.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (v roku 2016 sa prvá uskutočnila dňa 15.1.2016 a druhá dňa 8.7.2016). Najbližšia riadna „konferencia
ObFZ Michalovce“ (ako prvá v roku 2017) sa uskutoční v piatok 13.1.2017 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). Každý delegát
klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom uvedenej konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o
poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 13.1.2017“ (jej tlačivo je zverejnené aj na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.12.2016).
Materiály k najbližšej riadnej „Konferencii 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. Ďalšie z nich (Pozvánka na
konferenciu; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) sú na nej zverejnené pri dátume 16.12.2016.
Potvrdenie účasti členov pracovných komisií najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
13.1.2017 na nej: Tú potvrdili e-mailom alebo telefonicky sekretárovi ObFZ potvrdili títo, výkonným výborom ObFZ

schválení a odporučení na schválenie konferenciou, členovia týchto komisií: - mandátová komisia: Milan Marjov (OŠK
Horovce), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová komisia: Július Ihnacik
(OcŠK Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Matej Šarocký (OŠK Stretava).
Dodatočné oznámenie neúčasti členov pracovných komisií najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 13.1.2017 na nej: Túto dodatočne na ObFZ oznámil: Matej Šarocký (OŠK Stretava) - z rod. dôv.
Oznámenie súhlasu s navrhovanou funkciou na najbližšej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
13.1.2017: Tento na ObFZ oznámili títo navrhovaní: - overovatelia zápisu: Igor Gaľa (Pavlovce n/U), Blažej Kačkoš
(Trhovište), Maroš Mráz (Jastrabie pri MI); - skrutátori: Marek Žofčák, Ján Pivarník (pôvodne navrhovaný Pavol Tóth
sa ospravedlnil z prac. dôvodov); - organizačný pracovník: Jozef Pivarník.
Návrh na overovateľov zápisu, skrutátorov a organizačných pracovníkov najbližšej riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Tento, aj na základe oznámeného súhlasu navrhovaných a potvrdenia účasti na
uvedenej konferencii, VV na svojom zasadnutí dňa 9.1.2017 schválil a odporučil ho na schválenie konferencii, a to takto: overovatelia zápisu: Igor Gaľa (Pavlovce n/U), Blažej Kačkoš (Trhovište), Maroš Mráz (Jastrabie pri MI); - skrutátori:
Marek Žofčák, Ján Pivarník; - organizačný pracovník: Jozef Pivarník.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017: Túto sekretár ObFZ, spolu s
poverením pre delegáta klubu na konferenciu, zaslal z ObFZ e-mailom dňa 5.1.2017 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 (pre 16 klubov, ktoré sa nezúčastnili 3 a viackrát na ostatných 6
konferenciách ObFZ - Beša, Palín; Iňačovce, Rem. Hámre, Veľ. Revištia; Budkovce, Ložín, Podhoroď, Porostov,
Sobrance, Tibava, Vinné; Čičarovce, Jovsa, Vojany, Vyš. Remety - ich zaslal aj písomne poštovou listovou zásielkou).
Každý klubový ISSF manažér bol povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho
klubu, ktorý bol povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením.
Pozvánku v uvedený deň zaslal písomne poštovou listovou zásielkou aj pozvaným jubilantom a e-mailom aj predsedovi
ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, a dňa 9.1.2017 aj skrutátorom (tým aj s informáciou o ich
činnosti), organizačnému pracovníkovi konferencie, a ďalším 2 pozvaným hosťom.
ZO SPRÁV VsFZ:
Termíny aktívov ŠTK VsFZ s klubmi súťaží VsFZ: Predsedovia a sekretári ObFZ v rámci VsFZ oznámenie
o nich dostali z VsFZ e-mailom dňa 9.1.2017. Tieto aktívy sa uskutočnia v týchto termínoch: 12.1.2017 o 17:00 h
v Košiciach (ObFZ Košice okolie, MFZ Košice, ObFZ Rožňava); 24.1.2017 v Humennom (ObFZ Humenné, OOFZ
Svidník, ObFZ Vranov); 31.1.2017 v Bardejove (ObFZ Bardejov, ObFZ Prešov, ObFZ Stará Ľubovňa); 2.2.2017 v
Trebišove (ObFZ Trebišov, ObFZ Michalovce); 9.2.2017 v Spišskej Novej Vsi (SOFZ Spišská Nová Ves, PFZ Poprad).
Sekretári ObFZ, ktoré organizujú aktív, boli povinní do 10.1.2017 na VsFZ oznámiť presnú adresu zariadenia, v ktorom
sa aktív uskutoční.
SPRÁVY Z ISSF:
Požiadavka na kontrolu a opravu počtu mládežníckych družstiev ohľadom poukázaného členského: FZ
ju dostali z ISSF e-mailom dňa 11.1.2017 od J. Letka s týmto textom: „Priatelia, v prílohe zasielam komplet zoznam
družstiev z ISSF ako boli vyexportované podľa družstiev z tohto ročníku a nakoľko nie všetky prípravky majú aj zápisy
o stretnutí (v budúcej sezóne budú povinné, inak nebudú zaradené do prerozdelenia členského), vypli sme filter pre
minimálny počet uzatvorených zápisov o stretnutí, čo spôsobilo to, že sa nám do celkových počtov družstiev dostali aj
družstvá, ktoré sú síce evidované v tejto sezóne v ISSF, ale nehrajú žiadne súťaže. Aby sme vedeli tieto družstvá
vyčleniť, potrebujeme, aby ste nám skontrolovali svoje kluby a LEN KDE SÚ ZMENY V POČTE DRUŽSTIEV ste
nám dopísali do červeného stĺpca (opravená hodnota) správny počet. My tieto čísla opravíme a keď niekto dostal v
prvom kole viac, mesačnou zbernou faktúrou potrebnú sumu vyberieme (cez uznesenie komisie, kde bude napísané
"korekcia členských príspevkov). Takisto niektoré kluby dostali chybou platobného software 2x platbu členského, a tie
druhé platby rovnakým spôsobom vyberieme späť do Fondu mládeže. Všetky peniaze, ktoré sa vrátia naspäť, sa vrátia
do Fondu mládeže a opätovne sa prerozdelia. ŽIADAM VÁS V MENE GS SFZ ZASLAŤ OPRAVY DO UTORKA
17.1.2017, následne spracujeme všetky pripomienky, aby sme do konca januára stihli vyplatiť druhú várku členských
príspevkov aj pre kluby, ktoré nemali správny IBAN v ISSF, alebo ich nemali vôbec. Ďakujem za porozumenie,
opravené údaje zasielajte prosím mne. Ďakujem za porozumenie a pochopenie, všetko dobré v Novom roku ...“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

