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SPRÁVY KR ObFZ:
Vrátenie videozáznamu od KR: Na Se si ho môžu v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom
ObFZ vyzdvihnúť tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z 23.8.2015, zo stretn. 9.k.
VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015); Dúbravka (zo stretn. 8.k. VI.L m Dúbravka - Tibava z 27.9.2015); Hatalov
(zo stretn. 7.k. VI.L m Hatalov - Pavlovce n/U z 20.9.2015, zo stretn. 13.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 1.11.2015);
Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015); Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince
zo 6.9.2015); Topoľany (zo stretn. 2.k. VI.L m Topoľany - Budkovce z 16.8.2015, zo stretn. 6.k. VI.L m Topoľany Hatalov z 13.9.2015, zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z 18.10.2015, zo stretn. 13.k. VI.L m Topoľany Dúbravka z 1.11.2015); Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z 13.9.2015); Tibava (zo stretn. 12.k.
VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015); Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava z 16.8.2015, zo stretn.
11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015); Vyš. Remety (zo stretn. 4.k. VI.L m Vyš. Remety - Malčice z 2.9.2015,
zo stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z 13.9.2015, zo stretn. 12.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U z
25.10.2015); Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L m Zalužice - Vyľ. Remety z 20.9.2015); Zempl. Široká (zo stretn. 8.k. VI.L m
Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015); Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Zempl. Široká z 9.8.2015, zo stretn. 3.k.
VI.L m Žbince - Moravany z 23.8.2015).
Piata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
22.1.2016 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ v Michalovciach, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, J. Škodi,
D. Čeklovský, Š. Ferko, P. Feňuš, M. Ivan, T. Olexa, P. Tóth, P. Rapáč (ospravedlnili sa: M. Jakubec, I. Šimaľ, B. Ondrík, M.
Ubľanský); b) lektori: E. Weiss (AR FIFA), R. Weiss (R SFZ), J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI); c) org. prac.: M. Kurtak
(člen KR ObFZ MI). Bližšie o tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v časti
ŠMR 2015/2016.
Prvé tohtoročné zasadnutie KR: Na základe rozhodnutia predsedu KR sa toto uskutoční v piatok 5.2.2016
o 15:00 h na ObFZ, najmä za účelom prípravy a zabezpečenia zimného seminára R a D súťaží ObFZ Michalovce, ktorý
sa uskutoční dňa 20.2.2016 v reštaurácií ARECA, ako aj za účelom prerokovania nedostatku R v súťažiach ObFZ.
Každý člen KR si má svoju prácu zariadiť tak, aby sa mohol tohto zasadnutia zúčastniť. Oznam o tomto zasadnutí zaslal
predseda KR všetkým členom KR dňa 28.1.2016 aj e-mailom.
Zimný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Uskutoční sa v So 20.2.2016 od 8:00 h
v Michalovciach, v reštaurácii ARECA (Ul. M. R. Štefánika 76). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej
časti súťaží ObFZ 2015/2016 a príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2015/2016. Prerokujú sa aj špecifické problémy v
činnosti R a D, poukáže sa na zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti
súťažného ročníka. Presný program seminára a ďalšie pokyny budú v najbližšom období zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
SPRÁVY DK ObFZ:
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie: Toto (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa
podáva na disciplinárnu komisiu príslušného FZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl.
84, ods. 1).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje od FO a FK 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 28.1.2016 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): Veľ.
Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 11/2015
(platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 14.12.2015): Choňkovce, MI - AFK Topoľany. Po ich doručení ŠTK
rozhodne o postihoch.
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 22.1.2016: Horňa (Kanca Dominik 13.06.1999, Kozák Patrik - 08.08.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu
2015/2016: Uskutočnil sa v sobotu 23.1.2016 od 8:00 h do 15:00 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach (Masarykova 1) a v Mestskej športovej hale v Michalovciach (Ul. športová; pri zimnom štadióne). V 2
päťčlenných skupinách v ňom štartovalo 10 družstiev mužov FO a FK zo súťaží ObFZ 2015/2016. V každej skupine sa
hralo jednokolovým systémom každý s každým po 2x12´ hrubého času bez polčasovej prestávky s okamžitou výmenou
strán. Každé družstvo na turnaji odohralo po 5-6 stretnutí. V celom turnaji sa spolu odohralo 27 stretnutí.
Bližšie informácie o 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“
pre sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Tieto (krížové tabuľky s výsledkami jednotlivých stretnutí,
vyhodnotenie turnaja aj s údajmi z jednotlivých stretnutí a ďalšími štatistickými údajmi, ako aj fotodokumentácia z
turnaja) boli dňa 25.1.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde sú umiestnené pri dátume 25.1.2016. Vyhodnotenie turnaja aj s údajmi z jednotlivých stretnutí a ďalšími

štatistickými údajmi bolo dňa 25.1.2016 z ObFZ zaslané e-mailom aj k zverejneniu do týždenníka „Zemplínske noviny“, v
ktorom bolo zverejnené v utorok 26.1.2016.
Súťažný vklad za štart v 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Tento bol na turnaji štartujúcim družstvám mužov FOFK zahrnutý dňa 26.1.2016 do ZF za 01/2016 takto: Budkovce - 40 €, Hatalov - 40 €, Horňa - 40 €, Krásnovce - 40 €,
Pozdišovce - 40 €, Rakovec n/O - 40 €, Strážske B - 40 €, TJ FK Družst. Trhovište - 40 €, Zalužice - 40 €, Žbince - 40 €.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už
postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení svojho
OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča prevzali aj: - dňa 21.01.2016: Jozef Kendra (nar. 20.06.1994); - dňa
25.01.2016 (1): Peter Džubanský (nar. 16.04.1976); 06. - dňa 26.01.2016 (1): Marcel Béreš (nar. 01.12.1973).
Požiadavka na zmenu e-mailovej adresy hráča: Dňa 21.1.2016 o to požiadal MFK Zemplín Michalovce ohľadom
hráča Filip Serečin (1181971) z dôvodu, že hráč sa nevedel prihlásiť do svojho konta v ISSF (nie je aktívny používateľ).
Požiadať o to musí klubový manažér hráča, alebo hráč sám osobne na ktoromkoľvek FZ cez príslušného matrikára.
Matrikár overí hráča, že je to on a požadovanú emailovú adresu pošle cez ISSF-pomoc. Ohľadom uvedeného hráča sa to
takto zrealizovalo dňa 21.1.2016, kedy bol na SFZ e-mail hráča aktualizovaný.
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie: Na Matrike ObFZ Michalovce bolo toto po
predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 26.1.2016: Illia Tereshchenko (k transferu do MFK
Zemplín Michalovce).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Z nich ich Matrika ObFZ v termíne od 21.1.2016 od 11:00 h do
28.1.2016 do 11:00 h postupne vybavila tieto takto: - zrušenie hosťovania zamietnuté: Lukáš Kurták (1272983) 18.01.1997 (TJ FK Družst. Trhovište - TJ Družst. Parchovany) od 11.08.2015 do 30.06.2016 k 01.02.2016 (27-27-28z –
28), Štefan Treščo (1278851) - 19.01.1999 (d: TJ FK Družst. Trhovište - TJ Druž. Parchovany) od 11.08.2015 do
30.06.2016 k 01.02.2016 (27-27-28z – 28); - zrušenie hosťovania schválené: Tomáš Šamudovský (1247363) 30.03.1985 (TJ Družstevník Malčice - ŠK Agro Palín) od 01.07.2015 do 30.06.2016 - zrušiť k 21.01.2016 (21-21-21 –
26); - prestupy schválené: Pavol Talnagi (1227189) - 01.12.1991 - 0,00 (OcŠK Pozdišovce - TJ Družstevník Záhor) od
24.01.2016 (24-24-?? – 26), Miroslav Frič (1221491) - 12.06.1993 - 250,00 (ŠK Agro Palín - OFK Úbrež) od
25.01.2016 (24-24-?? – 26), Martin Mazúr (1277726) - 12.02.1998 - 250,00 (d: OŠK Vinné - TJ Jastrabie pri MI) od
01.02.2016 (25-26-?? – 27); Tomáš Šamudovský (1247363) - 30.03.1985 - 150,00 (TJ Družst. Malčice - OŠK
Pavlovce n/U) od 27.01.2016 (27-27-28 – 28), Marcel Béreš (1058110) - 01.12.1973 - 0,00 (OŠK Horovce - TJ
Družstevník Moravany) od 28.01.2016 (27-27-?? – 28).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Informácie pre záujemcov o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu: Školenia trénerov futbalu
organizujú regionálne futbalové zväzy (RFZ), pre záujemcov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce
z okresov Michalovce a Sobrance ich organizuje Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ) Košice. Bližšie informácie
o tom možno nájsť na webovej stránke VsFZ (www.futbalvsfz.sk), v hlavnom menu v hornom riadku v časti „Tréneri
a mládež“, pričom o najbližšom školení je informácia na tejto stránke aj v menu vpravo, v stĺpci „Novinky VsFZ - Flash
správy“, v časti „Školenie trénerov I. kv. stupňa licencia GRASSROOTS začínajúcom dňa 5.2.2016“.
Informácie pre záujemcov o predĺženie licencie trénera futbalu: Sú uvedené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v ostatnej časti pod názvom „Oznamy ObFZ“, v Správach TMK ObFZ.
Informácie o „Školení trénerov I. kv. stupňa licencia GRASSROOTS začínajúcom dňa 5.2.2016“: Sú
zverejnené na webovej stránke VsFZ, vpravo v časti „Novinky VsFZ - Flash správy“. Okrem toho boli zverejnené aj v
ÚS ObFZ č. 29, v Správach TMK ObFZ.
Informácie o „Školení trénerov II. kv. st. licencia UEFA B začínajúcom v dňoch 5.-7.2.2016“: Sú
zverejnené na webovej stránke VsFZ, vpravo v časti „Novinky VsFZ - Flash správy“. Okrem toho boli zverejnené aj v
ÚS ObFZ č. 29, v Správach TMK ObFZ.
Informácie o „Seminári trénerov v dňoch 13.-14.2.2016“: Sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, vpravo v
časti „Novinky VsFZ - Flash správy“. Okrem toho boli zverejnené aj v ÚS ObFZ č. 29, v Správach TMK ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná, vzhľadom k zmene SPF, DPF, RaPP a
ďalších noriem, spracovať alebo len upraviť štatút svojej komisie a tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii
doručiť na Se ObFZ. Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, TMK, OK. Predtým ho už doručili: - dňa 8.12.2015: KM (emailom); - dňa 14.12.2015: KR (e-mailom i písomne); - dňa 5.1.2016: MRK (e-mailom); - dňa 11.1.2016: RK (písomne).
Pracovné stretnutie predsedov ObFZ v rámci VsFZ: Uskutočnilo sa vo štvrtok 21.1.2016 od 16:30 h v Košiciach.
Cieľom stretnutia bolo prerokovanie najbližších úloh. Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastnil V. Čan (preds. ObFZ).
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-15.1.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 26.1.2016 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 125,00 € (- čiastka 10,00 € - zvyšná platba za 09/2015 importovaná na účet SFZ dňa

15.1.2016; PP: 1316; - čiastka 115,00 € - všetky platby za 12/2015 importované na účet SFZ b dňoch 1.-12.1.2016; PP:
1315); dátum dodania: 26.1.2016; dátum vyhotovenia: 26.1.2016; dátum splatnosti: 31.1.2016.
Požiadavka na doručenie návrhov ocenení jubilantov v roku 2016: ObFZ ju dňa 26.1.2016 zaslal e-mailom
všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce
a Sobrance na doručenie návrhu ocenenia jubilantov v roku 2016 z klubu, ktorí sa v roku 2016 dožívajú životných
jubileí 50 (nar. v roku 1966), 60 (nar. v roku 1956), 70 (nar. v roku 1946) a viac rokov. Zaslal ju aj všetkým predsedom
komisií ObFZ s požiadavkou na doručenie návrhu ocenenia jubilantov v roku 2016 z radov funkcionárov komisií
(bývalých i súčasných; u KR aj z radov R a D). Pri každom navrhovanom je potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul;
dátum narodenia; číslo mobilu. Návrhy je potrebné doručiť na e-mailovú adresu ObFZ (obfzmi@stonline.sk) najneskôr
do 30.01.2016 s uvedením mena, priezviska, funkcie (v klube, alebo v komisii) a čísla mobilu toho, kto návrh zasiela.
Oznámenie SFZ pre sekretárov RFZ a ObFZ: Títo ho ohľadom stanovenia výšky odmeny za riadenú súťaž
v rámci ISSF v súťažnom ročníku 2015/2016 dostali zo SFZ od Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a GS) emailom dňa 26.1.2016, v prílohe aj s listom Jozefa Klimenta (generálneho sekretára SFZ), v ktorom sa uvádza: „Po
finalizácii stanovenia počtu jednotlivých riadených súťaží v rámci už prezentovaného nového modelu schváleného VV
SFZ pre vytvorenie hodnoty mzdového odmeňovania jednotlivých sekretárov RFZ/ObFZ došlo na základe stanovených
kritérií (informácia zaslaná e-mailom ako list GS zo dňa 14.1.2016) k navýšeniu celkového počtu riadených súťaží o 13
súťaží. Z tohoto dôvodu bola v súlade s dodržaním stanovených rozpočtových pravidiel SFZ definitívne stanovená
výška tzv. ceny za riadenú súťaž, ktorá má vplyv na hodnotu pohyblivej zložky odmeňovania na úroveň 27 € za 1 súťaž.
Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu, ústretovosť a pochopenie pri riešení danej problematiky.“
Pravidlá futbalu platné od 1.7.2014: Na ObFZ si ich už prevzali aj: - dňa 18.1.2016: Michal Končík, Pavel
Tudja; - dňa 28.1.2016: Ľuboš Mirda. Tieto si až do vyčerpania zásob v cene po 5 € za 1 ks môžu záujemcovia vyzdvihnúť
na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom sekretárom ObFZ.
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 28.1.2016 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 Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín,
Rem. Hámre, Sejkov.
c) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou 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 21.1.2016 tam
boli zverejnené od 22.1.2016. Ďalšie k 28.1.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 29.1.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Dohoda uzavretá medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ si ju ešte stále neprevzal a
obratom si ju má v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ prevziať aj S. Bíro.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Na ObFZ ju ešte stále nedoručil a obratom ju má doručiť aj V. Pčolár.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 1. polroku 2016 do príslušných poisťovní: Na základe požiadavky Se
z 20.1.2016 boli na základe uzavretia dohôd do príslušných poisťovní nahlásení títo zamestnanci ObFZ: - dňa 22.1.2016:
Jozef Pivarník, Marek Hrinda, Maroš Kurtak, Michal Čeklovský (všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od
23.1.2016 do 30.6.2016); Lukáš Kurták (dohoda o brigádnickej práci študenta na obdobie od 23.1.2016 do 30.6.2016).
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 26.1.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely pre
ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 26.1.2016: v celkovej čiastke 125,00 € (- čiastka 10,00 € - zvyšná platba za
09/2015 importovaná na účet SFZ dňa 15.1.2016; PP: 1316; - čiastka 115,00 € - všetky platby za 12/2015 importované
na účet SFZ b dňoch 1.-12.1.2016; PP: 1315); dátum dodania: 26.1.2016; dátum vyhotovenia: 26.1.2016; dátum
splatnosti: 31.1.2016.
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2015: Účtovníčka ObFZ ich spracovala v dňoch 23.-26.1.2016 a na ObFZ doručila dňa
26.1.2016. ObFZ v priebehu roku 2015 pri svojich akciách a podujatiach zamestnával na dohody a zmluvy aj ďalších
zamestnancov (ako R, D, lektorov, organizátorov), pričom títo z nich mali aj príjmy. Potvrdenia o tom si od 26.1.2016
mohli a stále môžu na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ osobne alebo v zastúpení
oproti podpisu vyzdvihnúť títo z nich: E. Anguš, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, S. Bíro, J. Cejkovský, V. Čan, D.

Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, J. Dudaš, J. Dvorščák, P. Dziad st., P. Feňuš, Š. Ferko, M. Geci, F.
Gejguš, J. Hamadej, J. Hreško, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, A. Kopas, P. Koščo, T. Kovács, M.
Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, D. Mano, J. Mano, Mart. Marcin, J. Matej, M. Mazár, J. Minaroviech, Ľ. Mirda, B.
Ondrík, O. Palinský, V. Pčolár, Joz. Pivarník, L. Popik, Š. Reňo, J. Rezanka, M. Rovňak, M. Ruščanský, M. Sabo,
D. Sedlák, A. Stretavský, I. Šimaľ, M. Šimková, J. Škodi, T. Škodi, J. Špivák, M. Špivák, P. Tóth, M. Tušek st., M.
Ubľanský, M. Verdžák, L. Vojtko, A. Žoffčák.
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015: Záujem o vykonanie ročného zúčtovania dane
za rok 2015 u svojho zamestnávateľa má aj J. Bendzák (sekr. ObFZ), ktorý tlačivo k tomu, doručené na ObFZ zo SFZ
e-mailom dňa 20.1.2016 od Gabriely Štipalovej (personalista / mzdový účtovník SFZ), vyplnil, podpísal a dňa
27.1.2016 doporučenou poštovou listovou zásielkou zaslal na SFZ.
Potvrdenie SFZ o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39
ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za zdaňované
obdobie roku 2015: Zo SFZ ho dňa 22.1.2016 doporučenou poštovou listovou zásielkou dostal aj J. Bendzák (sekretár
ObFZ).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 22.1.2016: Š. Ferko (za 08,11), P. Tóth (za 12), M. Kurtak (za 12); - dňa 27.1.2016: D. Sedlák (za 12) zaslané doporučenou poštou; - dňa 28.1.2016: Ľ. Mirda (za 08,09,10,11), J. Matej (za 11).
Potvrdenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
28.1.2016: Ľuboš Mirda (od 24.8.2015; schopný práce od 1.2.2016). Dodané potvrdenie bolo dňa 28.1.2016 doručené
účtovníčke ObFZ.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03/2015: Ani do 28.1.2016 do 11:00 h ich na účte SFZ importované nemali a uhradiť
ich mali ešte tieto FO a FK: - za 03/2015: Ruská.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 01/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.2.2016 a importované na účte SFZ budú mať byť do termínu uvedeného v tejto zbernej faktúre (do tohto termínu
budú musieť byť platby za túto ZF na účte SFZ). ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 26. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 8.2.2016 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 1. polrok 2016“ i v pozvánke.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Spracovanie zápisu z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Do elektronickej podoby ho v dňoch 18.21.1.2016 na základe programu konferencie a z podkladov pracovných komisií konferencie spracoval J. Bendzák (sekr.
ObFZ).
Overenie zápisu z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Overovatelia zápisu tejto konferencie, ktorí
boli na nej schválení, tento zápis overili dňa 21.1.2016. Overil ho aj V. Čan (preds. ObFZ).
Zápis z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
21.1.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Materiály zo samotnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Tieto (informácia o konferencii;
fotozábery pracovného vedenia a účastníkov konferencie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015
do 31.12.2015; informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ 2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017, správa
mandátovej komisie; správa návrhovej komisie; zápis z konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 21.1.2016.
Informácie z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Tieto (informácia o konferencii; fotozábery
pracovného vedenia a účastníkov konferencie) boli dňa 26.1.2016 zverejnené aj v týždenníku „Zemplínske noviny“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

