Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 35 z 01.03.2017
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; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
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.
Upozornenie pre R a D súťaží ObFZ z radov študentov a dôchodcov k dohodám s ObFZ v 1. polroku
2017: Je podrobnejšie uvedené v tejto ÚS, v správach Ekonomického úseku ObFZ (viď toto na uvedenom mieste).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Doručenie ďalších vyžiadaných RP hráčov ku kontrole: Na ObFZ ich v počte 4 ks dňa 27.2.2017 ku kontrole
doručil MFK Sobrance od 4 hráčov B-družstva mužov uvedených v ÚS č. 34, v Správach ŠTK. O výsledkoch tejto
kontroly bude ŠTK 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.
FZ i kluboví ISSF manažéri nové informácie k uzatvoreniu takejto dohody dostali z ISSF e-mailom v dňoch 16., 17.,
22.2.2017. Tieto boli zverejnené v ÚS č. 34, v Správach z ISSF. Okrem toho boli z ObFZ zaslané e-mailom aj
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú pri dátume 24.02.2017.
Nahlásenie prípadných požadovaných zmien ÚHČ, ÚHD a miest stretnutí pre jarnú časť sezóny
2016/2017: ŠTK žiada všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2016/2017, aby nahlásili prípadné
požadované zmeny ÚHČ, ÚHD a miest stretnutí svojich družstiev pre jarnú časť tejto sezóny, a to výhradne
prostredníctvom podania v ISSF (podaním z daného stretnutia), najneskôr do 08.03.2017 do 13:00 h. Po tomto
termíne bude každé podanie zmeny spoplatnené podľa stanovených zásad.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka riešenia neuhradenia faktúry o odstupnom za transfer hráčov: DK ju dostala dňa 23.02.2017
podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF od ŠK Agro Palín ohľadom riešenia odstupného za transfery hráčov
Miroslav Frič a Dominik Frič z ŠK Agro Palín do OŠK Budkovce v 01/2017. Materský klub faktúru za tieto transfery,
podľa tabuľkových hodnôt RaPP, so splatnosťou dňa 16.02.2017, zaslal na adresu nového klubu dňa 09.02.2017. Ani po
telefonickom upozornení materského klubu túto faktúru k 23.02.2017 nový klub neuhradil. DK to riešila dňa
01.03.2017 a podľa DP, čl. 71, začala disciplinárne konanie voči futb. odd. OŠK Budkovce, ktorý je povinný do
10.03.2017 do 15:00 h na ObFZ doručiť kópiu dokladu o úhrade uvedenej faktúry pod podmienkou ďalšieho postihu
a nepodmienečného zastavenia činnosti hráčom.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 01.03.2017 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: - k 27.02.2017 (1): Pozdišovce (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 01.03.2017 do
16:00 h nevygenerovali a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ MI
(2): Koromľa, Malčice; - z klubov ObFZ MI matrične patriacich pod VsFZ (2): Veľ. Revištia, Vinné.

SPRÁVY MRK ObFZ:
Zmeny a doplnenia RaPP: VV SFZ na svojich zasadnutiach dňa 5.9.2016 a 2.12.2016 okrem iného schválil
zmeny a doplnenia RaPP (viď RaPP účinný od 2.12.2016 na stránke SFZ: Úvod / SFZ / Legislatíva / Predpisy SFZ /
Poriadky).
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 27.02.2017: Mykhaylo Berezovyy
(01.01.1994) - k žiadosti o transfer z FK Sambir (Ukrajina) do TJ Družstevník Moravany.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 22.02.2017 od 16:00 h do 01.03.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Oliver Bogár - 08.02.2002 - zmena e-mailovej adresy (01 – 01).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
22.02.2017 od 16:00 h do 01.03.2017 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 23.02.2017 (2): Marek Čalfa (nar.
27.07.1993), Boris Michalík (nar. 07.01.1993); - dňa 24.02.2017 (3): Patrik Žužo (nar. 19.06.1994), Ferdinand Kaszonyi
(nar. 22.05.1992), Attila Jónáš (nar. 19.09.1980).
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 22.02.2017 od 16:00 h do
01.03.2017 do 16:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena
SFZ: Pozdišovce (1): Ján Bajko - 02.01.1987 (20-27 – 28). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto nových RP.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 22.02.2017 od 16:00 h do 01.03.2017 do
16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Attila Jónáš (1119602) - 19.09.1980 - 0,00
(OFK Vojany - TJ Družstevník Oborín) od 27.02.2017 (27-28-xx – 28); Csaba Balog (1072703) - 02.10.1975 - 0,00
(MFK Veľké Kapušany - OFK Vojany) od 28.02.2017 (28-28-xx – 28); Miloš Mižička (1215156) - 19.02.1987 - 0,00
(TJ Družstevník Lekárovce - OFK Vojany) od 28.02.2017 (28-28-28 – 29).
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-28.02.2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a
prehľad o nich bol spracovaný dňa 1.3.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 01.03.2017.
Upozornenie na kontrolu doby platnosti RP hráčov: Matrika ObFZ upozorňuje FO a FK, ktorých družstvá
štartujú v súťažiach ObFZ, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali dobu platnosti RP hráčov svojich družstiev, lebo
platnosť niektorých končí už v júli 2017. V prípade skončenia doby platnosti RP bude klub povinný požiadať o vydanie
nového RP pre hráča, pri ktorom môže u hráča dať novú aktuálnejšiu fotografiu hráča.
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. Na toto školenie sa môžu prihlásiť aj záujemci z futb. odd. a futb. klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce.
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.
Na tento seminár sa môžu prihlásiť aj záujemci z futb. odd. a futb. klubov územne patriacich pod ObFZ
Michalovce.
SPRÁVY KM ObFZ:
Rozdelenie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2014/2015: KM ObFZ ho rozdelila pre 16 FO a FK, ktorých hráči sa
v uvedenej sezóne zúčastňovali týchto tréningových zrazov, a to podľa účasti ich hráčov na nich. Kluby, ktorých sa to
týka, boli z ObFZ vyzvané telefonicky, aby si pridelené veci prišli oproti podpisu prevziať na ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
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.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31 v Správach sekretariátu ObFZ. Všetky nahlásené výsledky stretnutí sú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
Upozornenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre športových
odborníkov - PODNIKATEĽOV: Uvedené upozornenie, ktoré bolo zverejnené v ÚS ObFZ č. 34, v Správach z ISSF,

bolo z ObFZ zaslané aj e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je v jej aktuálnom menu, pri dátume
24.2.2017.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov jednotlivých FO a FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce: Uskutoční sa v utorok 14.03.2017 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach za účelom informácií o najnovších
rozhodnutiach orgánov FZ, o zmenách v poriadkoch FZ, o príprave jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017 i nastávajúcej sezóny.
Za každý FO a FK z okresov Michalovce a Sobrance sa naň má dostaviť len 1 klubový ISSF manažér. V prípade, že sa naň
nemôže dostaviť klubový ISSF manažér, je povinný to oznámiť štatutárovi svojho klubu, ktorý sa naň môže dostaviť sám,
alebo naň zabezpečí zodpovedného zástupcu svojho klubu. Oznámenie o tomto pracovnom stretnutí bude z ObFZ zaslané aj emailom len pre jedného klubového ISSF manažéra každého FO a FK na jeho e-mailovú adresu uvedenú v tlačive „Prehľad
o klube“ doručenom na ObFZ pred štartom sezóny 2016/2017 (ak niekto, kto dostane tento e-mail, už nie je aktívnym
klubovým ISSF manažérom vo svojom klube, je povinný tento oznam preposlať tomu, kto ním v jeho klube je; ak klub na toto
pracovné stretnutie nemôže zabezpečiť žiadneho svojho zástupcu, je povinný toto obratom oznámiť na ObFZ e-mailom aj
s uvedením dôvodu).
Pozvánka na vyhlásenie výsledkov 24. ročníka ankety „Futbalista roka“ za rok 2016: Predsedovia a sekretári
RFZ a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 01.03.2017 od Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho
sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov tejto ankety. Toto sa uskutoční
v utorok 21.03.2017 o 20:30 h v Refinery Gallery v Bratislave. Pozvánka je neprenosná a platí pre 1 osobu. Účasť je
potrebné potvrdiť do 10.03.2017.
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.
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“:
ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D,
funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e-mailom do 30.4.2017 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
mena, priezviska a funkcie odosielateľa.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Upozornenie pre R a D súťaží ObFZ z radov študentov a dôchodcov k dohodám s ObFZ v 1. polroku
2017: ObFZ pripravuje s každým rozhodcom a delegátom, ktorý bude v 1. polroku 2017 pôsobiť v súťažiach ObFZ,
nové dohody s platnosťou od 25.03.2017 do 30.06.2017, pretože ostatné boli platné len do 31.10.2016, pričom:
a) Každý študent spomedzi nich, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o brigádnickej práci študenta“, je povinný na
ObFZ ku každej svojej dohode doručiť aj aktuálny originál potvrdenia o návšteve školy (ten je povinný doručiť na
najbližší zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ dňa 04.03.2017). Ten študent, ktorý má uzavretú dohodu
(-y) aj s inou organizáciou (-ami), je povinný len v jednej z týchto organizácií pri uzatváraní dohody podpísať aj
„Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení, lebo dohoda o brigádnickej práci
študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa (študent, ktorý ho má
pri dohode u iného zamestnávateľa na obdobie od 25.03.2017 do 30.06.2017 podpísané, je povinný toto obratom
telefonicky oznámiť na mobil sekretárovi ObFZ do piatku 03.03.2017 do 15:00 h). Upozornenie k tomu bolo z ObFZ
dňa 01.03.2017 zaslané e-mailom týmto z nich: L. Babjak, D. Čeklovský, P. Feňuš, Š. Ferko, D. Ihnacik, M. Ivan,
M. Končík, P. Koščo, Š. Miľo, P. Pavlo, P. Rapáč, M. Sarvaj, J. Škodi.
b) Každý dôchodca spomedzi nich, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o pracovnej činnosti“, je povinný
k dohode doručiť aj kópiu posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra
predchádzajúceho roku (toto je povinný doručiť dvojmo na najbližší zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží
ObFZ dňa 04.03.2017). Upozornenie k tomu bolo z ObFZ dňa 01.03.2017 zaslané e-mailom týmto z nich: M.
Dančišin, J. Hreško, V. Pčolár, L. Vojtko, A. Žoffčák, M. Hospodi, M. Mazár.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 23.2.2017: L. Didič (za 08,09,10); - dňa 28.2.2017: M. Končík (za 09,10/2016; za 01/2017).
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: 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), 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. 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 22.2.2017
od 16:00 h do 1.3.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 23.2.2017: L.
Didič; - dňa 28.2.2017: M. Končík. 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, M. Fedák, Š. Ferko, F.
Gejguš, M. Hospodi, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, 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.
Nezrazená daň zo mzdy za 01/2017: Pri spracovaní výplat z ObFZ Michalovce za 01/2017 počítačový
program nezrazil daň zo mzdy týmto zamestnancom: Anguš Erik, Čeklovský Dominik, Čeklovský Michal, Kaffan Peter,
Končík Michal, Kurtak Maroš, Kurták Lukáš, Vass Peter. Toto bolo zistené až po zaslaní výplat na účty. Túto nezrazenú
daň sú uvedení povinní uhradiť do pokladne ObFZ, a to sekretárovi ObFZ, najneskôr v sobotu 04.03.2017 na zimnom
seminári R a D súťaží ObFZ. Oznámenie o tom, aj s požadovanými čiastkami nezrazenej dane na vrátenie, bolo
uvedeným zaslané z ObFZ aj e-mailom dňa 01.03.2017.
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 01.03.2017 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.
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 01.03.2017 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.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 02/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.03.2017 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 13.03.2017. ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - najneskôr v piatok 10.3.2017. Uhradiť ich má
týchto 10 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Budkovce, Kusín, Oborín, Pavlovce n/U, Pozdišovce, Pus.
Čemerné, Trhovište, Vojany, Záhor, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre - do
13.03.2017 - nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.03.2017)
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.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho už doručili aj tieto FO
a FK v týchto dňoch: - 24.02.2017: MI-MFK Zemplín. 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, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 13.03.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
ŠTK, DK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne
zasadnutí i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 13.03.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 06.03.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
SPRÁVY Z ISSF:
Veľmi dôležitá informácia pre športových odborníkov - PODNIKATEĽOV: FZ i kluboví ISSF manažéri
ju dostali z ISSF e-mailom dňa 27.2.2017 od J. Letka s týmto textom: „Upozorňujeme Vás, že zajtra (28.02.2017) je
posledný termín ODOSLANIA nižšie uvedených potrebných informácií, Oznámenia o podnikaní ako športový odborník
(v prílohe mate potrebný formulár). Vo formulári sa píše, že spolu s týmto formulárom máte zaslať aj POTVRDENIE O
ZÁPISE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA DO REGISTRA FYZICKÝCH OSÔB V ŠPORTE, ktoré by Vám mal dať
SFZ, čo je však technicky a časovo momentálne nereálne, a preto tuto povinnú prílohu dorieši SFZ osobitne priamo s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež.
Poprosíme Vás, aby ste odovzdali tuto informáciu všetkým vo svojom okolí, nakoľko je to zákonná povinnosť.
Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.“ Táto informácia bola zaslaná z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ dňa 28.2.2017, kde je pri dátume 28.02.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

