Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 34 z 22.02.2017
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.
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto uhradiť. Ani do 22.2.2017 do 16:00 h si ju ešte stále nevygenerovali títo R: F. Gejguš, M. Hospodi,
M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 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 ich jarnej časti. 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. 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 R (všetci, ktorí informáciu
o tomto seminári dostali aj e-mailom). Účasť na seminári je povinná a je jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v
jarnej časti. 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.
Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 dňa 4.3.2017: Ten bol
zverejnený v ÚS ObFZ č. 33, v Správach KR. Okrem toho je zverejnený aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 15.2.2007. KR ho zaslala všetkým R a D aj e-mailom dňa 16.2.2017.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Doručenie vyžiadaných RP hráčov ku kontrole: Na ObFZ ich v počte 19 ks dňa 20.2.2017 ku kontrole doručil
MFK Sobrance od hráčov B-družstva mužov. Klub má ešte obratom doručiť RP týchto 4 hráčov, ktorí sú v zozname
družstva pre sezónu 2016/20017: Demeter Michal - 1371170, Kotľar Ján - 1371169, Balog Jaroslav - 1278898, Murgač
Martin - 1371161. ŠTK až po doručení uvedených 4 RP bude o výsledkoch tejto kontroly informovať v ÚS.
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.
Na stránke ObFZ informácia k tomu bola zverejnená pri dátume 8.2.2017 aj so vzorom dohody, no tieto z nej boli
dodatočne odstránené dňa 17.2.2017 z dôvodu nových zásad k uzatvoreniu takejto dohody.
Nové informácie k uzatvoreniu dohody o striedavom štarte hráča mládežníckeho družstva: FZ i kluboví
ISSF manažéri ich dostali z ISSF e-mailom v dňoch 16., 17., 22.2.2017. Sú zverejnené v tejto ÚS, v Správach z ISSF.
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: - za ZF
z 01/2017: - dňa 16.2.2017: Moravany (od 14.2.2017); - dňa 20.2.2017: Vojany, Bánovce n/O (oba od 14.2.2017).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 22.2.2017 majú tieto FO a FK: - za neimportovanie platby zo ZF na
účet SFZ: - za 10/2016: - od 15.11.2016: Malčice.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017 v ISSF: Každý klub bol povinný si ho
vygenerovať. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, aj s názornou ukážkou.
Vygenerovaný členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Ten si už v ISSF vygenerovali tieto FO a FK: z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: (predtým 40); - z klubov ObFZ Michalovce matrične
patriacich pod VsFZ: (predtým 9); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (predtým 1).
Nevygenerovaný členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Ten si v ISSF stále ani do 22.2.2017 do
16:00 h nevygenerovali a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ MI
(3): Koromľa, Malčice, Pozdišovce; - z klubov ObFZ MI matrične patriacich pod VsFZ (2): Veľ. Revištia, Vinné.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zmena a doplnenie RaPP z 5.9.2016 (úprava tabuľky – odstupné za amatéra): VV SFZ na svojom
zasadnutí dňa 5.9.2016 vo Vrakúni okrem iného ich schválil tieto: V tabuľke Odstupného za hráča vo veku od 24 do 33
rokov sa suma odstupného z 3. ligy až 8. ligy, do 4. ligy až 5. ligy, zmenila zo 750 € na 500 € (viď RaPP účinný od
2.12.2016 na stránke SFZ: Úvod / SFZ / Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky).
Zmeny a doplnenia RaPP z 2.12.2016: VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 v Bratislave okrem iného
schválil návrh na zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ so zapracovanou pripomienkou na
zasadnutí, ktoré sú v platnosti od 02.12.2016 (viď RaPP účinný od 2.12.2016 na stránke SFZ: Úvod / SFZ / Legislatíva /
Predpisy SFZ / Poriadky). Tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú pri
dátume 20.2.2017.
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.
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce bol
tento po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overený aj týmto hráčom: - dňa 16.02.2017: Vladyslav Levchyk
(08.03.1997) - k žiadosti o transfer z Nyva Ternopil (Ukrajina) do TJ Sokol Močarany.
Požiadavky na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich v termíne od 15.2.2017 od 16:00 h do 22.2.2017 do 16:00 h na základe požiadavky oznámil týmto hráčom:
Gustav Surmaj - 04.09.1985 (20 – 20); Milan Balog 24.04.1993 (20 – 20).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 15.2.2017 od 16:00 h do 22.2.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Peter Pulko - 03.05.1999 - zmena e-mailovej adresy (16 – 17); Vojtech
Horváth - 18.01.1996 - zmena e-mailovej adresy, adresy bydliska, FV (17 – 17).
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 15.2.2017 od 16:00 h do 22.2.2017 do
16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Vojtech Horváth (1259176) - 18.01.1996 500,00 (OcŠK Pozdišovce - TJ FK Družstevník Trhovište) od 17.02.2017 (17-17-17 – 20); Peter Pulko (1340226) 03.05.1999 - 200,00 (d: OFK Hatalov - FK Žbince) od 18.02.2017 (18-18-18? – 20).
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.
Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness: Technický úsek SFZ ho organizuje dňa 13.03.2017 vo Zvolene.
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 SEKRETARIÁTU ObFZ:
Kópia dokladu z banky o vedení účtu klubu k doplneniu IBAN klubu v ISSF: Tento, v ktorom je uvedený aj
IBAN klubu, na ObFZ stále nedoručili a obratom sú povinní ho doručiť aj tieto FO-FK: Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si na základe doručenia požadovaného tlačiva na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 17.2.2017: T. Škodi (za 01/2017). Požadované tlačivo potvrdenia uvedeného zamestnanca bolo
v deň doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.02.2017: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 20.2.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr za 01/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 614,00 € (všetky platby za 01/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.2.2017;
PP: 2003); dátum dodania: 20.2.2017; dátum vyhotovenia: 20.2.2017; dátum splatnosti: 24.2.2017.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31 v Správach sekretariátu ObFZ. Do 22.2.2017 do 16:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto FO a FK: dňa 22.2.2017: Trhovište (m - 19.2.2017). Všetky nahlásené výsledky stretnutí budú z ObFZ zaslané e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
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.
Termín na predkladanie žiadostí je do 31.3.2017. 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:
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 20.2.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom dňa 20.2.2017. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely
pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 20.2.2017: čiastka 614,00 € (všetky platby za 01/2017 importované na účet
SFZ v dňoch 1.-20.2.2017; PP: 2003).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, po spracovaní ekonomickým úsekom ObFZ, osobne alebo
v zastúpení, prevzali oproti podpisu aj títo zamestnanci ObFZ: - dňa 18.2.2017: T. Škodi (za 01/2017).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 16.2.2017: L. Babjak (za 08,09,10).
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. 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 15.2.2017
od 16:00 h do 22.2.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 16.2.2017: P.
Feňuš, L. Babjak; - dňa 17.2.2017: J. Šimko, M. Šimková. 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: J. Cejkovský,
L. Didič, M. Fedák, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, Š.
Miľo, R. Mitrík, 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. Upozornenie
k prevzatiu týchto potvrdení bolo uvedeným opätovne zaslané z ObFZ aj e-mailom dňa 16.2.2017.
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 22.2.2017 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 15.02.2017 od 16:00 h do
22.02.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 3 FO a FK (predtým od 15 FO a FK) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 16.02.2017 (1): Moravany; - dňa 20.02.2017 (2):
Bánovce n/O, Vojany. Tým ich už uhradili všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ MI, ktoré ich mali uhradiť. 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 bol 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. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 17.2.2017: Vojany (e-mailom: za 01/2017 - uhradená
dňa 17.02.2017); - dňa 20.2.2017: Moravany (e-mailom: za 01/2017 - uhradená dňa 10.02.2017). Ani do 22.02.2017 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; - dňa 20.2.2017:
Bánovce n/O; b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Malčice.
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 Z ISSF:
Žiadosť o striedavý štart / ukončenie striedavého štartu: FZ i kluboví ISSF manažéri informáciu o tom
dostali z ISSF e-mailom dňa 16.2.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila
najnovšia funkcia – žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu (funkcionalita je popísaná nižšie). Klubový
ISSF manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť
potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť
dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SPF, čl. 28 a čl. 31 musí dbať
na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby
to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá
informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého
štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný
napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem
SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SPF, tak schvaľovací proces
musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi je
nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený
zovšeobecnený poplatok 5 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli.
Žiadame Vás, aby ste všetky Vaše kluby informovali o tejto funkcionalite cez Vaše úradné správy a zároveň
upozorňujeme, že všetky striedavé štarty, ktoré boli doteraz evidované papierovou formou, budú zrušené najneskôr ku
dňu 01.03.2017. Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart ,

registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a
výber súťaže, v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.“ V prípade FZ bola požiadavka informovať o tom tajomníkov ŠTK.
Opravná / doplňujúca informácia k striedavému štartu v ISSF: FZ i kluboví ISSF manažéri ju dostali
z ISSF e-mailom dňa 17.2.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Po uváženej analýze, riadiaci orgán ŠTK SFZ rozhodol,
že tie dohody o striedavom štarte, ktoré boli zaevidované v ISSF pred začiatkom jesennej časti tohto súťažného ročníka,
nebudú hromadne zrušené k 01.03.2017, ale budú riadne akceptované do konca tohto súťažného ročníka tak, v akom
znení boli podpísané/odsúhlasené. Avšak v zmysle včerajšej informácie, všetky NOVÉ žiadosti o striedavé štarty sa
musia žiadať elektronickou formou v ISSF v zmysle včerajších pokynov.“
Striedavý štart - úprava: FZ i kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa 22.2.2017 od F. Ferenca
s týmto textom: „Na základe množiacich sa dotazov prosíme o upriamenie pozornosti k informácii o schvaľovaní
striedavých štartov. Na základe SP SFZ znenia čl. 28, hlavne:
(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte
hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.
- dohoda dvoch klubov, čo znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu súhlasným
stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť
so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. Prosíme tiež o informáciu na kluby a Vašich tajomníkov ŠTK,
nakoľko tieto spadajú do ich pôsobnosti.
Pri nasadzovaní v ISSF došlo k menšiemu omylu, lebo žiadosť dokázal tajomník ŠTK schváliť aj bez
vyjadrenia materského klubu - pracujeme na odstránení chyby. V prípade, že ste schválili takéto žiadosti hráčov, zašlite
nám prosím ich registračné čísla cez ISSF - pomoc, aby sme ich stornovali a kluboví manažéri si ich musia zadať
znova. V dnešnom nasadzovaní bude táto zavada odstránená a po odstávke by malo všetko fungovať tak, ako má.“
Striedavý štart - finálna podoba: FZ i kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa 22.2.2017 od F.
Ferenca s týmto textom: „Dnes poobede bola nasadená finálna verzia striedavého štartu aj s potrebnými schvaľovacími
procesmi materských klubov, bez nich by to už nemalo ísť. Prosíme Vás o informovanie Vašich tajomníkov ŠTK a
zároveň nám pokojne dajte spätnú väzbu, či všetko funguje tak ako má, tak, ako nás informujete doteraz, za čo Vám
ďakujeme.“
Informácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre športových
odborníkov - PODNIKATEĽOV: FZ i kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa 22.2.2017 od J. Letka
s prosbou, aby na svojich weboch, kluboch, ako aj v úradných správach zväzov informovali všetkých, kde sa to len dá,
... hlavne trénerov a podobne ... (všetkých športových odborníkov; aj rozhodcovia a delegáti sú športoví odborníci).
V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím ministerstvo, nie nás, ďakujeme za porozumenie,
oficiálne to vybavuje p. Branislav Strečanský, štátny radca, odbor športu, 02 / 5937 4772. Tu je text správy z
ministerstva: „Vážená športová organizácia, v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia
štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV
dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:
1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h)
najneskôr do 28. februára 2017.“ Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk,
v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO
PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk,
a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu
túto skutočnosť NEoznamuje.
2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na
podnikanie, pozastavenie, ukončenie).
Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ
SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.
Úkony sa vykonávajú
a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom
„ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu
ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.
S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi - PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej
športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby. Ďakujeme
za spoluprácu! S úctou - Božena Gerhátová, poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie sekcia štátnej
starostlivosti o šport a mládež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; vybavuje: Branislav
Strečanský, štátny radca, odbor športu, 02 / 5937 4772“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

