Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 19 z 09.11.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 3.11.2016 do 9.11.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Moravany (zo stretn. 12.k. VI.L m Moravany - Vojany z 23.10.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponechala pre interné potreby do oznámenia).
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Na základe „Zákona o športe“ je každý
aktívny R a D povinný uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017. Pokyny k tomu aj s názornou prílohou dňa
4.11.2016 rozoslal každému aktívnemu R a D súťaží ObFZ e-mailom J. Mano (podpreds. KR) a k zverejneniu na
stránku ObFZ ich v uvedený deň zaslal J. Bendzák (sekr. ObFZ), kde sú zverejnené v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 4.11.2016. Pokyny k tomu sú uvedené aj v nasledujúcom bode.
Pokyny pre R a D k úhrade čl. poplatku za sezónu 2016/2017: Každý aktívny R a D je povinný sám sa
prihlásiť v ISSF, v ňom kliknúť na menu „Môj účet“ (horná lišta - 2. položka zľava) a v ňom v časti vpravo „Zmena
fakturačných údajov“ určiť „Právnu formu“ (fyzická osoba) a následne doplniť alebo upraviť svoje fakturačné údaje
(hlavne číslo svojho účtu IBAN), a tieto napokon potvrdiť tlačidlom „Zmeniť“. Potom v menu „Moje členské poplatky“
(horná lišta - 3. položka zľava) si každý sám vygeneruje faktúru na úhradu členského. Po jej vygenerovaní každý v menu
„Moje členské poplatky“ vidí svoju faktúru za členské poplatky (je potrebné kliknúť na „vytlačiť faktúru“ na pravej
strane a ona sa každému v PDF formáte zobrazí). Vo faktúre má každý uvedené fakturačné údaje potrebné k jej úhrade
(IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990; variabilný symbol: každý zo svojej faktúry; konštantný symbol: 0308).
Platbu 10 eur podľa týchto údajov z faktúry je povinný každý obratom uhradiť sám zo svojho účtu (môže aj
prostredníctvom IB „internetbankingu“) alebo vkladom v banke. Nakoľko členský poplatok hradí fyzická osoba iba raz
za sezónu, ISSF neumožní vygenerovať faktúru za členský príspevok, pokiaľ ju už príslušná fyzická osoba má uhradenú
iným spôsobom v inom pracovnom profile (napríklad hráč, tréner, a pod.). Tento členský poplatok je každý aktívny R
a D povinný uhradiť čím skôr, lebo každá fyzická osoba, ktorá ho neuhradí, nesmie vykonávať svoju činnosť. Úhradu
platby si môže každý R a D neskôr skontrolovať v menu „Moje členské poplatky“, kde sa každému neskôr má objaviť
stav faktúry: Uhradená. Prevod cez IB trvá 1-3 dni.
Uhradené čl. príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: K 9.11.2016 ich už mali uhradené títo aktívni
R: Tibor Borbély, Ján Cejkovský, Gergely Csizmadia, Dominik Čeklovský, Peter Dziad, Patrik Feňuš, Šimon
Ferko, Daniel Ihnacik, Michal Končík, Pavol Koščo, Lukáš Kurták, Ján Matej, Štefan Miľo, Ľuboš Mirda,
Branislav Ondrík, Oto Palinský, Peter Pavlo, Marek Ruščanský, Martin Sarvaj, Anton Stretavský, Jakub Škodi,
Pavel Tudja, Michal Tušek.
Neuhradené čl. príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: K 9.11.2016 ich stále nemali uhradené
a uhradiť obratom ich mali títo aktívni R: Ladislav Babjak, Jozef Bukaj, František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš
Ivan, Martin Jakubec, Peter Kaffan, Arpád Kopas, Milan Mazár, Jozef Pivarník, Ján Pivarník, Patrik Rapáč,
Peter Vass, Michal Verdžák.
Uhradené čl. príspevky D súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: K 9.11.2016 ich už mali uhradené títo aktívni
D: Ján Hreško, Ján Mano, Ladislav Vojtko.
Neuhradené čl. príspevky D súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: K 9.11.2016 ich stále nemali uhradené
a uhradiť obratom ich mali títo aktívni D: Michal Dančišin, Ladislav Didič, Vojtech Pčolár, Mikuláš Rovňák, Milan
Sabo, Alfonz Žoffčák.
Záväzná prihláška „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v
halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016: KR
požiadala sekretára ObFZ o jej vyplnenie a zaslanie organizátorovi turnaja na stanovenú adresu e-mailom do
11.11.2016.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Doručenie papierových zápisov na ObFZ zo stretn. súťaží ObFZ MI 2016/2017 v prípadoch rozhodovania
stretnutí laikmi: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK z týchto stretnutí v týchto dňoch: - dňa 04.11.2016: Strážske
(osobne; z dohrávaného stretn. 10.k. III.L mž z 03.11.2016 Strážske - Sobrance 1:9; z dohrávaného stretn. 9.k. III.L ž z
03.11.2016 Strážske - Sobrance 2:6).
Nedostatky v zápisoch o stretnutí v prípadoch rozhodovania laikmi: Zo stretnutí hraných dňa 3.11.2016
boli na ne FO a FK (Strážske, Sobrance) upozornené e-mailom zaslaným na adresy klubových ISSF manažérov.
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných dňa 3.11.2016 túto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - III.L mž
U13 - dohrávka 10.k. z 03.11.2016: Strážske - Sobrance (1); - III.L ž U15 - dohrávka 9.k. z 03.11.2016: Strážske Sobrance (1). Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov dohrávaných stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 9.11.2016, zo stretnutí vyžrebovaných a odohraných do 3.11.2016 vrátane, schválila
všetky.
Schválenie výsledkov všetkých stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v jesennej časti sezóny
2016/2017: ŠTK ich k 9.11.2016 schválila všetky.

Konečné tabuľky jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za jesennú časť sezóny
2016/2017: ŠTK ich k 9.11.2016 schválila všetky.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 12.11.2016 a zahrnuté do mesačných
ZF za 11/2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016, podľa DP čl. 57 a 58: DK
vzala na vedomie uhradenie čiastky 25 € za uvedené obdobie dňa 2.11.2016 na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ.
Požiadavka futb. odd. TJ Družst. Malčice: DK ju od uvedeného FO dostala v ISSF, cez EP, podaním na
komisiu dňa 4.11.2016. Uvedený FO v nej žiada DK o umožnenie uhradiť ňou uložené pokuty v mesiaci október (150 +
50 €) až v novembrovej zbernej faktúre. Rozhodnutie DK: Uvedené sa už v novembri nedá zrealizovať, bolo potrebné
o to požiadať do 31.10.2016, dokedy to bolo ešte možné. Klub je povinný ZF za 10/2016 uhradiť v plnej čiastke 422,07
€ do stanoveného termínu.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 12.11.2016. Prípadné
poplatky a pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 11/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 19: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Strážske (4 € - ŠTK: NNDkS - mž - 3.11.2016; 4 € - ŠTK: NNDkS
- ž - 3.11.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 12.11.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za
11/2016.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh.: F.
Gejguš (za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 23.10.2016; 5 € - KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 11:00 h; 5 € KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 14:00 h); rozh. A. Kopas (pre neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016).
Uhradiť bolo potrebné poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
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:
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po kontrole doručených papierových
zápisov na ObFZ a ich uzavretie v ISSF: Tieto boli postupne doplnené a zápisy v ISSF uzavreté v týchto dňoch: - dňa
4.11.2016: - dohr. stretn. 10. k. III.L mž z 03.11.2016: Strážske - Sobrance 1:9 (rozh. zást. dom. klubu); - dohr. stretn. 9.
k. III.L ž z 03.11.2016: Strážske - Sobrance 2:6 (rozh. zást. dom. klubu).
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na
základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 2.11.2016 do 09.11.2016 boli v
ISSF zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 9.11.2016: - rozhodnutie ŠTK o odpočte bodov za neskoré
uhradenie ZF: Rus. Hrabovec m (-3 b. za stretn. 3.k. VII.L V m Zalužice B - Rus. Hrabovec zo 17.9.2016; ZF za
08/2016 uhradená až 19.9.2016; ÚS č. 12 - Správy ŠTK); Beša m (-3 b. za stretn. 7.k. VIII.L m Horňa - Beša z 18.9.2016;
ZF za 08/2016 uhradená až 28.9.2016; ÚS č. 12 - Správy ŠTK); Beša m (ďalšie -3 b. za stretn. 8.k. VIII.L m Beša Stretava z 25.9.2016; ZF za 08/2016 uhradená až 28.9.2016; ÚS č. 14 - Správy ŠTK).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: U hráčov nad 12 rokov sa ďalšie žiadosti o základnú registráciu
v ISSF môžu od 01.10.2016, podľa RaPP, čl. 12/8, podávať až v najbližšom registračnom období, teda až od
01.01.2017. Tie z nich, ktoré už boli podané po 01.10.2016, budú schválené až po 01.01.2017.
Dodatočné doručenie papierového RP (ŽP): Na ObFZ ich už doručili aj tieto FO a FK: - 03.11.2016:
Podhoroď (2): Jakub Drahňovský - 21.06.1997 (ŽP; neakt.); Tomáš Ivaniš - 25.05.1998 (ŽP; po prestupe do MFK
Sobrance).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
Nové školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B pre vlastníkov platnej trénerskej
licencie GRASSROOTS C: TMK VsFZ ho otvára dňa 3. decembra 2016. Termíny: I. časť: 3.-5.12.2016 (sobota,
nedeľa, pondelok); II. časť: 2 dni január 2017 (sobota, nedeľa); III. časť: 2 dni marec 2017 (pondelok, utorok); IV. časť:
3 dni apríl 2017 (nedeľa, pondelok, utorok); záverečná skúška: máj 2017. Podmienky účasti: platná licencia
GRASSROOTS C; zaslaná prihláška; evidencia v ISSF ako tréner; zaplatená I. časť splátky za školenie vo výške 150.€. Predpokladané náklady na školenie: 320.- € (splácajú sa v 2 splátkach: I. splátka - 150.- € sa zasiela spolu so
záväznou prihláškou, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie). Rozsah
školenia: 60 h teória, 42 h prax, 18 h individuálna prax (t. j. cca 10 dní). Podmienky ukončenia školenia a získania
kvalifikácie: 90% účasť, t. j. 92 h; odovzdanie záverečnej práce; odovzdanie seminárnych prác; vedenie denníka trénera

v rozsahu 8 týždňov; záverečná skúška. PRIHLÁŠKU SPOLU S KÓPIOU DOKLADU O ZAPLATENÍ I. SPLÁTKY
(150.- €) JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 25.11.2016. Prihláška na školenie trénerov II. kv. stupňa licencia UEFA B
(PDF) a (EXCEL) je k dispozícii na stránke VsFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 10/2016 k príprave výplat za 10/2016:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené v dňoch 5.-6.11.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 10/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 5.-6.11.2016 a dňa 7.11.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 10/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.11.2016 a doručené účtovníčke boli dňa 7.11.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Veľmi dôležitá informácia pre individuálnych členov SFZ k úhrade členského poplatku za sezónu
2016/2017: Okrem hráčov, R a D, trénerov, sú aj všetci ostatní individuálni členovia SFZ (štatutári a ostatní funkcionári
klubov, funkcionári zväzov) povinní uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017. Keďže sa faktúra dá vygenerovať
jedine v ISSF, individuálni členovia bez prístupu do ISSF si budú musieť aktivovať osobné konto. Každý individuálny
člen je povinný sám sa prihlásiť v ISSF, v ňom kliknúť na menu „Môj účet“ (horná lišta - 2. položka zľava) a v ňom v časti
vpravo „Zmena fakturačných údajov“ určiť „Právnu formu“ (fyzická osoba) a následne doplniť alebo upraviť svoje
fakturačné údaje, a následne ich potvrdiť tlačidlom „Zmeniť“. Potom v menu „Moje členské poplatky“ (horná lišta - 3.
položka zľava) je každý povinný sám si vygenerovať faktúru na úhradu členského. Po jej vygenerovaní každý v menu
„Moje členské poplatky“ vidí svoju faktúru za členské poplatky, v ktorej má fakturačné údaje potrebné na úhradu faktúry
(IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990; variabilný symbol: každý zo svojej faktúry; konštantný symbol: 0308).
Platbu podľa týchto údajov z faktúry je povinný každý obratom uhradiť na určený účet sám zo svojho účtu alebo vkladom
v banke. Nakoľko členský poplatok hradí fyzická osoba iba raz za sezónu, ISSF neumožní vygenerovať faktúru za
členský príspevok, pokiaľ ju už príslušná fyzická osoba má uhradenú iným spôsobom v inom pracovnom profile
(napríklad hráč, rozhodca, delegát, tréner, a pod.). Fyzická osoba, ktorá neuhradí členský príspevok, nesmie vykonávať
svoju činnosť.
Požiadavka na poskytnutie súčinnosti: ObFZ ju dostal doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 7.11.2016 od
súdneho exekútora R. Krutého z Exekútorského úradu, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, so žiadosťou podať písomnú správu
k 4 uvedeným bodom ohľadom povinného T.P. Kópia tohto listu bola hneď v deň doručenia odstúpená účtovníčke ObFZ.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na základe doručenia požadovaných tlačív na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 08.11.2016: F. Gejguš (za 10); - dňa 09.11.2016: P. Dziad (za 10). Požadované tlačivá potvrdení
uvedených zamestnancov boli v deň doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
Informácia k pracovnému zasadnutiu predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ dňa 2.12.2016 v Bratislave:
Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 9.11.2016 od Ivany Schneebergerovej (asistentky
prezidenta a generálneho sekretára SFZ). Zasadnutie sa uskutoční v piatok 2. decembra 2016 v Holiday Inn Bratislava s
plánovaným začiatkom o 14:00 h. Bližšie informácie, ako aj program pracovného zasadnutia, bude doručený 10 dní
pred samotnou akciou.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2016: Všetci zamestnanci, ktorým dohody s ObFZ za 2.
polrok 2016 končili ku dňu 31.10.2016 (50), boli v sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach odhlásení dňa 3.11.2016.
Vyžiadanie potvrdenia o mzde za zárobkovú činnosť: ObFZ ho dostal dňa 3.11.2016 doporučenou poštovou
listovou zásielkou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, ktorý v ňom žiadal
o zaslanie dokladu „Dohoda o pracovnej činnosti“ a potvrdenia o mzde zo zárobkovej činnosti za mesiace 8,9,10/2016
na meno: Mitrík Róbert, nar. 17.9.1977, bytom Dúbravka 161. Uvedenému boli na ObFZ tieto potvrdenia vydané a ten
ich mal doručiť uvedenej inštitúcii osobne, čo dňa 3.11.2016 aj zrealizoval. Informáciu o tom J. Bendzák (sekr. ObFZ)
uvedenej inštitúcii oznámil dňa 4.11.20165 telefonicky, čím toto vyžiadanie bolo vybavené.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.8.11.2016 a dňa 8.11.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 9.11.2016 pre týchto
51 zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M.
Dančišin, L. Didič, P. Dziad, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P.
Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, J.
Minaroviech, R. Mitrík, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, M. Rovňak, M.
Ruščanský, M. Sabo, M. Sarvaj, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, P. Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský, P. Vass, L. Vojtko, A.
Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 4.11.2016: L. Vojtko (za 08,09); - dňa 9.11.2016: J. Bendzák (za 10), L. Popik (za 10).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) za rok 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: L. Babjak (za 08,09,10), J. Bali-Jenčik (za 08,09,10), J. Bukaj

(za 10), J. Cejkovský (za 10), D. Čeklovský (za 10), M. Čeklovský (za 10), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), P.
Dziad (za 10), P. Feňuš (za 09,10), Š. Ferko (za 09,10), F. Gejguš (za 10), M. Hospodi (za 08,09,10), J. Hreško (za 10), D.
Ihnacik (za 10), M. Ivan (za 09,10), M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), A. Kopas (za
10), P. Koščo (za 09,10), M. Kurtak (za 10), L. Kurták (za 10), V. Lisák (za 10), J. Mano (za 10), J. Matej (za 10), M.
Mazár (za 08,09,10), Š. Miľo (za 10), J. Minaroviech (za 09,10), R. Mitrík (za 10), O. Palinský (za 08,09,10), P. Pavlo (za
10), V. Pčolár (za 08,09,10), Ján Pivarník (za 10), Joz. Pivarník (za 10), P. Rapáč (za 09,10), M. Rovňak (za 09,10), M.
Ruščanský (za 08,09,10), M. Sabo (za 08,09,10), M. Sarvaj (za 08,09,10), A. Stretavský (za 10), J. Šimko (za 08,09,10), J.
Škodi (za 10), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08,09,10), M. Tušek (za 08,09,10), M. Ubľanský (za 08,09,10), P. Vass (za
10), M. Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Nedoručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 09/2016: Každý FO a FK, ktorý dňa
12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ. Túto sú povinné obratom na ObFZ doručiť (môžu aj e-mailom) ešte tieto FO a FK: Beša,
Veľ. Slemence. Uvedené FO-FK boli nato opätovne upozornené aj e-mailom zaslaným klubovým ISSF manažérom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť
najneskôr v piatok 11.11.2016. V termíne od 02.11.2016 od 17:00 h do 09.11.2016 do 17:00 h už boli tieto importované
na účte SFZ od týchto 24 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
03.11.2016 (3): Dúbravka, Nac. Ves, Veľ. Kapušany; - dňa 07.11.2016 (14): Bracovce, Hatalov, Horovce, Jovsa,
Koromľa, Kriš. Liesková, Lastomír, Podhoroď, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany, Záhor, Zalužice, Žbince; - dňa
08.11.2016 (3): Beša, Kusín, Oborín; - dňa 09.11.2016 (4): Lesné, Ptrukša, Trhovište, Zempl. Široká. Uhradiť ich má
ešte týchto 30 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Budkovce, Čičarovce, Horňa, Iňačovce,
Jastrabie pri MI, Krásnovce, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany, Moravany, Palín, Pavlovce
n/U, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Sobrance,
Strážske, Stretava, Úbrež, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.11.2016
nebude mať platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO
s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej 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 (je na web stránke pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016: Tieto sa majú uskutočniť
v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o nich je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 13.10.2016.
Pozvánka na najbližšie 35. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
14.11.2016: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 7.11.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV SFZ:
Platné predpisy SFZ (z ÚS SFZ č. 19 z 05.11.2016 - zo Správ Se SFZ): Všetky platné predpisy SFZ
(poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) sú verejne prístupné na nasledovnej adrese:
„www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa“.
SPRÁVY Z ISSF:
Nový link k členským poplatkom individuálnych členov SFZ: Členovia SFZ informáciu o ňom dostali z
ISSF e-mailom dňa 7.11.2016 od F. Ferenca s týmto textom: „Pôvodný link k členským poplatkom individuálnych členov
nefunguje z dôvodu premenovania stránky (odstránilo sa beta), takže fungujúci link je tu: http://www.futbalsfz.sk/1363.
Informácia o generovaní faktúr členského na zväzy: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 9.11.2016 od J. Letka
s týmto textom: „Nakoľko sa dňa 8.11.2016 nepodaril test generovania faktúr členského na zväzy, bude to opravené dňa
10.11.2016 poobede. Následne pošlem info, ako a kde si nájdete faktúru.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

