Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 36 z 08.03.2017
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).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 2.3.2017 do 8.3.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neúčasti
na zim. seminári R a D dňa 4.3.2017: L. Babjak - zdrav. dôv., P. Feňuš - rod. dôv., P. Koščo - osob. dôv., Ľ. Mirda osob. dôv., Ján Pivarník - zdrav. dôv.; b) o neobs.: Ján Pivarník od 20.3.2017 do oznámenia - zdrav. dôv.; - od D: - o
neúčasti na zim. seminári R a D dňa 4.3.2017: L. Vojtko - zdrav. dôv.
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2016/2017: Uskutočnil sa v So 4.3.2017 od 8:00 h v Michalovciach, v
Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží
ObFZ 2016/2017 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 26 R a 7 D. Ospravedlnili sa 5 R a 1 D. Bez akéhokoľvek oznámenia sa seminára nezúčastnili 7 R.
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2016/2017: Uskutoční sa v stredu 22.3.2017 od 15:30 h na
ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 4.3.2017. Zúčastniť sa ho
majú títo: a) rozh.: F. Gejguš, J. Bukaj, P. Feňuš, P. Tudja, M. Sarvaj, L. Babjak, M. Jakubec, P. Koščo, P. Vass, M.
Hospodi; b) deleg.: L. Vojtko. KR žiada týchto uvedených R, aby v prípade nezáujmu o pôsobenie v súťažiach
ObFZ v jarnej časti ročníka 2016/2017, toto obratom písomne oznámili na KR ObFZ.
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR žiada
sekretára ObFZ o ich spracovanie so všetkými R a D pôsobiacimi v súťažiach ObFZ v jesennej časti tejto sezóny, ktorí sa
zúčastnili zimného seminára R a D dňa 4.3.2017, a to na obdobie 25.3.2017 - 30.6.2017. Nové dohody si každý R a D
bude povinný prevziať na Se ObFZ oproti podpisu v dňoch 22.-24.03.2017, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ.
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).
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí jarnej časti súťaží ObFZ 2015/2016 od KR: Na Se ObFZ si
svoj videozáznam, v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom ObFZ, môžu vyzdvihnúť tieto FO a FK:
Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016); Hatalov (zo stretn. 25.k. VI.L m Hatalov - Malčice z
5.6.2016); Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016); Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m
Moravany - Žbince z 3.4.2016); Pavlovce n/U (zo stretn. 22.k. VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z 15.5.2016); Zalužice (zo
stretn. 17.k. VI.L m Zalužice - Topoľany z 10.4.2016); Zempl. Široká (zo stretn. 14.k. VI.L m Zempl. Široká - Žbince z
20.3.2016).
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 od KR: Na Se ObFZ si
svoj videozáznam, v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom ObFZ, môžu vyzdvihnúť tieto FO a FK:
Hatalov (zo stretn. 2.k. VI.L m Hatalov - Kusín zo 14.8.2016; zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016); Kriš.
Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016); Moravany (zo stretn. 12.k. VI.L m Moravany - Vojany z
23.10.2016); Rakovec n/O (zo stretn. 7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016; zo stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec
n/O - Veľ. Slemence z 16.10.2016); Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice z 11.9.2016); Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L
m Žbince - Moravany z 18.9.2016).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
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-mailmi v dňoch 16., 17.,
22.2.2017. Tieto boli zverejnené aj v ÚS č. 34, v Správach z ISSF. Okrem toho sú zverejnené aj na webovej stránke
ObFZ, pri dátume 24.02.2017.
Nahlásenie prípadných požadovaných zmien ÚHČ, ÚHD a miest stretnutí pre jarnú časť sezóny
2016/2017: ŠTK žiadala 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. Do uvedeného
termínu ich nenahlásil ani jeden FO a FK. Po tomto termíne bude každé podanie zmeny spoplatnené podľa stanovených
zásad.
SPRÁVY DK ObFZ:
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: (predtým 41); - 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 08.03.2017 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:
Požiadavky na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich v termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h na základe požiadavky oznámil týmto hráčom:
Matúš Kočan - 1273875 - 09.03.2001 (08 – 08).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Daniel Čičák - 15.02.1999 - zmena e-mailovej adresy (06 – 06); Martin
Činčár - 1278578 - 19.06.1999 - zmena e-mailovej adresy (07 – 07).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 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 08.03.2017 (2): Radoslav Vrábeľ (nar.
14.09.1975), Július Kusnyir (nar. 15.08.1988).
Požiadavky na doplnenie transferov hráčov z papierových RP do ISSF: Matrika ObFZ ich zaslala na Matriku
SFZ e-mailom ohľadom týchto hráčov: - dňa 07.03.2017: Radoslav Vrábeľ (1072249 - 14.09.1975).
Doplnenie transferov hráčov z papierových RP do ISSF: Matrika SFZ, na základe požiadavky Matriky ObFZ
o vybavenie požadovaných doplnení do ISSF, zrealizovanie požiadaviek oznámila na ObFZ e-mailom ohľadom týchto
hráčov: - dňa 07.03.2017: Radoslav Vrábeľ (1072249 - 14.09.1975: doplnený tento transfer: prestup schválený dňa
07.08.1996 z OŠK Družstevník Zemplínska Široká do OFK Senné). Uvedeným hráčom sa už mohli vybaviť
transfery alebo nové RP.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 01.03.2017 od
16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pozdišovce (4): Tibor
Tokár - 12.02.2001 (05-05-07 – 07); Gergő Rapcsák - 30.04.2000 (05-05-07 – 07); Kristián Kompuš - 07.05.2003 (0505-07 – 07); Ivan Kompuš - 28.03.2002 (05-05-07 – 07). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu
požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h
boli v ISSF zamietnuté tieto: - prestup (klasický): Pál Tóth (1353709) - 01.03.1981 - 150,00 (TJ Slavoj Kráľovský
Chlmec - OFK Vojany) od 28.02.2017 (28-??-01 – 04s); František Pavelka (1353631) - 07.09.1995 - 0,00 (FK
Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa) od 06.03.2017 (03-??-?? – 07s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o
transfer uvedených hráčov.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do
16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (s obmedzením): Ferdinand Kaszonyi (1217444) 22.05.1992 (OFK Vojany - TJ Družstevník Oborín) od 28.02.2017 do 30.06.2017 (28-01-02 – 03); Peter Králik
(1272986) - 21.08.1997 (OŠK Vinné - TJ ŠM Jovsa) od 04.03.2017 do 30.06.2017 (04-04-06 – 07); Daniel Čičák
(1377511) -15.02.1999 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OFK Hatalov) od 06.03.2017 do 30.06.2017 (06-06-06 – 07); prestup (klasický): Luděk Hamšík (1223938) - 09.07.1992 - 250,00 (OŠK Porostov - ŠK AGRO Palín) od 28.02.2017
(27-01-27 – 02); Oliver Bogár (1347366) - 08.02.2002 - 0,00 (d: FK Roma Trhovište - TJ FK Družstevník Trhovište)
od 01.03.2017 (01-01-xx – 02); Erik Roško (1278826) - 03.09.1999 - 200,00 (d: MFK Sobrance - ŠK AGRO Palín) od
28.02.2017 (27-02-xx – 03); Samuel Rynik (1272868) - 25.09.1997 - 0,00 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od
06.03.2017 (03-03-05 – 06); Patrik Kozák (1278758) - 08.08.1999 - 0,00 (d: MFK Sobrance - OFK Horňa) od
06.03.2017 (03-03-05 – 06); Miroslav Ďurina (1326775) - 27.08.2002 - 100,00 (d: TJ Bánovce nad Ondavou - TJ
Pokrok Krásnovce) od 06.03.2017 (06-06-xx – 07); Marián Hardik (1205922) - 11.03.1991 - 200,00 (FK obce
Kochanovce/Brekov - OFK Hatalov) od 07.03.2017 (07-07-07n – 07); Pál Tóth (1353709) - 01.03.1981 - 150,00 (TJ
Slavoj Kráľovský Chlmec - OFK Vojany) od 07.03.2017 (07-07-xx – 07); Lukaš Borko (1156683) - 27.08.1985 200,00 (OŠK Vinné - TJ Družstevník Ložín) od 06.03.2017 (06-07-xx – 07); František Pavelka (1353631) 07.09.1995 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa) od 09.03.2017 (08-08-xx – 08); Matúš Kočan (1273875) 09.03.2001 - 0,00 (d: MFK Sobrance - TJ Družstevník Ruský Hrabovec) od 08.03.2017 (08-08-08 – 08).
Prestup na Slovensko (normálny) - schválený: Matrika SFZ ho v termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do
08.03.2017 do 16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom do klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: Mykhailo Berezovyi (1384848) - 01.01.1994 (FC Sambir, Ukrajina - TJ Družstevník Moravany, Slovensko) od
03.03.2017.
Žiadosť o RP hráča - po schválení transferu zo zahraničia - schválená: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom:
Moravany (1): Mykhailo Berezovyi - 01.01.1994 (06-xx – 06). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného
počtu týchto nových RP od dealera.

Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF
v termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom:
Kusín (1): Bohuslav Vinc - 03.04.1979 (07/02-07/03 – 07/03). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného
počtu týchto nových RP od dealera.
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.
SPRÁVY KM ObFZ:
Prevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2014/2015: Na ObFZ si ho už oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, postupne prevzali tieto FO a FK: - dňa 24.2.2017: Nacina Ves, Bracovce, Petrovce
n/L, Poruba p/V, Lastomír; - dňa 27.2.2017: Strážske, Zalužice; - dňa 1.3.2017: Veľ, Revištia, Trhovište; - dňa 8.3.2017:
Pozdišovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Zmena sadzieb stravného: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, opatrením č. 309/2016 Z. z. zo
dňa 9.11.2016 ustanovilo podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. sumy stravného takto: a) za 5 - 12 h: 4,50 €; b) za
12 - 18 h: 6,70 €; c) nad 18 h: 10,30 €. Toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom 1.12.2016 (ďalšie úpravy v tomto sa
môžu realizovať priebežne v súlade s opatreniami MPSVaR SR). Tým sa zrušilo opatrenie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, č. 296/2014 Z. z. zo dňa 24.10.2014.
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. Od 01.03.2017 od 16:00 h do 08.03.2017 do 16:00 h boli tieto na ObFZ
nahlásené len od týchto FO a FK: - dňa 06.03.2017: Hatalov (m - 04.03.2017 a 05.03.2017), Kusín (m - 05.03.2017),
Krásnovce (m - 04.03.2017). 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.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v NL R a D v RS ObFZ 2016/2017, v ostatnej dohode o pracovnej činnosti, v ostatnom potvrdení ObFZ
o zdaniteľných príjmoch za rok 2016: - dňa 04.03.2017: D. Ihnacik (nadobudnutie titulu); M. Tušek (úprava AB;
zmena čísla OP).
Spracovanie výplat ObFZ za 02/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 2.-6.3.2017 a dňa 6.3.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 2.-6.3.2017 a doručené účtovníčke boli dňa 6.3.2017 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už prevzali tieto FO a FK: - dňa
8.3.2017: Pavlovce n/U (zo stretn. 22.k. VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z 15.5.2016).
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 bolo zverejnené aj v ÚS
ObFZ č. 35, v Správach Sekretariátu ObFZ. Okrem toho bolo dňa 03.03.2017 z ObFZ zaslané aj e-mailom 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 ju v ňom klub neuviedol, použila sa e-mailová adresa z predchádzajúcej sezóny). Ak
niekto, kto dostal 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.
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:
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 01/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 9.-21.2.2017
a na ObFZ boli doručené dňa 21.2.2017.
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby ObFZ Michalovce za rok 2016: Spracovala ho
účtovníčka ObFZ a dňa 01.03.2017 ho elektronicky zaslala na daňový úrad, ktorý jeho prijatie obratom potvrdil.
Účtovná závierka ObFZ Michalovce za rok 2016: Spracovala ju účtovníčka ObFZ a dňa 01.03.2017 ju
elektronicky zaslala na daňový úrad, ktorý jej prijatie obratom potvrdil.
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 1.3.2017 od
16:00 h do 8.3.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 02.03.2017: Š. Ferko;
- dňa 04.03.2017: D. Ihnacik, J. Cejkovský, Š. Miľo, P. Kaffan. 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: M.
Fedák, F. Gejguš, M. Hospodi, M. Hrinda, M. Jakubec, 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.
Príjem za nezrazenú daň zo mzdy za 01/2017: Pri spracovaní výplat z ObFZ Michalovce za 01/2017
počítačový program nezrazil daň zo mzdy 8 zamestnancom (boli uvedení v ÚS č. 35, v Správach Ekonomického úseku
ObFZ). Toto bolo zistené až po zaslaní výplat na účty. Túto nezrazenú daň boli títo povinní uhradiť do pokladne ObFZ
v čiastkach oznámených e-mailom. Z nich ju už uhradili: - dňa 13.02.2017: Anguš Erik; - dňa 04.03.2017: Čeklovský
Dominik, Čeklovský Michal, Kaffan Peter, Končík Michal, Kurtak Maroš, Kurták Lukáš. Uhradiť ju obratom má ešte
Vass Peter.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 6.3.2017
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 7.3.2017 pre tohto 1
zamestnanca ObFZ: J. Bendzák.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 6.3.2017 a na
ObFZ boli doručené dňa 7.3.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 02.03.2017: Š. Ferko (za 09,10); - dňa 04.03.2017: D. Čeklovský (za 01/2017), M. Čeklovský
(za 01/2017), M. Kurtak (za 01/2017), L. Kurták (za 01/2017), D. Ihnacik (za 10), Š. Miľo (za 10), P. Kaffan (za
08,09,10/2016; za 01/2017); - dňa 07.03.2017: J. Bendzák (za 02/2017).
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: M. Hospodi (za 08,09,10), M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za
10); c) z roku 2017: P. Vass (za 01).
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 bol povinný doručiť na
zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ dňa 04.03.2017; tam ho doručili len: Š. Ferko, D. Ihnacik
dodatočne aj: - dňa 06.03.2017: D. Čeklovský; nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj: L. Babjak, P. Feňuš, M.
Ivan, M. Končík, P. Koščo, Š. Miľo, P. Pavlo, P. Rapáč, M. Sarvaj, J. Škodi). 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, bol povinný toto obratom
telefonicky oznámiť na mobil sekretárovi ObFZ do piatku 03.03.2017 do 15:00 h; oznámili to len: - dňa 02.03.2017: Š.
Ferko - nemá inde; dodatočne aj: - dňa 04.03.2017: D. Ihnacik - má inde; D. Čeklovský, M. Končík, P. Pavlo, P. Rapáč nemajú inde; neoznámili to a obratom to majú oznámiť aj: L. Babjak, P. Feňuš, M. Ivan, P. Koščo, Š. Miľo, 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 bol povinný doručiť dvojmo na zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ
dňa 04.03.2017; doručili ho len: - dňa 04.03.2017: J. Matej, M. Sabo, J. Hreško, V. Pčolár, A. Žoffčák, M. Dančišin;
nedoručili ho a obratom ho majú doručiť: L. Vojtko, M. Hospodi, M. Mazár).

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 08.03.2017 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 08.03.2017 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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 02/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.03.2017 a platby za tieto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného - do 13.03.2017. ObFZ ich odporúčal uhradiť aspoň 3
dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - najneskôr v piatok 10.3.2017. V termíne od 01.03.2017 od 16:00 h do
08.03.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 4 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 06.03.2017 (2):
Kusín, Záhor; - dňa 07.03.2017 (1): Pavlovce n/U; - dňa 08.03.2017 (1): Pus. Čemerné. Uhradiť ich malo ešte týchto 6
FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Budkovce, Oborín, Pozdišovce, Trhovište, Vojany, 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 (tlačivo k tomu je na
web stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 13.03.2017: Táto bola 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).
ZO SPRÁV SFZ:
Vyhlásenie doplňujúcich volieb na jedného člena výkonného výboru SFZ - zástupcu profesionálneho
futbalu (z ÚS SFZ č. 33 z 03.03.2017 – zo Správ Volebnej komisie SFZ): Volebná komisia SFZ vyhlasuje doplňujúce
voľby na jedného člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu (čl. 48, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ).
Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46, ods. 5, Stanov SFZ, v zmysle ktorého sa doplňujúce voľby podľa
článku 42, ods. 3, písm. a) až e), uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie dňa 31.3.2017 v Senci.
V zmysle čl. 46, ods. 4, Stanov SFZ, a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a), Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ
oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu
členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť
dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta na
volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane). Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta
obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5, Volebného poriadku SFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Doplňujúca informácia k striedavým štartom: FZ i kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa
8.3.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Pri nahrávaní tých hráčov, ktorí majú schválený striedavý štart, občas nastal
problém s nomináciou (nemožnosť uviesť ich do zápisu). Tento problém bol v odstávke v utorok 7.3.2017 upravený a
všetkých hráčov by malo bez problémov nahrávať do nominácií. V prípade iných ťažkostí Vás prosíme o informáciu.“
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V stredu 8.3.2017 naše rady vo veku 66 rokov navždy opustil Milan Hamaš, bývalý futbalista TJ Chemko
Strážske, od roku 1981 rozhodca súťaží ObFZ Michalovce a neskôr aj rozhodca súťaží VsFZ pôsobiaci až v III. lige a IV.
lige až do sezóny 1997/1998, napokon aj člen KR ObFZ Michalovce. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok
10.3.2017 o 10:00 h v Dome smútku v Strážskom.
Česť jeho pamiatke!
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

