Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 35 z 25.2.2016
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016: Na Se si svoj videozáznam už
postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 24.2.2016: 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). 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); 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).
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 18.2.2016 od 11.00 h do 25.2.2016 do 11.00 h
osobne alebo v zastúpení postupne vyzdvihli: - dňa 20.2.2016: M. Ubľanský, M. Verdžák, M. Sabo, D. Ihnacik, L.
Didič, M. Rovňak, M. Geci, Š. Ferko, M. Jakubec, P. Koščo, O. Palinský, Š. Reňo. V termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se ObFZ môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo
ďalší z nich: J. Dudaš, P. Feňuš, F. Gejguš, M. Hrinda, P. Kaffan, A. Kopas, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ, M.
Šimková, M. Špivák.
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 22.2.2016: J. Hreško; dňa 25.2.2016: M. Mazár, M. Sabo. Na ObFZ sú povinní ju doručiť všetci poberatelia dôchodku, s ktorými ObFZ uzavrie
dohodu v roku 2016.
Nahlásené výsledky prípravných stretnutí: V termíne od 18.2.2016 od 11:00 h do 25.2.2016 do 11:00 h ich na
ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásili len tieto FO a FK: - dňa 21.2.2016: Trhovište (z
20.2.2016). Všetky tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, ako aj do týždenníka
Zemplínske noviny. Bližšie o hlásení výsledkov prípravných stretnutí bolo naposledy zverejnené v ÚS č. 34, v Správach Se
ObFZ.
Materiály od FO a FK: Na ObFZ ich doručili tieto FO a FK: - dňa 23.02.2016: Bánovce n/O (zápisnica
z valného zhromaždenia TJ z 23.1.2016 aj s prezenčnou listinou; informácia o zmene štatutára TJ: Milan Babják, 072 04
Bánovce n/O 3, M: 0948/323 701; potvrdenie o zmene čísla účtu TJ).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2015: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 19.2.2016: M. Jakubec (za 10,11); - dňa 20.2.2016: M. Verdžák (za 09,10,11), M. Sabo (za
08,09,10,11), L. Didič (za 08,09,10,11), M. Rovňak (za 10,11), M. Geci (za 10,11).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 9.2.2016: J. Bendzák (za 01); - dňa 16.2.2016: Joz. Pivarník (za 01); - dňa 19.2.2016: J. Mano
(za 01), L. Kurták (za 01), M. Kurtak (za 01), M. Čeklovský (za 01); - dňa 20.2.2016: E. Anguš (za 01), M. Špivák (za 01).
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi SFZ a ObFZ Michalovce: ObFZ ju v 1 vyhotovení dostal
podpísanú zo SFZ písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 24.2.2016, a to na dobu určitú s účinnosťou od
01.02.2016 do 31.03.2016.
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. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov
i kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 18.2.2016 tam boli zverejnené od 19.2.2016.
Ďalšie k 25.2.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 26.2.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 19.2.2016: z faktúry zo dňa 16.2.2016 v
celkovej čiastke 901,50 € (- čiastka 293,50 € - zvyšná platba za 03/2015 importovaná na účet SFZ dňa 9.2.2016; čiastka 608,00 € - všetky platby za 01/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-15.2.2016; PP: 1360).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 02/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované

dňa 1.3.2016 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 SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Upozornenie pre klubových ISSF manažérov na doplnenie chýbajúcich údajov a opravu existujúcich
údajov o klube v ISSF: Každý klubový ISSF manažér je v tomto období povinný v ISSF v časti „O klube“ a v nej
v časti „Zmena informácií o klube“ prekontrolovať všetky údaje o svojom klube, neplatné opraviť a chýbajúce
doplniť. Opraviť alebo doplniť môže sám v ISSF tieto údaje: presný názov štadióna; údaje ohľadom adresy klubu
(ulica, číslo, PSČ, obec, štát), údaje ohľadom dodacej adresy klubu pre kuriéra (meno a priezvisko kontaktnej
osoby, jej číslo telefónu, ulica, číslo, PSČ, obec, štát), kontaktné údaje klubu (meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej
číslo telefónu 1, jej číslo telefónu 2, fax klubu, e-mail klubu). Opraviť alebo doplniť v ISSF sám nemôže tieto údaje:
názov klubu; zväz; dátum vzniku klubu; obchodný názov klubu; meno a priezvisko štatutárneho orgánu klubu; IČO
klubu; DIČ klubu; IČ DPH klubu; fakturačné údaje klubu (číslo účtu, SWIFT, IBAN). K ich oprave alebo doplneniu je
klub povinný na svoj riadiaci FZ (podľa A-družstva mužov) doručiť požiadavku o zmenu alebo doplnenie údajov klubu
v ISSF aj s kópiou toho materiálu, u ktorého žiada o zmenu alebo doplnenie. Príslušný FZ túto zmenu alebo doplnenie
zaeviduje a schváli vo svojej úradnej správe a informáciu o tom zašle na SFZ, na základe ktorej tento vykoná v ISSF
príslušnú zmenu alebo doplnenie. Toto upozornenie bolo z ObFZ zaslané každému klubu aj e-mailom dňa 25.2.2016 na
danú adresu jeho klubového ISSF manažéra.
SPRÁVY KR ObFZ:
Dodatočné doručenie prihlášky na vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 5.2.2016: B. Ondrík; - dňa 19.2.2016: M. Ivan.
Prihláška na vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na
ObFZ ju už doručili: - dňa 18.1.2016: Pavel Tudja - Jána Kollára 1207/39, 071 01 Michalovce; - dňa 1.2.2016: Michal
Končík - 071 01 Michalovce, J. Švermu 1.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke od záujemcov nahlásených na vstupné školenie nových uchádzačov o
získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na ObFZ ho už doručili: - dňa 18.1.2016: Pavel Tudja; - dňa
1.2.2016: Michal Končík.
Požadované údaje k uzavretiu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom od záujemcov nahlásených na vstupné
školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na ObFZ ich už doručili: - dňa
1.2.2016: Michal Končík; Pavel Tudja.
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 18.2.2016 od 11:00 h do 25.2.2016 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 - prac. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 18.2.2016 do 24.2.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neúčasti
na zim. seminári R a D dňa 20.2.2016: J. Bukaj - zdrav. dôv., P. Feňuš - osob. dôv., T. Kovács - prac. dôv., Ján Pivarník
- prac. dôv.
Šiesta časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
19.2.2016 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, J. Škodi, D. Čeklovský, P.
Feňuš, P. Tóth, P. Rapáč, M. Jakubec, B. Ondrík, M. Ubľanský (ospravedlnili sa: M. Ivan, Š. Ferko , I. Šimaľ); b) lektori: A.
Perát (tajomník KR VsFZ a AR 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.
Záverečné preskúšanie nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR ho z dôvodu, že
plánované školenie nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu v termíne 18.-20.1.2016 bolo pre nízky
počet záujemcov zrušené, vykonala v rámci Školy mladých rozhodcov s týmito záujemcami nahlásenými v predošlom období:
B. Ondrík, M. Jakubec, P. Feňuš, M. Ivan, P. Rapáč. Týmto preskúšaním uvedení absolvovali školenie nových uchádzačov
o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu.
Zimný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Uskutočnil sa v So 20.2.2016 od 8:00 h
do 15:30 h v Michalovciach, v reštaurácii ARECA (Ul. M. R. Štefánika 76). Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie
jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016 a príprava ich jarnej časti. Prerokovali sa aj špecifické problémy v činnosti R a
D, poukázalo sa na zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v nastávajúcej jarnej časti.
Tohto seminára sa zúčastnilo 23 R a 9 D. Ospravedlnili sa 7 R a 1 D. Bez akéhokoľvek oznámenia sa seminára
nezúčastnili 4 R. Bližšie o tom seminári (informácia a fotodokumentácia) je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 23.2.2016.
Náhradný termín zimného seminára R a D súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: KR ho stanovila na stredu
9.3.2016 od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa
20.2.2016, a ďalších prizvaných. Zúčastniť sa ho majú títo: a) rozh.: F. Gejguš, J. Bukaj, A. Kopas, Ján Pivarník, P.
Feňuš, P. Kaffan, T. Kovács, I. Šimaľ, M. Tušek st., P. Tudja, T. Olexa, M. Sarvaj, P. Novák; b) deleg.: D. Demčák.
KR žiada týchto R a D, aby v prípade nezáujmu o pôsobenie v súťažiach ObFZ v jarnej časti ročníka 2015/2016, toto
písomne oznámili KR ObFZ.
Upozornenie pre všetkých R a D, ktorí budú v 1. polroku 2016 pôsobiť v súťažiach ObFZ Michalovce
2015/2016: Každý z týchto R a D bude povinný mať s ObFZ uzavretú, podpísanú a aj prevzatú dohodu, ktorá sa vystaví
na obdobie do 30.06.2016. Každú zmenu alebo opravu v údajoch oproti dohode za 2. polrok 2015 alebo oproti
potvrdeniu o zdaniteľných príjmoch za rok 2015 (zmena čísla účtu, zmena zamestnania, zmena adresy, zmena čísla

telefónu, zmena zdrav. poisťovne, zmena e-mailu, oprava mena alebo priezviska a pod.) je každý povinný oznámiť
obratom e-mailom na ObFZ na adresu „obfzmi@stonline.sk“. Každý z nich, kto je študentom, je povinný obratom na
ObFZ k svojej dohode doručiť aj originál potvrdenia o návšteve školy (každú zmenu o ukončení alebo prerušení štúdia je
povinný nahlásiť na ObFZ písomne; pokiaľ si chce študent uplatniť odpočítateľnú položku od základu dane pre rok 2016,
požiada o tlačivo vyhlásenie k dani - uplatniť si ju môže len u jedného zamestnávateľa). Každý z nich, kto je poberateľom
dôchodku, je povinný na ObFZ k svojej dohode doručiť dvojmo kópiu rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o
dôchodku z 12/2015. ObFZ po nahlásení prípadných zmien a opráv údajov a po doručení požadovaných podkladov od
jednotlivých R a D bude priebežne spracovávať dohody, ktoré si R a D budú povinní vyzdvihnúť na Se ObFZ v dňoch 16.18.3.2016.
Pracovné stretnutia R súťaží ObFZ Michalovce nahlásených na zimný seminár R súťaží VsFZ Košice:
KR z dôvodu preškolenia a preskúšania R súťaží ObFZ MI nahlásených na zimný seminár R V. ligy VsFZ dňa 12.-13.3.2016 v
Kežmarských Žľaboch organizuje v dňoch 26.2.2016, a 4.3.2016 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach pracovné stretnutia, na
ktoré sa majú dostaviť títo R: P. Tóth, M. Ubľanský, J. Škodi, P. Koščo, B. Ondrík. Každý R si má zariadiť svoj čas tak, aby
sa týchto stretnutí mohol zúčastniť.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ObFZ organizuje v piatok 18.3.2016 od 15:30 h na ObFZ
v Michalovciach pracovné stretnutie všetkých klubových ISSF manažérov tých klubov, ktorých družstvá štartujú v súťažiach
ObFZ Michalovce 2015/2016. Programom tohto pracovného stretnutia je prezentácia odborných tém z pravidiel futbalu a
rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016. Účasť aspoň jedného klubového ISSF manažérov každého klubu je povinná a
preto si každý má zariadiť svoj čas tak, aby sa tohto pracovného stretnutia mohol zúčastniť. V prípade, že sa na uvedené
pracovné stretnutie nebude môcť dostaviť ani jeden klubový ISSF manažér klubu, má za seba zabezpečiť iného zodpovedného
funkcionára svojho klubu.
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 uzávierke doručených 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 e-mailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
Nahlásenie zástupcu klubu na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu pre
súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ho už nahlásili tieto FO a FK: - dňa 24.2.2016: Kusín (emailom: Vladimír Bučko - 072 32 Kusín 111; obratom doručiť aj prihlášku na školenie - viď predchádzajúci bod).
Doručenie prihlášky zástupcu klubu na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ju už doručili tieto FO a FK od týchto svojich
zástupcov: - dňa 20.2.2016: Pozdišovce (Patrik Novák - 072 01 Pozdišovce 53).
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 25.2.2016 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; - za 01/2016 (platba za ňu mala byť na účte
SFZ importovaná do 10.2.2016): Budkovce, Trhovište.
SPRÁVY DK ObFZ:
Doručenie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK: - dňa
24.2.2016: Palín (ZF za 06/2015 - uhradená dňa 16.7.2015).
Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie 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 16.7.2015: Palín (od 14.7.2015).
Kópia dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF: Obratom ju majú na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK: - za
10/2014: Porostov; - za 11/2014: Porostov, Sobrance; - za 4/2015: Mať. Vojkovce. Uvedené FO a FK svoju ZF za
príslušný mesiac uhradili až po stanovenom termíne.

Pretrvávajúce pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie činnosti: Stále ich majú: - od 19.5.2015: Mať. Vojkovce (doručiť ešte na ObFZ majú kópiu
dokladu za uhradenie ZF za 04/2015). DK toto pozastavenie zruší až po doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie k ohlasovaniu transferov hráčov v tomto registračnom období: Hosťovania hráčov sa mohli a môžu
podávať už len v tomto registračnom období od 1.1.2016 do 15.3.2016, a to len na dobu do 30.6.2016. Prestupy hráčov v 1.
polroku 2016 sa mohli a môžu podávať už len v tomto registračnom období od 1.1.2016 do 15.3.2016.
Doplnenie a oprava údajov v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce boli tieto v termíne od 18.2.2016 od 11:00 h
do 25.2.2016 do 11:00 h postupne, po overení totožnosti podľa OP alebo pri jednotlivcoch do 18 rokov v zastúpení
rodičom alebo zákonným zástupcom, vybavené týmto jednotlivcom: - 18.02.2016: hráč Miroslav Fryk - 1136350 - zmena
AB, zmena FnV (18 – 18).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už v
termíne od 18.2.2016 od 11:00 h do 25.2.2016 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 18.02.2016 (2): Miroslav Fryk (nar. 09.07.1982), Michal Vasiľ (nar. 07.03.1966); - dňa 19.02.2016 (4): Adam Takáč
(nar. 19.03.1994), Gergő Kišš (nar. 12.09.1993), Marek Leško (nar. 12.04.1973), Jakub Pavúk (nar. 26.12.1990); - dňa
22.02.2016 (1): Slavomír Koscelanský (nar. 20.09.1995); - dňa 24.02.2016 (3): Milan Balog (nar. 24.04.1993), Gustav
Surmaj (nar. 04.09.1985), Barnabáš Szidor (nar. 26.08.1982); - dňa 25.02.2016 (5): Patrik Haluška (nar. 26.08.1982), Ján
Fedor (nar. 26.07.1976), Juraj Reňo (nar. 24.03.1984), Norbert Horňák (nar. 26.10.1990), Peter Takáč (nar. 21.05.1990).
Schválenie „Žiadostí o základnú registráciu hráča“ podaných do ISSF: V termíne od 18.2.2016 od 11:00 h do
25.2.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: - dňa
23.2.2016: Malčice (René Ďuríček - 11.05.2001 - 21-21-22 – 23). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 18.2.2016 od 11:00 h do 25.2.2016
do 11:00 h postupne vybavila tieto: - prestup zamietnutý: Dávid Jakab (1273009) - 09.05.1997 - 0,00 (OFK Klokočov
- TJ ŠM Jovsa) od 20.02.2016 (19-??-xx – 23s); - prestup schválený: Martin Mihaľov (1093231) - 21.12.1977 - 50,00
(OŠK Horovce - OFK Dúbravka) od 28.02.2016 (18-18-?? – 19); Martin Blahuta (1196480) - 17.09.1990 - 250,00
(ŠK Strážske - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 22.02.2016 (22-22-?? – 23); Otto Grošaft (1160671) - 21.08.1986 - 0,00
(TJ Družstevník Cejkov - TJ Družstevník Moravany) od 24.02.2016 (23-23-?? – 24); Dávid Jakab (1273009) 09.05.1997 - 0,00 (OFK Klokočov - TJ ŠM Jovsa) od 23.02.2016 (23-23-?? – 24); Jozef Parihuz (1094749) 13.02.1978 - 0,00 (TJ Bánovce nad Ondavou - OcŠK Pozdišovce) od 23.02.2016 (23-23-24 – 25); Jakub Hujdič
(1278683) - 26.02.1999 - 0,00 (d: TJ Družstevník Ložín - OŠK Svornosť Bracovce) od 23.02.2016 (23-24-?? – 25);
Vladimír Šamudovský (1244996) - 06.09.1994 - 0,00 (TJ Družstevník Malčice - OŠK Svornosť Bracovce) od
23.02.2016 (23-24-?? – 25); Radovan Vitek (1277426) - 04.08.1998 - 0,00 (d: OFK Klokočov - TJ ŠM Jovsa) od
24.02.2016 (24-24-?? – 25).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 18.2.2016 od
11:00 h do 25.2.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Hatalov (1):
Marián Popeľáš - 1063820 - 03.09.1974 (23-24 – 24). Uvedené FO a FK môžu v najbližšej dobe očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
SPRÁVY Z ISSF:
Upozornenie k zmene fakturačných údajov klubov v ISSF: Členovia SFZ ho dostali zo SFZ od F. Ferenca
z ISSF e-mailom dňa 22.2.2016 kvôli hromadiacim sa nesprávnym postupom zmeny fakturačných údajov klubov v
ISSF. V prípade potreby zmeny fakturačných údajov klubu (IBAN, fakturačná adresa) a štatutárneho zástupcu klubu, je
v prvom rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmeny (pre IBAN - výpis z účtu alebo kópiu prvej
strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu - uznesenie z ostatného zasadnutia a prezenčnú listinu - nie staršie
ako 3 mesiace) na príslušný riadiaci orgán súťaže, ku ktorému klub patrí. Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a schváli
v úradnej správe a o tejto zmene informuje SFZ (link na uznesenie alebo informácia cez ISSF-pomoc). SFZ žiada o
dodržiavanie týchto postupov.
Informácia ohľadom zakúpenia vstupeniek na futbalové stretnutia reprezentácie Slovenska U21:
Členovia SFZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 24.2.2016 aj s prílohou „Objednávkový formulár vstupeniek“, v ktorom
sú informácie ohľadom zakúpenia vstupeniek na tieto stretnutia reprezentácie Slovenska U21: SLOVENSKO ESTÓNSKO (U-21 Challenge Trophy; 23.3.2016 o 17:30 h; štadión FK Senica); SLOVENSKO - TURECKO (U21
Kvalifikácia ME Poľsko 2017; 29.3.2016 o 17:45 h; štadión Spartak Myjava). Vstupenky si môžete objednať do utorka
1.3.2016. Po tomto termíne budú dané do voľného predaja. V prípade nejasnosti je potrebné sa kontaktovať na emailovej adrese „vstupenky@futbalsfz.sk“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

