Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 33 z 11.2.2016
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj 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).
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. Doručili ho už aj: - dňa 9.12.2015: TMK (e-mailom), ŠTK (e-mailom).
Informácia Poštovej banky o podmienkach ochrany vkladov zriadených v Poštovej banke: Základné informácie
Poštovej banky o tom boli na ObFZ doručené písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 5.2.2016. Originál
informácie bol dňa 9.2.2016 doručený účtovníčke ObFZ (kópia je k dispozícii na Se ObFZ).
Oznámenie SZTK Bratislava o zmene vlastníka budovy SZTK v Michalovciach: ObFZ ho dostal písomne
obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 8.2.2016, v ktorom SZTK oznamuje, že dňom 21.1.2016 sa vlastníkom budovy
SZTK v Michalovciach stal Slovenský futbalový zväz.
Výzva Všeobecnej zdravotnej poisťovne na predloženie aditívnych výkazov preddavkov - prehľad chýb zo
spracovania mesačných výkazov: ObFZ ju dostal písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 9.2.2016 a žiada
o zaslanie aditívnych MV za poistencov uvedených v prílohe do 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Výzva bola hneď
v uvedený deň doručená účtovníčke ObFZ.
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 sú od 26.1.2016
k dispozícii na Se ObFZ. Potvrdenie o tom si už na Se ObFZ v termíne od 15.1.2015 od 11.00 h do 19.1.2015 do 11.00 h
osobne alebo v zastúpení postupne vyzdvihli: - dňa 5.2.2016: P. Dziad st., J. Špivák, V. Lisák; - dňa 8.2.2016: E. Anguš;
- dňa 9.2.2016: V. Pčolár, A. Žoffčák, J. Bali-Jenčik, J. Cejkovský, P. Tóth; - dňa 10.2.2016: M. Čeklovský, D.
Čeklovský; - dňa 11.2.2016: A. Stretavský. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se
ObFZ môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: L. Didič, J. Dudaš, P. Feňuš, Š.
Ferko, M. Geci, F. Gejguš, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, A. Kopas, P. Koščo, Mart. Marcin, O.
Palinský, Š. Reňo, J. Rezanka, M. Rovňak, M. Sabo, I. Šimaľ, M. Šimková, M. Špivák, M. Ubľanský, M. Verdžák.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 23.1.2016: E. Anguš (za 12); - dňa 9.2.2016: V. Pčolár (za 08,09,10,11), A. Žoffčák (za 08,09,10,11), J.
Bali-Jenčik (za 11); - dňa 11.2.2016: A. Stretavský (za 11).
Kópia rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2014 k „Dohode o pracovnej činnosti“
uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na 2. polrok 2015: Na ObFZ ju už doručil aj: - dňa 11.2.2016: V. Pčolár. Tým
ju už za uvedené obdobie doručili všetci.
Kópia rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015 k pripravovanej „Dohode o pracovnej
činnosti“ medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ ju už doručil aj: - dňa 11.2.2016: V. Pčolár. Na
ObFZ sú povinní ju doručiť všetci poberatelia dôchodku, s ktorými ObFZ uzavrie dohodu v roku 2016.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len
začínajú so svojou prípravou na odvetnú časť majstrovských súťaží sezóny 2015/2016, v rámci ktorej hrajú aj prípravné
stretnutia. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že výsledky stretnutí z tejto prípravy, ako aj oznamy o ich
organizovaní, ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje v tlači i na svojej webovej stránke. Spravodajcovia všetkých
družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich
družstiev, aj s požadovanými údajmi o nich, ako aj všetky vopred známe informácie o ich organizovaní, priebežne hlásiť emailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich zverejniť v tlači i na webovej stránke ObFZ.
Postihy za nenahlásenie výsledkov z prípravných stretnutí, alebo za ich zlé alebo neskoré nahlásenie, sa nevyvádzajú.
Všetko je to len kvôli lepšej propagácii futbalu. Pri hlásení je ich nutné uvádzať v tvare, v akom boli zverejňované pri
majstrovských stretnutiach v tlači. Pri každom stretnutí je nutné uviesť: dátum stretnutia, výsledok stretnutia a polčasu;
mená a priezviská strelcov gólov oboch súperov (z toho z PK); realizátorov nepremenených PK; udelené ŽK a ČK; meno a
priezvisko R; počet divákov; svoje meno a priezvisko. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe.

Nahlásiť ich dodatočne možno aj zo všetkých už doposiaľ odohraných stretnutí. Hlásiť ich môžu spravodajcovia
jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak
sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev, aj s požadovanými
údajmi o nich, ako aj všetky vopred známe informácie o ich organizovaní, na túto adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia
družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach VsFZ a SFZ.
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 11.2.2016 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, Vojany
(doručili ju už aj: - dňa 3.2.2016: Stretava - doručila ju na názov TJ Družstevník; na štatistickom úrade má požiadať
o potvrdenie po zmene názvu na OŠK); 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 4.2.2016 tam boli
zverejnené od 5.2.2016. Ďalšie k 11.2.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 12.2.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 03/2015: V termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do 11.2.2016 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým od 44) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 9.2.2016: Ruská. Uvedené sa dáva na vedomie DK. Tým ich už za 03/2015 mali na účte
SFZ pre ObFZ Michalovce importované všetky FO a FK.
Zberné faktúry z ISSF za 01/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.2.2016 a importované na účte SFZ
mali byť do 10.2.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.2.2016. V termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do
11.2.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 15 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 8.2.2016 (8): Hatalov, Horňa, Kusín, Malčice, Poruba p/V, Pozdišovce,
Strážske, Zalužice; - dňa 9.2.2016 (4): Krásnovce, Rakovec n/O, Úbrež, Žbince; - dňa 10.2.2016 (2): Jastrabie pri MI,
Záhor; - dňa 11.2.2016 (1): Moravany. Ani do 11.2.2016 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich
majú ešte tieto 3 FO a FK patriace pod ObFZ MI: Budkovce, Pavlovce n/U, Trhovište (všetky 3 uvedené FO a FK sú
povinné hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ).
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 26. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 8.2.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 8.2.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami na zasadnutí,
po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie zástupcov komisií a sekretára ObFZ o
činnosti komisií ObFZ od 11.1.2016 do 8.2.2016; závery riadnej konferencie ObFZ z 15.1.2016; informácia o vstupnom
školení uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie R z 18.-20.1.2016; informácia o 10.r. „Turnaja ObFZ Michalovce
družstiev mužov FO a FK v HaFu“ pre sezónu 2015/2016 z 23.1.2016; príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ
dňa 20.2.2016; príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2015/2016; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV
pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnilo 6 členov VV (V. Čan, R.
Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnil J. Žofčák). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za
kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: ospravedlnili sa: DK (M. Polák); za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 26. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 8.2.2016:
a) VV schválil program rokovania 26. zas. VV ObFZ dňa 8.2.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. b) VV vzal na
vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 8.2.2016. c) VV vzal na vedomie informácie o
činnosti komisií ObFZ od 11.1.2016 do 8.2.2016. d) VV vzal na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii ObFZ
Michalovce“ z 15.1.2016. e) VV uložil predsedovi ŠTK prostredníctvom ÚS, z dôvodu nezrealizovania uložených
opatrení z kontroly zo 6.8.2015 (viď ÚS č. 8 z 20.8.2015 - Správy ŠTK - Kontrola futbalových ihrísk), vyzvať FK Tibava,
aby tento najneskôr 12 dní pred štartom jarnej odvety na ŠTK písomne oznámil, kde bude družstvo mužov hrať svoje
domáce stretnutia v jarnej odvete sezóny 2015/2016 (aj s priloženým súhlasom FK, na ktorého ihrisku bude hrať). f) VV
uložil predsedovi KR v najbližšej ÚS oznámiť podmienku pre každý FO a FK pre sezónu 2016/2017 do 30.4.2016 na
ObFZ nahlásiť aspoň 1 svojho zástupcu na školenie rozhodcov futbalu, s cieľom mať v každom FO a FK v sezóne
2016/2017 vyškoleného aspoň 1 nového aktívneho rozhodcu futbalu. g) VV schválil úhradu nákladov za organizačné
zabezpečenie „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016 (cestovné funkcionárov ObFZ, občerstvenie, nájom). h) VV
uložil na vedomie informáciu o vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu v dňoch 18.-20.1.2016 na ObFZ v Michalovciach. i) VV vzal na vedomie informáciu o 10.r. „Turnaja ObFZ

Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 z 23.1.2016. j) VV schválil úhradu
nákladov za organizačné zabezpečenie o 10.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“
pre sezónu 2015/2016 z 23.1.2016 (ceny, náležitosti R a organizátorov, nájom). k) VV vzal na vedomie informáciu
predsedu KR o príprave zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2015/2016 dňa 20.2.2016. l) VV uložil sekretárovi ObFZ
VV zabezpečiť spomienkové plakety pre jubilantov pri príležitosti životných jubileí. m) VV vzal na vedomie informácie
zástupcov KR, ŠTK, DK, o príprave jarnej častí súťaží ObFZ 2015/2016. n) VV schválil inventarizačnú komisiu ObFZ k
vykonaniu inventarizácie majetku ObFZ k 31.12.2015 v zložení: V. Čan, R. Ivan, J. Nemčík. o) VV uložil inventarizačnej
komisii ObFZ vykonať inventarizáciu majetku ObFZ k 31.12.2015 do 20.2.2016. p) VV schválil úhradu cestovných
nákladov za použitie vlastného osobného auta na poradu predsedov ObFZ v rámci VsFZ dňa 21.1.2016 v Košiciach. r)
VV vzal na vedomie písomné oznámenie SZTK Bratislava, že dňom 21.1.2016 sa vlastníkom budovy SZTK
v Michalovciach stal Slovenský futbalový zväz. s) VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na
26. zas. VV ObFZ dňa 8.2.2016.
Zápis z ostatného 26. zasadnutia VV ObFZ z 8.2.2016: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
10.2.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
SPRÁVY KR ObFZ:
Šiesta časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
19.2.2016 na ObFZ v Michalovciach s týmto programom: 15:00 - 16:00 h: Príprava na zimný seminár R a D súťaží
ObFZ Michalovce dňa 20.2.2016: - kontrolný písomný test (lektor: J. Mano); 16:00 - 16:45 h: Odborná prednáška:
Tréningový plán rozhodcu, tréningový plán asistenta rozhodcu (lektor: A. Perát); 16:45 - 17:30 h: Prednáška a beseda na
tému „Umenie čítať hru“ (lektor: A. Perát); 17:30 - 18:00 h: Odborná prednáška: Match-Fixing: zakázané ovplyvňovanie
výsledku (lektor: A. Perát). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 4.2.2015 od 11:00 h do 11.2.2015 do 11:00 h dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o neúčasti na zim. seminári R a D dňa 20.2.2016: P. Tudja - rod. dôv. (obratom doručiť aj písomne na
požadovanom tlačive).
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 bol dňa 10.2.2016 z ObFZ zaslaný e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, kde je v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.2.2016. Okrem toho je zverejnený aj
v nasledujúcom bode tejto ÚS.
Program zimného seminára rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 dňa 20.2.2016 Reštaurácia ARECA, Michalovce, Ul. M. R. Štefánika 76: 08:00 - 08:30 h: Príchod, prezentácia (zodp.: M. Kurtak,
A. Stretavský); 08:30 - 09:00 h: Otvorenie, organizačné pokyny: - príhovor predsedu ObFZ a pozvaných hostí; vyhodnotenie najlepšieho rozhodcu súťaží ObFZ MI 2014/2015 (zodp.: J. Špivák); 09:00 - 09:45 h: Prezentácia
písomného testu z PF, SP, RS (zodp.: J. Mano, V. Lisák); 09:50 - 10:35 h: Činnosť R a D pred stretnutím, príprava na
stretnutie - skupinová práca (zodp.: E. Anguš); 10:35 - 11:00 h: Prestávka - občerstvenie (káva); 11:00 - 11:45 h:
Videotest zo situácií v stretn. VI.L m ObFZ MI (zodp.: J. Mano); 11:45 - 12:30 h: Analýza situácií v stretn. VI.L m
ObFZ MI: - vyhodnotenie situácií komisiou rozhodcov - videoukážka (zodp.: J. Mano, M. Kurtak); 12:30 - 13:15 h:
Prestávka - obed; 13:15 - 14:00 h: Zakázaná hra rukou - prednáška (zodp.: J. Mano); 14:00 - 14:45 h: Vyhodnotenie
zápisov o stretnutí a správ D (zodp.: M. Kurtak, V. Lisák); 14:45 - 15:00 h: Pokyny do jarnej časti, diskusia, záver
(zodp.: J. Špivák, V. Lisák).
Podmienka pre každý FO a FK súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 ohľadom rozhodcov: Na
základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a schválenom VV-om, je
každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017, povinný
najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h na ObFZ nahlásiť minimálne 1 svojho zástupcu na školenie nových rozhodcov
futbalu, s cieľom mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce v súlade s oznámením
na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 ho plánuje uskutočniť v mesiaci máj 2016 na ObFZ
v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po doručení prihlášok na toto školenie. Tlačivo
„Prihláška na vstupné školenie“ je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej hlavnom menu uprostred hore, v časti
vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“. Túto
je každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť na ObFZ
najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h osobne (II. posch., č. dv. 1), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou
(na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo po preskenovaní emailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
SPRÁVY DK ObFZ:
Doručenie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF: Na ObFZ ju v termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do
11.2.2016 do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 5.2.2016: Ruská (e-mailom; za ZF 03/2015 - uhr. dňa 4.2.2016).

Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečného zastavenia činnosti: DK ho po úhrade príslušnej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie
dokladu o jej úhrade na ObFZ, zrušila týmto FO a FK: - dňa 4.2.2016: Ruská (za ZF za 03/2015 od 20.4.2015).
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. Na ObFZ už kópiu dokladu o úhrade doručili aj tieto FO a FK: dňa 5.2.2016: MI - AFK Topoľany (ZF za 11/2015 uhradená dňa 17.12.2015). Ani do 11.2.2016 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.
!Výzva pre FK Tibava: ŠTK, z dôvodu nezrealizovania uložených opatrení z kontroly zo 6.8.2015 (viď ÚS č. 8
z 20.8.2015 - Správy ŠTK - Kontrola futbalových ihrísk), vyzýva FK Tibava, aby najneskôr 12 dní pred štartom jarnej
odvety na ŠTK písomne oznámil, kde bude družstvo mužov hrať svoje domáce stretnutia v jarnej časti sezóny 2015/2016
(aj s priloženým súhlasom toho FO-FK, na ktorého ihrisku ich bude hrať).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 5.2.2016: Yaroslav Martynyuk (k
žiadosti o transfer z Šachtar Salihorsk do MFK Zemplín Michalovce).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už v
termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do 11.2.2016 do 11:00 h 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 04.02.2016: Samuel Bendžuch (nar. 03.07.1999), Martin Mihaľov (nar. 21.12.1977); - dňa 05.02.2016: Tibor Smoľak
(nar. 10.01.1991); - dňa 10.02.2016: Pavol Ruskovský (nar. 11.02.1985).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do 11.2.2016
do 11:00 h postupne vybavila tieto: - hosťovania schválené: Tibor Smoľak (1206100) - 10.01.1991 - 0,00 (TJ Vyšné
Remety - AFK Topoľany) od 08.02.2016 do 30.06.2016 (07-10-10 – 11); - prestupy schválené: Samuel Bendžuch
(1278221) - 03.07.1999 - 0,00 (d: OFK Klokočov - TJ Kusín) od 04.02.2016 (04-04-?? – 05), Matej Harvan (1250420)
- 20.05.1995 - 250,00 (TJ Družst. Petrovce n/L - TJ Jastrabie pri MI) od 08.02.2016 (04-05-05 – 05); Filip Pavúk
(1166097) - 02.06.1988 - 150,00 (ŠK Strážske - AFK Topoľany) od 03.02.2016 (03-06-?? – 08), Tomáš Michaliv
(1210401) - 02.06.1991 - 250,00 (ŠK Strážske - AFK Topoľany) od 03.02.2016 (03-06-?? – 08), Juraj Pado (1166100)
- 21.09.1988 - 150,00 (OFK Lastomír - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 04.02.2016 (04-06-?? – 08), Ladislav Bencuľak
(1191460) - 01.01.1990 - 0,00 (TJ Tatran Remetské Hámre - TJ Vyšné Remety) od 12.02.2016 (10-10-?? – 11), Michal
Zahorčák (1225452) - 04.08.1989 - 0,00 (TJ AGRO Sejkov - TJ Vyšné Remety) od 12.02.2016 (10-10-11 – 11), Peter
Pavlina (1195727) - 12.10.1985 - 150,00 (MFK Sobrance - TJ Vyšné Remety) od 12.02.2016 (10-10-10 – 11), Matúš
Cifrák (1209801) - 23.01.1991 - 0,00 (OŠK Koromľa - TJ Vyšné Remety) od 12.02.2016 (10-10-?? – 11).
Schválenie „Žiadostí o základnú registráciu hráča“ podaných do ISSF: V termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do
11.2.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: - dňa
4.2.2016: Bánovce n/O (Marko Havrila - 09.04.1998 - 30-30-04 – 04). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do
11.2.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Bánovce n/O - (1) Marko Havrila - 1370590 - 09.04.1998 (06 – 08).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení transferu a skončení platnosti papierových preukazov: V
termíne od 4.2.2016 od 11:00 h do 11.2.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom
týchto FO-FK: Kusín (1) Samuel Bendžuch - 1278221 - 03.07.1999 (05-?? – 08 - sRP?).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na február - marec 2016: Informácie o ňom sú zverejnené na webovej
stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“. Seminár sa uskutoční v dňoch 13.2.2016. a 14.2.2016 v
Košiciach. Účastníci boli na seminár zaradení podľa dátumu doručenia predbežnej prihlášky. Medzi 40 zaradenými na
seminár dňa 13.2.2016 (podľa informácií z tejto stránky k 5.2.2016 o 18:00 h) sú aj títo 6 tréneri z FO a FK územne
patriacich pod ObFZ MI: Andrejov Ľubomír (Hatalov), Eštok Marek (Dúbravka), Fabian Miroslav (Sobrance), Feňuš
Rudolf (Michalovce), Paško Miroslav (Sobrance),Smaržík Vladimír (Krásnovce). Medzi 43 zaradenými na seminár dňa
14.2.2016 (podľa informácií z tejto stránky k 6.2.2016 o 16:00 h) sú aj títo 3 tréneri z FO a FK územne patriacich pod
ObFZ MI: Džubanský Ján (Bracovce), Eštok René (Bracovce), Škultéty Peter (Tušice).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

