Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 53 z 30.6.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Zhodnotenie činnosti KR ObFZ za 1. polrok 2016: Za KR ho spracoval J. Špivák (predseda KR) a podľa
pokynov ho dňa 17.6.2016 doručil na ObFZ.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za KR: Za KR ho spracoval J. Špivák (predseda KR) a podľa
pokynov ho dňa 22.6.2016 doručil na ObFZ.
Pracovný seminár licenčných komisárov akreditovaného systému vzdelávania R (z ÚS SFZ č. 48 z
10.6.2016 zo Správ KR SFZ): Školský úsek KR SFZ pozýva licenčných komisárov akreditovaného systému
vzdelávania R (licencia A a P) z jednotlivých RFZ a ObFZ na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 10.7.2016 od
8:30 h do 13:00 h v hoteli DIXON v Banskej Bystrici (účasť lektorov je povinná). Pozvánky s programom budú
pozývaným zaslané elektronickou poštou. Za ObFZ Michalovce sa tohto seminára zúčastní Ján Mano.
Požiadavky FO a FK o obsadenie rozhodcov na turnaje: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa
27.6.2016: Pozdišovce (3 R na turnaj dorastencov „Memoriál Mikuláša Benetina“ dňa 17.6.2016 so začiatkom o 9:00 h
v Pozdišovciach; 4 R na turnaj mužov „O putovnú Pozdišovskú vázu“ dňa 17.6.2016 so začiatkom o 13:00 h v
Pozdišovciach) - KR uvedené požiadavky neprerokovala, nakoľko je už po termíne turnajov, na ktoré bolo obsadenie
požadované.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti ŠTK ObFZ za 1. polrok 2016: Za ŠTK ho spracoval E. Anguš (predseda ŠTK) a podľa
pokynov ho dňa 19.6.2016 doručil na ObFZ.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za ŠTK: Za ŠTK ho spracoval E. Anguš (predseda ŠTK) a podľa
pokynov ho dňa 19.6.2016 doručil na ObFZ.
Prehľad vrátok pre FO a FK z pokút za nenastúpenia na stretnutia za jarnú časť súťaží ObFZ 2015/2016:
Spracoval ho E. Anguš (predseda ŠTK) a na ObFZ ho doručil e-mailom dňa 19.6.2016.
Prehľad vrátok pre FO a FK z pokút za nenastúpenia na stretnutia za súťaže ObFZ 2015/2016: Ten bude
po zosumarizovaní za jesennú časť a za jarnú časť a po opätovnej kontrole zverejnený neskôr v ÚS.
Úhrada vrátok pre FO a FK z pokút za nenastúpenia na stretnutia za súťaže ObFZ 2015/2016: ŠTK pokyn
k jej úhrade vydá až po úhrade všetkých zberných faktúr od FO a FK za 1. polrok 2016.
Zmluva o prenájme štadióna: V prípade, ak kolektív niektorého FO-FK bude svoje domáce stretnutia hrať na
prenajatom štadióne, je povinný obratom na ObFZ doručiť zmluvu o prenájme štadióna, s platnosťou na celý súťažný
ročník 2016/2017.
Schválenie v ISSF podaných prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ 2016/2017: Všetky v ISSF
podané prihlášky kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ 2016/2017 v termíne od 14.6.2016 do 30.6.2016 do 15:00 h ŠTK v
ISSF schválila v dňoch 19.-30.6.2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich stále nedoručil a obratom ich má doručiť: rozh.
Martin Jakubec (z ÚS č. 50 z 9.6.2016: pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; uhradiť ju mal poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 15.6.2016 do 13:00 h pod následkom ďalšieho postihu; z ÚS č.
51 zo 16.6.2016: - pokuty za neskoré oznámenie zruš. obs.: 5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 17:00 h; uhradiť ich mal poštovým peňažným poukazom ObFZ
a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 22.6.2016 do 15:00 h).
Upozornenie k prerušeným DO po skončení sezóny 2015/2016 (z ÚS SFZ č. 48 z 10.6.2016 zo Správ DK
SFZ): DK SFZ oznamuje, že v prípade prerušenia DO po skončení sezóny 2015/2016, sa výkon DO prerušuje v období
od posledného súťažného stretnutia, do prvého súťažného stretnutia nového súťažného ročníka 2016/2017.
Žiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: DK ju dostala podaním
v ISSF od tohto FO: - dňa 28.6.2016: Horovce - ohľadom hráča Danko Eduard za 5.ŽK. DK uvedenej žiadosti dňa
29.6.2016 vyhovela s týmito úhradami: Horovce - 10 € poplatok za žiadosť, 50 € - pokuta namiesto pozastavenia
výkonu športovej činnosti za 5.ŽK.
Možnosť podania žiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: Kluby mali
možnosť do 30.6.2016 v prípadoch, ak hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny 2015/2016 napomínaný 5., 9., 12.ŽK,
podľa DP, čl. 37/6, do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o úhradu pokuty, namiesto
pozastavenia výkonu športovej činnosti v sezóne 2016/2017. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu uhradí, DO pozastavenie výkonu športovej činnosti sa mu ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť bolo
potrebné označiť názvom „Žiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v
stanovenej lehote cez ISSF a elektronickú podateľňu podaním na DK ObFZ. Túto možnosť využil len jeden klub.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 29.-30.6.2016.
Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:

Konečné tabuľky súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Tieto boli v ISSF v dňoch 13.-18.6.2016 spracované
do finálneho poradia (poradie družstiev po zadaní posledného výsledku v súťaži). Sú zverejnené aj na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom hlavnom menu uprostred, ako aj v menu vľavo, v časti "Súťaže ObFZ MI", a v nej v časti
"Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2015/2016", v ktorých sú zverejnené pri dátume
18.6.2016.
Zhodnotenie činnosti úseku „Správcov súťaží ObFZ“ za 1. polrok 2016: Za tento úsek ho spracoval J.
Bendzák (sekr. ObFZ) a podľa pokynov ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za 1. polrok 2016: Za MRK ho spracoval J. Šimko (predseda MRK) a
podľa pokynov ho dňa 23.6.2016 doručil na ObFZ.
Upozornenie na schválené doplnky a zmeny „Registračného a prestupového poriadku SFZ“ platné od
1.7.2016: Prerokoval a schválil ich VV SFZ na svojom zas. dňa 9.5.2016. Samotná novela i celý predpis sú zverejnené
aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.6.2016.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 23.6.2016 od 11:00 h do
30.6.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK:
Podhoroď (1): Jaroslav Maľuk - 27.08.1997 (02-02-29 – 29). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 23.6.2016 od 11:00 h do
30.6.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Podhoroď (1): Jaroslav
Maľuk - 27.08.1997 (29 – 29). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 23.6.2016 od 11:00 h do
30.6.2016 do 16:00 h si ich už na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení
rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 30.6.2016: Július Halás.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-30.6.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bude dňa 1.7.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti TMK ObFZ za 1. polrok 2016: Za TMK ho spracoval M. Eštok (predseda TMK) a
podľa pokynov ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zhodnotenie činnosti KM ObFZ za 1. polrok 2016: Za KM ho spracoval R. Feňuš (predseda KM) a podľa
pokynov ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
SPRÁVY OK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za 1. polrok 2016: Za OK ho spracoval M. Čaga (predseda OK) a podľa
pokynov ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Zhodnotenie činnosti sekretariátu ObFZ za 1. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekr. ObFZ) a podľa
pokynov ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
Neohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Podľa rozhodnutia KR uvedeného v úradnej správe č. 51 zo 16.6.2016
sa mali sekretárovi ObFZ telefonicky (na č. 0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: Peter Vass, Patrik Novák, Miloš
Dzvonik. Toto každému z nich bolo oznámené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 17.6.2016. Ani do 30.6.2016 sa z nich
sekretárovi telefonicky neohlásil nikto.
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ už doručili: - dňa
24.6.2016: Mitrík Róbert; - dňa 28.6.2016: Babjak Ladislav. Uvedeným bol tento na ObFZ hneď v deň doručenia aj
potvrdený. Jeho originál boli uvedení povinní obratom zaslať k zaregistrovaniu doporučenou poštovou listovou zásielkou
na adresu uvedenú vo formulári (1 kópia sa vrátila príslušnému R, 1 ostala na ObFZ). Nedoručili ich a obratom ich majú v
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068) doručiť ešte títo: Peter Pavlo, Marian
Hospodi, Gergely Csizmadia, Tibor Borbély, Martin Sarvaj.
Zaregistrovanie rozhodcu v ISSF: Po potvrdení na ObFZ v PC vyplneného, 3x vytlačeného, podpísaného
„Registračného formulára rozhodcu“ a po zaslaní jeho originálu k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári boli
v ISSF ako R zaregistrovaní: - dňa 27.6.2016: Mitrík Róbert.
Požadované údaje k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už podľa dodaných
pokynov doručili títo novoškolení R: - dňa 28.6.2016: Babjak Ladislav (chýbajúce údaje bol povinný oznámiť obratom
na ObFZ e-mailom).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:

Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 22.6.2016: D. Kron.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: dňa 22.6.2016: D. Kron.
Zhodnotenie činnosti EkÚ ObFZ za 1. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekr. ObFZ) a podľa pokynov
ho dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
27.6.2016: Ján Cejkovský (k 30.6.2016) - doručený preukaz uvedeného bol dňa 27.6.2016 doručený účtovníčke ObFZ.
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi SFZ a ObFZ Michalovce: ObFZ ho dostal
podpísaný zo SFZ dňa 27.6.2016 na dobu do 30.09.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 27.6.2016: J. Cejkovský (za 04,05).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 10.6.2016. V termíne od 23.6.2016 od 11:00 h do
30.6.2016 do 11:00 h neboli tieto importované na účte SFZ od žiadneho FO a FK (predtým už od 56). Uhradiť ich mali
ešte tieto 2 FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: Choňkovce, Niž. Rybnica. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.6.2016
nemal platbu zo ZF za 05/2016 importovanú na účte SFZ, má od 14.6.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom
v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
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. Na ObFZ ju v termíne od 23.6.2016 od 11:00 h do 30.6.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 30.6.2016: Niž. Rybnica (poštovou listovou zásielkou 1. tr.; za ZF 05/2016 uhr. dňa 29.6.2016).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 06/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.7.2016 a platby za túto ZF budú musieť byť uhradené najneskôr v piatok 8.7.2016 z toho dôvodu, že sú v nich už aj
súťažné vklady klubov za družstvá klubu prihlásené do súťaží ObFZ 2016/2017. Kópiu dokladu o úhrade tejto zbernej
faktúry bude každý klub povinný doručiť na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 a odovzdať
ju pri prezentácii.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017:
VV na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na výkony R a námietok, povinne
zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017.
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu je zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti
pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Prehľady doručených prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ 2016/2017 v ISSF a iné od
19.6.2016: Prvý prehľad o nich bol spracovaný dňa 19.6.2016 a dňa 20.6.2016 bol z ObFZ zaslaný k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ. Od 20.6.2016 bol na nej každý deň aktualizovaný podľa stavu za predchádzajúci deň k 23:59 h
a zverejňovaný v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume príslušného dňa, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod
názvom "Príprava súťaží 2016/2017". V týchto prehľadoch boli červeným písmom vyznačené resty, ktoré
uvedené FO a FK mali zrealizovať obratom!
Dôležité upozornenia k prihláškam do súťaží ObFZ 2016/2017: Boli spracované dňa 27.6.2016 na základe
doručených podkladov i na základe oznámení o ich doručení na ObFZ, z ktorého boli dňa 28.6.2016 zaslané e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, ako aj do jej menu vľavo dole, do časti pod
názvom "Príprava súťaží 2016/2017", kde sú umiestnené pri dátume 28.6.2016.
Prihlášky do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017 a iné - stav k 30.6.2016: Boli
spracované dňa 30.6.2016 na základe doručených podkladov i na základe oznámení o ich doručení na ObFZ, z ktorého boli
dňa 1.7.2016 zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, ako aj do jej
menu vľavo dole, do časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017", kde sú umiestnené pri dátume 1.7.2016.
Súťažný vklad FO a FK za kolektívy prihlásené do jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2016/2017: Tento bol pre všetky FO a FK, ktoré za svoje kolektívy do 30.6.2016 podali v ISSF prihlášky
do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017, zaevidované v ISSF v dňoch 29.-30.6.2016 a tým boli zahrnuté
do zbernej faktúry za 06/2016 ako uznesenie ŠTK. Zberná faktúra z ISSF za 06/2016 bude musieť byť uhradená na účet
SFZ do 8.7.2016 a klub bude povinný kópiu dokladu o jej úhrade odovzdať pri prezentácii na „Konferencii ObFZ“ dňa
8.7.2016.
Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2016/2017: Táto bola pre všetky nové družstvá mužov prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2016/2017 zaevidovaná do zbernej faktúry za 06/2016 v uzneseniach ŠTK takto: - dňa 30.6.2016:
Petrovce n/L B - 170 €. Táto bude musieť byť uhradená na účet SFZ do 8.7.2016 a klub bude povinný kópiu dokladu o jej

úhrade odovzdať pri prezentácii na „Konferencii ObFZ“ dňa 8.7.2016. Po skončení sezóny 2016/2017, pri vyrovnaní
všetkých restov voči ObFZ, bude táto vrátená späť na účet príslušného FO - FK.
Oznámenie zmien ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 k 30.06.2016: FZ sú povinné každoročne k
30.6., v súvislosti s prípravou novej sezóny 2016/2017 súťaží FZ, ako aj s nastávajúcim registračným obdobím,
oznámiť zmeny za svoj FZ na SFZ. ObFZ Michalovce ich oznámil e-mailom dňa 30.6.2016 tieto:
1. zmeny „Matričnej príslušnosti klubov“ - došlo k nim pri týchto zostupoch kolektívov mužov z najnižšej
súťaže mužov VsFZ 2015/2016 do najvyššej súťaže mužov ObFZ Michalovce 2016/2017 a naopak pri tomto postupe
kolektívu mužov z najvyššej súťaže mužov ObFZ Michalovce 2015/2016 do najnižšej súťaže mužov VsFZ 2016/2017:
ŠK Agro Palín - zmena matričnej príslušnosti z VsFZ Košice na ObFZ Michalovce (družstvo mužov FO
uvedeného ŠK zostúpilo zo súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice 2015/2016 do súťaže VI. ligy mužov ObFZ
Michalovce 2016/2017)
OŠK Krišovská Liesková - zmena matričnej príslušnosti z VsFZ Košice na ObFZ Michalovce (družstvo
mužov FO uvedeného OŠK zostúpilo zo súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice 2015/2016 do súťaže VI. ligy
mužov ObFZ Michalovce 2016/2017)
AFK Topoľany - zmena matričnej príslušnosti z ObFZ Michalovce na VsFZ Košice (družstvo mužov
uvedeného FK postúpilo zo súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce 2015/2016 do súťaže V. ligy zemplínskej mužov
VsFZ Košice 2016/2017).
2. zoznam neaktívnych klubov oproti sezóne 2015/2016 - do termínu stanoveného ObFZ Michalovce - do
30.06.2016 do 15:00 h - žiaden svoj kolektív do žiadnej dlhodobej súťaže FZ sezóny 2016/2017 spomedzi FO a FK zo
sezóny 2015/2016 neprihlásili, čím sa pre sezónu 2016/2017 stali neaktívnymi, tieto FO a FK: FC Nižná Rybnica
STAKO, TJ AGRO Sejkov, OFK Senné, OŠK Tušice TNV.
3. zoznam klubov, ktorým je potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“ oproti sezóne 2015/2016 do termínu stanoveného ObFZ Michalovce - do 30.06.2016 do 15:00 h - žiaden svoj kolektív do žiadnej dlhodobej
súťaže FZ sezóny 2016/2017, spomedzi FO a FK, ktoré neštartovali v súťažiach FZ 2015/2016, neprihlásil ani jeden
klub, ktorému by bolo potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zhodnotenie činnosti VV ObFZ za 1. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekr. ObFZ) a podľa pokynov ho
dňa 24.6.2016 doručil na ObFZ.
Zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 1. polrok 2016: Na ObFZ ho už písomne i e-mailom
doručili: - dňa 24.6.2016: ÚSS, TMK, KM, OK, Se, EkÚ, VV. Nedoručili ho: DK.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ: Na ObFZ ho nedoručili: DK.
Najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v pondelok 11.7.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 2. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
11.7.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 4.7.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY K ČLENSKÝM SCHÔDZAM FO-FK
Členské schôdze FO a FK v 1. polroku 2016: ObFZ ich futbalovým oddielom a futbalovým klubom
každoročne odporúčal organizovať čo najskôr po skončení jarnej časti majstrovských futbalových súťaží svojich
družstiev. Tieto sa mali uskutočniť do 30.6.2016.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). Prvé
materiály o jej príprave (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií;
Návrh programu konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
17.5.2016.
Návrhy do programu „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26,
ods. 1, písm. a., b., d. a ods. 2, písm. a., b.) mali v zmysle stanov ObFZ možnosť najneskôr do 24.6.2016 (najneskôr 14 dní
pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym
odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Do stanoveného termínu ich nedoručil nikto.
Návrhy na členov pracovných komisií „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Oprávnené osoby
(stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) mali možnosť najneskôr do 24.6.2016 (najneskôr 14 dní pred
zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov týchto pracovných komisií na konferenciu z
radov delegátov konferencie: a) mandátová; b) návrhová. Do stanoveného termínu ich nedoručil ich nikto.
Ďalšie materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Ďalšie materiály o jej
príprave (Pozvánka na konferenciu; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) boli z ObFZ dňa 28.6.2016 zaslané k

zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: VV uložil sekretárovi ObFZ
pozvánku na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred konferenciou pre
delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK-u
územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (i prípadným novoprihláseným klubom do
sezóny 2016/2017), spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. Každý klubový ISSF manažér je povinný
pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť
delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením. Podobným spôsobom pozvánku uložil zaslať aj
predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, sekretárovi ObFZ, organizačným pracovníkom
konferencie ObFZ, prípadným ďalším pozvaným hosťom.
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Každý
delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o
poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 8.7.2016“, ktorej tlačivo je zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 28.6.2016.
SPRÁVY Z ISSF:
Doplnky a zmeny „Disciplinárneho poriadku SFZ“ platné od 15.6.2016: Členovia SFZ ich dostali z ISSF
e-mailom dňa 28.6.2016 od L. Piteka. Tieto boli z ObFZ dňa 29.6.2016 zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, kde sú umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 29.6.2016.
Informácia o oznámení zmien vo FZ k 30.6.2016: FZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 30.6.2016 od M.
Sládkoviča s týmto textom: „V súvislosti s blížiacim sa žrebovaním súťaží 2016/2017, ako aj registračným obdobím, si
dovoľujem požiadať Vás o: 1. informáciu o zmene matričnej príslušnosti klubov; 2. zoznam neaktívnych klubov; 3.
zoznam klubov, ktorým je potrebné zmeniť stav "neaktívny" na "aktívny". Podmienkou zmeny stavu na aktívny je
doručenie kópie platných stanov a kópie dokladu o pridelení IČO (poštou, mailom).“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

