Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 33 z 15.02.2017
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: Každý R a D bol povinný si v ISSF
vygenerovať faktúru ohľadom členského poplatku za sezónu 2016/12017 a túto uhradiť podľa údajov v tejto faktúre.
Uhradenú ju už mali aj títo R: - k 10.02.2017: Arpád Kopas; - k 13.02.2017: Maroš Ivan. Ani vygenerovanú ju stále
nemali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Martin Jakubec (pokyny k tomu boli naposledy zverejnené
v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
Zimný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Uskutoční sa v So 4.3.2017 od 8:00 h v
Michalovciach, v reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie
jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 a príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017. 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. Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ
2016/2017, aj tí z nich, ktorí z rôznych dôvodov nepôsobili vo funkciách R v jesennej časti tejto sezóny, ako aj ďalší
nahlásení záujemci o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu (všetci, ktorí informáciu o tomto seminári dostali aj emailom). Účasť na tomto seminári je povinná a je jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v jarnej časti súťaží ObFZ
2016/2017. Každý je povinný si na tento seminár doniesť svoje písacie a poznámkové potreby. Dňa 7.2.2017 každý R a D
dostal od KR e-mailom okruh otázok a odpovedí z PF a RS, z ktorých KR zostaví kontrolný test. Presný program
seminára bol z ObFZ zaslaný e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Okrem toho je zverejnený aj v nasledujúcom bode tejto ÚS. Tento, aj s prípadnými ďalšími pokynmi, bude z KR
zaslaný všetkým R a D e-mailom v najbližšom období.
Program zimného seminára rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 dňa 4.3.2017 Reštaurácia VYŠKOVÁ, Michalovce, Nám. slobody 13: 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 2015/2016 (zodp.: J. Špivák); 09:00 - 09:45 h: Kontrolný test z PF,
SPF, RS (zodp.: J. Mano, V. Lisák); 09:50 - 10:35 h: Zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2016 - I. časť; - prezentácia s
ukážkou (zodp.: J. Mano, M. Kurtak, A. Stretavský); 10:35 - 11:00 h: Prestávka - občerstvenie (minerálka, káva); 11:00
- 11:45 h: Zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2016 - II. časť; - prezentácia s ukážkou (zodp.: J. Mano, M. Kurtak, A.
Stretavský); 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: Pokyny do jarnej časti
sezóny 2016/2017, diskusia, záver (zodp.: J. Špivák, V. Lisák).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Vyžiadanie RP hráčov ku kontrole: ŠTK žiada MFK Sobrance obratom o doručenie RP všetkých hráčov Bdružstva mužov z dôvodu ich kontroly.
Možnosť uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráča mládežníckeho družstva: Aj pre jarnú časť tejto
sezóny majú dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom štarte
hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby, pre ktorú platia zásady podľa Súťažného poriadku futbalu, čl. 28/8-10
(bližšie viď toto v SPF). Informácia o tom je zverejnená aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 8.2.2017.
SPRÁVY DK ObFZ:
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 09.02.2017: rozh. A. Kopas
(pokuta za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016; uhradené dňa 31.01.2017).
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 14.2.2017 majú tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za 1/2017
nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Bánovce n/O, Budkovce, Moravany, Pozdišovce, Vojany.
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: - za ZF
z 01/2017: - dňa 14.2.2017: Pozdišovce (od 14.2.2017); - dňa 15.2.2017: Budkovce (od 14.2.2017).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 15.2.2017 majú tieto FO a FK: - za neimportovanie platby zo ZF na
účet SFZ: - za 10/2016: - od 15.11.2016: Malčice; - za 01/2017: - od 14.2.2017: Bánovce n/O, Moravany, Vojany.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou.
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Tento si už v ISSF vygenerovali aj: - z
klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: - k 13.02.2017 (2): Budkovce, Kriš. Liesková; - k 14.02.2017

(1): Rus. Hrabovec (predtým 37); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ: (predtým 9); - z
klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (predtým 1).
Nevygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Tento si v ISSF stále ani do 15.2.2017 do
16:00 h nevygenerovali: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (3): Koromľa, Malčice, Pozdišovce; - z
klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (2): Veľ. Revištia, Vinné. Všetky uvedené kluby o tom
dostali z ObFZ upozornenie dňa 25.1.2017 aj e-mailom. Klub, ktorý toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak
urobiť obratom.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2, podávať u hráčov
do 12 rokov stále. U hráčov nad 12 rokov sa tieto môžu podávať v tomto registračnom období do 30.3.2017 a potom až
v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
8.2.2017 od 16:00 h do 15.2.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 10.02.2017 (2): Vitalii Babik (nar. 14.08.1980),
Ivan Petruk (nar. 10.08.1989).
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 8.2.2017 od 16:00 h do 15.2.2017 do 16:00 h boli v
ISSF zamietnuté tieto: - prestup (klasický): Ján Kotľar (1160657) - 01.11.1987 - 250,00 (Družstevník Veľký Horeš OŠK Pavlovce nad Uhom) od 05.02.2017 (05-??-?? – 09s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer
uvedených hráčov.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 8.2.2017 od 16:00 h do 15.2.2017 do 16:00
h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (s obmedzením): Miroslav Biroš (1182667) - 06.02.1985 (TJ
Tatran Remetské Hámre - TJ Kusín) od 08.02.2017 do 30.06.2017 (08-08-08 – 09); Peter Sabovčík (1252923) 03.08.1995 (OFK Lastomír - OŠK Budkovce) od 14.02.2017 do 30.06.2017 (14-14-15 – 15); - prestup (klasický):
Marek Cica (1278562) - 21.04.1999 - 0,00 (d: OFK Hatalov - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 09.02.2017 (09-09-08 –
09); Ján Kotľar (1160657) - 01.11.1987 - 0,00 (Družstevník Veľký Horeš - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 09.02.2017
(09-09-xx – 10).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Najbližšie školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C: Organizuje ho
TMK VsFZ v Bardejove. Termín zaslania prihlášok naň je do 13.3.2017. Bližšie o ňom (Informácia o školení; Prihláška
na školenie vo formáte PDF; Prihláška na školenie vo formáte Excel) je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 6.2.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky o vedení účtu klubu, v ktorom je uvedený
aj IBAN klubu, na ObFZ stále nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Malčice, Rus. Hrabovec,
Tibava.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v ostatnej dohode o pracovnej činnosti: - dňa 9.2.2017: A. Kopas (zmena e-mailu); - v ostatnom potvrdení ObFZ
o zdaniteľných príjmoch za rok 2016: - dňa 13.2.2017: M. Rovňák (úprava priezviska); - dňa 14.2.2017: Š. Reňo
(úprava AB); - dňa 15.2.2017: P. Dziad (úprava AB); - v NL R a D v RS ObFZ 2016/2017: Š. Reňo (úprava AB).
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31 v Správach sekretariátu ObFZ.
Návrhy na ocenenia jubilantov v roku 2017 na úrovniach VsFZ a SFZ za ObFZ Michalovce: V zmysle
požiadavky VsFZ ich sekretár ObFZ po konzultácii s predsedom ObFZ zaslal na VsFZ e-mailom dňa 9.2.2017 ohľadom
1 ocenenia na úrovni VsFZ a 1 ocenenia na úrovni SFZ.
Výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry: Podrobnejšie informácie o nej boli zverejnené v ÚS ObFZ č. 31, v časti „Zo
správ SFZ“. Sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 08.02.2017. ObFZ
Michalovce odporúča klubom pred predkladaním žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry dôkladne sa oboznámiť s uvedenou výzvou na stránke SFZ, v
časti projekty / futbalová infraštruktúra.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 9.2.2017: A. Kopas (za 10), M. Sarvaj (za 08,09,10); - dňa 10.2.2017: A. Žoffčák (za 08,09,10),
V. Pčolár (za 08,09,10) ); - dňa 11.2.2017: T. Škodi (za 01); - dňa 13.2.2017: E. Anguš (za 01); - dňa 15.2.2017: P. Pavlo (za
10).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) z roku 2015: M. Marcin
(za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: L. Babjak (za 08,09,10), L. Didič (za 08,09,10), Š. Ferko (za 09,10),
M. Hospodi (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 10), M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), Š.

Miľo (za 10), R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: D. Čeklovský (za 01), M. Čeklovský (za 01), P. Kaffan (za 01), M. Končík
(za 01), M. Kurtak (za 01), L. Kurták (za 01), P. Vass (za 01).
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 2016: Tieto sú k dispozícii na Se ObFZ od 25.1.2017, kde si ich už v termíne od 8.2.2017 od
16:00 h do 15.2.2017 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 9.2.2017: A. Kopas, M. Sarvaj; - dňa 10.2.2017: A.
Žoffčák, V. Pčolár; - dňa 14.2.2017: Š. Reňo, O. Palinský; - dňa 15.2.2017: P. Pavlo, M. Geci, P. Dziad st.. V termíne
vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ sú povinní osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: L. Babjak, J. Cejkovský, L. Didič, M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M.
Hospodi, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, Š. Miľo, R. Mitrík, J. Šimko, M. Šimková, M.
Špivák, P. Vass. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môže každý
zamestnaný podať u svojho zamestnávateľa, ktorému je povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže
každý spracovať sám. Upozornenie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2016 pre dôchodcov a študentov
bolo naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 32, v Správach ekonomického úseku ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. Ani do 15.2.2017 do 16:00 h ju ešte na
účte SFZ nemal importovanú tento 1 FO a FK územne patriaci pod ObFZ MI: Malčice. Každý FO a FK, ktorý dňa
14.11.2016 nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO až do
jej úhrady, s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.02.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného - do 13.2.2017. ObFZ ich odporúčal uhradiť aspoň 3
dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - najneskôr v piatok 10.2.2017. V termíne od 08.02.2017 od 16:00 h do
15.02.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 15 FO a FK (predtým neboli importované od
žiadneho FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 09.02.2017 (9):
Hatalov, Horovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Rakovec n/O, Strážske, Trhovište, Žbince; - dňa 10.02.2017
(1): Lesné; - dňa 13.02.2017 (3): Pavlovce n/U, Porostov, Tibava; - dňa 14.02.2017 (1): Pozdišovce; - dňa 15.02.2017
(1): Budkovce. Uhradiť ich mali ešte tieto 3 FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Moravany, Vojany.
Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre - do 13.2.2017 - nemal platbu z nej importovanú na účte
SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.2.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po
úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o 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. Ani do 15.02.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj 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
20.12.2016: Čičarovce; - za 11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za 01/2017: - dňa 14.2.2017: Pozdišovce; - dňa
15.2.2017: Budkovce; b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Malčice; - za 01/2017: Bánovce n/O,
Moravany, Vojany.
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, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 38. 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 13.2.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.
Na zasadnutí, ktoré z poverenia predsedu ObFZ riadil J. Bendzák (sekretár ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s
oznámenými neúčasťami, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie o činnosti
komisií a úsekov ObFZ od 5.1.2017 do 8.2.2017; informácie o 11.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ z 21.1.2017;
závery riadnej konferencie ObFZ z 13.1.2017; príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ dňa 4.3.2017; príprava
jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia
prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV (E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó;
J. Žofčák), pričom sa 3 ospravedlnili (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ:
RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J.
Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 38. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
13.2.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 38. zas. VV ObFZ dňa 13.02.2017 tak, ako je uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 13.02.2017. ● VV vzal na
vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 5.1.2017 do 8.2.2017. ● VV dodatočne schválil na VsFZ zaslaný návrh
na ocenenie jubilantov v roku 2017 na úrovni VsFZ (1) a SFZ (1) za ObFZ Michalovce. ● VV vzal na vedomie
informácie o 11.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 z

21.1.2017. ● VV schválil úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie o 11.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev
mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 z 21.1.2017 (ceny, náležitosti R a organizátorov, nájom). ● VV
uložil predsedovi ŠTK prerokovať návrhy z pripomienok na zas. VV v 02/2017 k 11.r. „Turnaja ObFZ Michalovce
družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 z 21.1.2017 a návrh ŠTK k tomu predložiť na zas.
VV v 03/2017. ● VV vzal na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017. ● VV vzal na
vedomie diskusné príspevky z riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017, prerokoval ich a svoje rozhodnutia
k nim zverejní až po zas. VV v 03/2017. ● VV schválil úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017 (použitie vl. auta pri organizačnom zabezpečení konf.; cestovné
funkcionárov ObFZ; plakety jubilantom; občerstvenie; nájom). ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR
o príprave zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2016/2017 dňa 4.3.2017. ● VV uložil predsedovi KR organizačne
zabezpečiť zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2016/2017 dňa 4.3.2017. ● VV uložil predsedom KR, ŠTK, DK, návrhy
za svoje komisie k jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017 i k nastávajúcej sezóne 2017/2018 potrebné k zdôrazneniu pre
FO a FK, ako aj členom VV, ktorí majú zásadné návrhy k nim, predložiť k prerokovaniu na zas. VV v 03/2017. ● VV
uložil sekretárovi ObFZ zvážiť možnosť zvolania pracovného stretnutia zástupcov FO a FK súťaží ObFZ (klub. ISSF
manažérov) k informáciám a rozhodnutiam k jarnej odvete súťaží ObFZ 2016/2017 i k nastávajúcej sezóne 20417/2018.
● VV uložil predsedovi ObFZ na zas. VV v 03/2017 prerokovať doposiaľ platné zásady k udeľovaniu ocenení pri
príležitosti životných jubileí v rámci ObFZ a v prípade potreby ich znovelizovať. ● VV vzal na vedomie všetky
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 38. zas. VV ObFZ dňa 13.2.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 38. zas. VV ObFZ dňa 13.2.2017.
Zápis z ostatného 38. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
13.2.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 13.-14.2.2017 a dňa 14.2.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 39. 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 13.3.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce.
ZO SPRÁV SFZ:
Rozhodnutie o zvolaní riadnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ č. 30 z 10.02.2017 - zo Správ VV SFZ): VV
SFZ na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31.
marca 2017 od 11:00 h v hoteli Senec v Senci.
Predbežný program konferencie SFZ dňa 31.3.2017 (z ÚS SFZ č. 30 z 10.02.2017 - zo Správ VV SFZ): 1.
Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie). 2. Menovanie skrutátorov a
overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie. 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie
SFZ. 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ). 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
(úprava zmeny sídla SFZ). 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017. 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ
Marketing, s.r.o., na rok 2017. 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69
ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69
ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 10. Voľba člena VV SFZ - zástupcu ÚLK. 11. Schvaľovanie návrhu na
prijatie pridruženého člena SFZ. 12. Diskusia. 13. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou. 14. Ukončenie.
Návrhy do programu riadnej konferencie SFZ dňa 31.3.2017 (z ÚS SFZ č. 30 z 10.02.2017 - zo Správ VV
SFZ): Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ
písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými
dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).
Zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ dňa 31.3.2017 (z ÚS SFZ č. 30 z 10.02.2017 zo Správ VV SFZ): Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred
konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10, a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na
SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými
údajmi.
Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness (z ÚS SFZ č. 30 z 10.02.2017 - zo Správ Technického úseku SFZ):
Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 13.03.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ 2017 –
Fitness. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA Pro
licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 05.03.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú
zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
SPRÁVY Z ISSF:
Požiadavka na dodržiavanie ustanovení RaPP pri schvaľovaní prestupov: FZ ho dostali z ISSF e-mailom
dňa 9.2.2017 od M. Sládkoviča s týmto textom: „Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri schvaľovaní žiadostí v
elektronickej podateľni venovali zvýšenú pozornosť dodržiavaniu ustanovení článku 18, odsek 5 Registračného a
prestupového poriadku (štart maximálne za 2 kluby). V prípade pochybností je nutné nahliadnuť do "štatistiky hráča".“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

