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SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie prihlášky na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu:
Na ObFZ ju už doručili: - dňa 14.11.2016: Frederik Džado (Družstevná 504, 072 01 Strážske; doručil aj potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu).
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 boli naposledy zverejnené v ÚS
č. 19, v Správach KR. Tie, aj s názornou prílohou, dňa 4.11.2016 rozoslal každému aktívnemu R a D súťaží ObFZ emailom J. Mano (podpreds. KR). Zverejnené sú samostatne aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 4.11.2016.
Členské príspevky R súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradený ho stále nemali a uhradiť obratom ho
mali ešte aj títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas, Milan Mazár,
Ján Pivarník, Patrik Rapáč.
Členské príspevky D súťaží ObFZ na sezónu 2016/2017: Uhradený ho už mali aj títo D: - k 22.11.2016:
Mikuláš Rovňák. Uhradený ho stále nemal a uhradiť obratom ho mal už len Alfonz Žoffčák.
Súťažný vklad k štartu na 23. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ“
pre sezónu 2016/2017 organizovanom OOFZ Svidník dňa 17.12.2016: KR na základe zaslania prihlášky „Výberu
ObFZ Michalovce R a D“ na tento turnaj požiadavku na schválenie súťažného vkladu 100 € na turnaj predložila na zas.
VV dňa 14.11.2016.
Súťažný vklad k štartu „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a
D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom OOFZ Svidník dňa 17.12.2016: KR
vzala na vedomie uznesenie z 35. zas. VV zo 14.11.2016 o schválení úhrady súťažného vkladu za „Výber ObFZ
Michalovce R a D“ na tento turnaj. KR požiadala sekretára ObFZ o zabezpečenie tejto úhrady (100 € uhradiť na účet
OOFZ Svidník: IBAN: SK22 0900 0000 0001 0467 3277; Slovenská sporiteľňa a.s.; VS: 17122016; KS: 0308)
a zaslanie kópie dokladu o úhrade organizátorovi turnaja e-mailom na adresu: „oofz@stonline.sk“, najneskôr do
25.11.2016.
Širšia nominácia „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ k príprave na 23. ročník „Turnaja Výberov R a D
ObFZ v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v
Stropkove: Do prípravy na tento turnaj KR určila širšiu nomináciu týchto 18 R: Erik Anguš, Jozef Bali-Jenčik,
Samuel Bíro, Michal Čeklovský, Miloš Fedák, Ján Hamadej, Marek Hrinda, Maroš Kurtak, Dávid Mano, Oto
Palinský, Jozef Pivarník, Štefan Reňo, Marek Ruščanský, Anton Stretavský, Tomáš Škodi, Pavol Tóth, Michal
Tušek st., Marcel Ubľanský. Zaradení do nej môžu byť aj ďalší záujemci z radov R a D, ktorí spĺňajú podmienky
účasti vo výbere. Prípadný nezáujem o zaradení do nominácie, prípadnú neúčasť na zabezpečených tréningoch, ale aj
prípadný záujem ďalších oznámiť obratom telefonicky Vladimír Lisákovi (vedúci výberu) na č. 0905/525362.
Tréningy „Výberu R a D ObFZ Michalovce“ v rámci prípravy na 23. ročník „Turnaja Výberov R a D
ObFZ v rámci VsFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v
Stropkove: Sú zabezpečené v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, a to takto: 1. tréning - nedeľa
4.12.2016 od 16:00 h; 2. tréning - nedeľa 11.12.2016 od 16:00 h. Dostaviť sa na prvý z nich majú všetci zaradení do
širšej nominácie, ale aj každý ďalší, kto má záujem a spĺňa podmienky účasti vo výbere. Všetkým zaradeným do širšej
nominácie bude oznam o organizovaní tréningov zaslaný z ObFZ aj e-mailom na ich e-mailové adresy.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Úhrada náležitostí DO za stretnutia neodohrané v stanovených termínoch: ŠTK dňa 16.11.2016 vzala na
vedomie tieto úhrady zrealizované EkÚ ObFZ na základe požiadavky z 9.11.2016 prevodom z účtu ObFZ na účty
týchto DO dňa 11.11.2016 (ÚS č. 20, Správy EkÚ): P. Dziad (18 € - za stretn. 2.k. VIII.L m Sobrance B - Oborín zo
14.08.2016; 18 € - za stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.08.2016); L. Babjak (18 € - za stretn. 6.k. VIII.L m
Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016); M. Rovňák (18 € - za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016).
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za jesennú
časť súťaží ObFZ 2016/2017: ŠTK dňa 16.11.2016 týmto poverila predsedu ŠTK, ktorý ho má spracovať a e-mailom
doručiť na Se ObFZ.
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017
organizovaný v sobotu 21.1.2017: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 20, v Správach ŠTK ObFZ. Podklady k nemu
(Oznam o turnaji; Predbežný rozpis turnaja; Záväzná prihláška do turnaja) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, pri dátume 15.11.2016. FO a FK môžu svoje družstvá mužov do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky do
30.11.2016 na mobil sekretárovi ObFZ. Tento termín pre nahlásenie predbežného záujmu o štart v turnaji bol stanovený
kvôli včasnému zabezpečeniu športových hál.
Predbežný záujem o štart na 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2016/2017 organizovanom v sobotu 21.1.2017: Sekretárovi ObFZ ho už oznámili tieto FO a FK: - dňa
17.11.2016: Hatalov (e-mailom).
Záväzná prihláška na 11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaný v sobotu 21.1.2017: FO a FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na
tomto turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-

mailom (alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ do 11.1.2017 do 15:00 h. Pri väčšom počte prihlásených družstiev do
turnaja o štarte družstva rozhoduje dátum doručenia záväznej prihlášky.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 15.11.2016 majú tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za
10/2016 nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Bánovce n/O, Budkovce, Čičarovce, Iňačovce, Krásnovce,
Ložín, Malčice, MI-Topoľany, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Rem. Hámre, Sobrance,
Strážske, Veľ. Revištia, Vinné, Vyš. Remety.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 10/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO
a FK: - dňa 15.11.2016: Krásnovce, Ložín, MI-Topoľany, Pavlovce n/U, Pozdišovce, Strážske (všetkým od
15.11.2016); - dňa 16.11.2016: Budkovce, Petrovce n/L, Vinné (všetkým od 15.11.2016); - dňa 18.11.2016: Iňačovce,
Sobrance, Vyš. Remety (všetkým od 15.11.2016). Po doručení dokladu o úhrade ZF za 10/2016 ich DK zrušila týmto FO
a FK: - dňa 22.11.2016: Porostov (od 15.11.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Od 15.11.2016 ich stále majú tieto FO a FK: - za neimportovanie platby zo ZF za
10/2016 na účet SFZ: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Rem. Hámre, Veľ. Revištia.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: 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).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Poplatky za zápasy v ISSF: Vygenerované neboli ešte za tieto stretn.: - do 31.10.2016: č. 254071: IV.L d U19
- 1.k. z 06.08.2016: Petrovce n/L - Vinné (R - bol zruš.); č. 254522: IV.L V ž U15 - 2.k. z 09.09.2016: Veľ. Revištia Poruba p/V (R - laik dom.); - od 1.11.2016: z dohrávaného stretn. 10.k. III.L mž z 03.11.2016 Strážske - Sobrance 1:9 (R
- zást. dom. klubu); z dohrávaného stretn. 9.k. III.L ž z 03.11.2016 Strážske - Sobrance 2:6 (R - zást. dom. klubu).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: U hráčov nad 12 rokov sa tieto v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, od
01.10.2016 do 31.12.2016 nemôžu podávať. Podávať sa môžu 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.
SPRÁVY KM ObFZ:
32. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2016/2017 organizovaný v
utorok 27.12.2016: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 20, v Správach KM ObFZ. Podklady k nemu (Predbežný rozpis
turnaja; Záväzná prihláška do turnaja) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, pri dátume 15.11.2016. FO-FK, ktorý
má definitívny záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť,
vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-mailom (alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ do stredy
7.12.2016 do 15:00 h.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub je povinný si bezodkladne
vygenerovať členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF emailom dňa 15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou ako uhradiť členský poplatok klubu podľa platnej legislatívy.
Požiadavka o vrátenie súťažného vkladu: Na základe požiadavky ŠTK zo 16.11.2016 o vrátenie čiastky 50 €
z účtu ObFZ na účet futb. odd. ŠK Nacina Ves, bola klubovému ISSF manažérovi uvedeného FO dňa 18.11.2016
zaslaná z ObFZ e-mailom požiadavka o doručenie kópie dokladu o účte klubu. Tú doručil M. Ivan (klubový ISSF
manažér) osobne dňa 21.11.2016 a po kontrole mu táto bola hneď vrátená späť. Na základe toho sekretariát ObFZ požiadal
EkÚ ObFZ o úhradu z účtu ObFZ podľa týchto údajov: Futb. odd. ŠK Nacina Ves - IBAN: SK66 0900 0000 0004 8134
9384; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka: 50,00 €; VS: 20160704; KS:0556; ŠS: 20161116.
Vianočný večierok SFZ: Predseda a sekretár ObFZ Michalovce svoju účasť na ňom v piatok 02.12.2016 od
19:00 h v hoteli Holiday Inn v Bratislave potvrdili e-mailom zaslaným dňa 21.11.2016 na stanovenú adresu.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na základe doručenia požadovaných tlačív na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 23.11.2016: J. Škodi (za 10). Požadované tlačivá potvrdení uvedených zamestnancov boli v deň
doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v pondelok 12.12.2016 od
16:30 h po skončení zasadnutia VV ObFZ, a to v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce (na
poschodí). Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ hlavným bodom programu aktívu bude zhodnotiť činnosť ObFZ za 2.
polrok 2016 s poukázaním na klady a nedostatky, ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom období.
Tohto aktívu sa majú zúčastniť všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK, TMK, KM, OK, RK, všetci členovia VV ObFZ a

sekretár ObFZ. Každý z členov uvedených orgánov ObFZ, ako aj z pozvaných hostí, má svoju prípadnú neúčasť na tomto
aktíve, kvôli zabezpečeniu objednávky a spresneniu počtu účastníkov, oznámiť vopred telefonicky sekretárovi ObFZ na č.
mobilu 0907/902068, a to najneskôr v piatok 9.12.2016 do 11:00 h.
Pozvánka na Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce dňa 12.12.2016: Táto bola z
ObFZ dňa 23.11.2016 zaslaná e-mailom všetkým členom jednotlivých orgánov ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy
(z nich pre nedostatky v prenose neprešla týmto členom: M. Hrinda, T. Škodi; pre neoznámenie e-mailovej adresy nebola
zaslaná týmto členom: J. Majoroš, J. Ždiňák;).
Podklady k 23. ročníku „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu
2016/2017 organizovanému OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove: ObFZ ich (organizačné zabezpečenie,
technické ustanovenia, pravidlá, súťažný poriadok, súpiska) dostal od organizátora turnaja e-mailom dňa 23.11.2016.
Tieto boli hneď v uvedený deň z ObFZ preposlané e-mailom predsedovi KR ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Členský poplatok rozhodcu Michala Verdžáka za sezónu 2016/2017: Tento uvedený R v čiastke 10 €
uhradil na účet ObFZ Banská Bystrica (v ňom pôsobí), odkiaľ bol tento poukázaný dňa 3.11.2016 na účet ObFZ
Michalovce, bol na základe doručenej faktúry R dňa 10.11.2016 na ObFZ a na základe požiadavky Se ObFZ
Michalovce zo 16.11.2016 uhradený z účtu ObFZ Michalovce dňa 18.11.2016 na stanovený účet SFZ (IBAN: SK67
0900 0000 0050 2961 0884; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka: 10,00 €; VS: 1601014611; KS: 0308; ŠS: 20161103).
Členský poplatok ObFZ Michalovce za sezónu 2016/2017: Tento v čiastke 20 € na základe vygenerovanej
faktúry z ISSF dňa 16.11.2016 a na základe požiadavky Se ObFZ zo 16.11.2016, bol uhradený z účtu ObFZ Michalovce
dňa 18.11.2016 na stanovený účet SFZ (IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka:
20,00 €; VS: 1601014775; KS: 0308; ŠS: 20161116).
Upozornenie na blížiaci sa termín splatnosti faktúry za členský poplatok ObFZ Michalovce za sezónu
2016/2017: ObFZ ho dostal z ISSF Helpdesk e-mailom dňa 20.11.2016 s týmto textom: „Vážený klient, člen SFZ,
splatnosť faktúry č. 1601014775 končí o 3 dni (23.11.2016).“ Faktúra bola uhradená z účtu ObFZ dňa 18.11.2016.
Súťažný vklad k štartu „Výberu ObFZ Michalovce R a D“ na 23. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a
D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom OOFZ Svidník dňa 17.12.2016: Tento
bol na základe rozhodnutia VV ObFZ Michalovce zo 14.11.2016 uhradený z účtu ObFZ Michalovce dňa 18.11.2016 na
stanovený účet OOFZ Svidník (IBAN: SK22 0900 0000 0001 0467 3277; SWIFT/BIC: GIBASKBX; čiastka: 100,00 €;
VS: 17122016; KS: 0308; ŠS: 20161114).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, po spracovaní ekonomickým úsekom ObFZ, postupne
osobne alebo v zastúpení prevzali oproti podpisu aj títo zamestnanci ObFZ: - dňa 23.11.2016: J. Škodi (za 10).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 23.11.2016: J. Škodi (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.
Feňuš (za 09,10), Š. Ferko (za 09,10), 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. 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), 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), L. Vojtko (za 10), A. Žoffčák (za 08,09,10).
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. ObFZ ich odporúčal uhradiť
najneskôr v piatok 11.11.2016. V termíne od 16.11.2016 od 17:00 h do 23.11.2016 do 17:00 h už boli tieto importované
na účte SFZ aj od týchto 3 FO a FK (predtým už od 44) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na
účet SFZ): - dňa 18.11.2016 (3): Iňačovce, Sobrance, Vyš. Remety. Do uvedeného termínu ich ešte na účte SFZ nemalo
importovaných týchto 7 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Porostov,
Rem. Hámre, Veľ. Revištia. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.11.2016 nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte
SFZ, má od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť
kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Upozornenie na úhradu zbernej faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Toto, s požiadavkou o jej úhradu
obratom, bolo z ObFZ zaslané e-mailom dňa 18.11.2016 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov týchto FO a FK:
Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Porostov, Rem. Hámre, Veľ. Revištia.
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. Tieto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 18.11.2016: Iňačovce (e-mailom; za 10/2016 uhradené dňa 16.11.2016); - dňa 23.11.2016: Porostov (osobne; za 10/2016 - uhradené dňa 22.11.2016). Do 23.11.2016 do
16:00 h ich na ObFZ nedoručili: - z importovaných na účet SFZ za 09/2016: Beša, Veľ. Slemence; - z importovaných na
účet SFZ dňa 15.11.2016: Krásnovce, MI-Topoľany, Pavlovce n/U, Pozdišovce, Strážske; - z importovaných na účet

SFZ dňa 16.11.2016: Budkovce, Petrovce n/L, Vinné; - z importovaných na účet SFZ dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš.
Remety; z neimportovaných na účet SFZ: Bánovce n/O, Čičarovce, Malčice, Palín, Rem. Hámre, Veľ. Revištia. Všetky
uvedené FO a FK ich majú doručiť na ObFZ obratom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je na
webovej stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MIMFK 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.
Z ostatného 35. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa na základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ uskutočnilo v Po 14.11.2016 od 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami
na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: Informácia o 3.k. 15.roč. súťaže „Pohár
ObFZ m“ v sezóne 2016/2017; Informácia o vyžr. 4.k. 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ m“ v sezóne 2016/2017; Informácia o
činnosti komisií ObFZ od 6.10.2016 do 9.11.2016; Príprava vyhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2P
2016; Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2017; Príprava 32.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v hal. futb.“ dňa 27.12.2016;
Príprava riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v januári 2017; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“
(o príprave 11. roč. „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ dňa 21.1.2017; o 23. roč. „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 dňa 17.12.2016 v Stropkove). VV pred
záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 6 členovia VV (V. Čan, R.
Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó, J. Žofčák; z neúčasti sa ospravedlnili: Š. Czetö - prac. dôv.). Zasadnutia sa
zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: ospravedlnil sa:
DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 35. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - zo 14.11.2016: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 35. zas. VV ObFZ dňa 14.11.2016 tak,
ako je uvedený v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 14.11.2016.
● VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o 3.kole 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v
sezóne 2016/2017, o prvých stretnutiach z 5.10.2016 a o odvetných stretnutiach z 19.10.2016. ● VV vzal na vedomie
informáciu predsedu ŠTK o vyžrebovaní 4.kola 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne
2016/2017 z 26.10.2016. ● VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 6.10.2016 do 9.11.2016. ● VV
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2016 (za obdobie od
1.7.2016 do 31.12.2016) a toto následne doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do 30.12.2016 do 15:00 h. ● VV
uložil predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za
svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2017 na určenom tlačive a toto doručiť na ObFZ v prílohe e-mailu najneskôr do
30.11.2016 do 15:00 h. ● VV uložil sekretárovi ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ spracovať návrh
rozpočtu ObFZ na rok 2017 a tento predložiť k prerokovaniu na 36. zas. VV v 12/2016. ● VV vzal na vedomie informácie
o príprave 32. roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ dňa 27.12.2016 (predbežný rozpis turnaja
a záväzná prihláška). ● VV uložil sekretárovi ObFZ predbežný rozpis 32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale“ organizovaného dňa 27.12.2016 a záväznú prihlášku naň zverejniť na webovej stránke ObFZ a
informovať o nich aj v najbližšej ÚS. ● VV vzal na vedomie informácie o príprave najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ v januári 2017. ● VV, v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie
zasadnutia najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 13.1.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v
Michalovciach. ● VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkou zabezpečiť priestory na zasadnutie najbližšej riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 13.1.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v Michalovciach. ● VV
schválil kľúč účasti delegátov a hostí na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 podľa predloženého
návrhu. ● VV schválil rokovací poriadok riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 podľa predloženého
návrhu. ● VV schválil návrh programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017 podľa predloženého
návrhu. ● VV schválil návrh zloženia pracovných komisií riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017
podľa predloženého návrhu. ● VV vzal na vedomie návrh na ocenenie jubilantov na riadnej „Konferencii ObFZ
Michalovce“ dňa 13.1.2017 predložený sekretárom ObFZ. ● VV uložil sekretárovi ObFZ informácie o príprave
konferencie ObFZ dňa 13.1.2017 s rozhodnutím o jej zvolaní, ako aj informácie o materiáloch konferencie, zverejniť
v ÚS i samostatne na webovej stránke ObFZ. ● VV vzal na vedomie informácie o príprave 11. roč. „Turnaja ObFZ
v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ dňa 21.1.2017 (predbežný rozpis turnaja a záväzná prihláška). ● VV uložil
sekretárovi ObFZ podklady k 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ organizovaného
dňa 21.1.2017 (oznam o turnaji; predbežný rozpis turnaja; záväznú prihlášku) zverejniť na webovej stránke ObFZ a
informovať o nich aj v najbližšej ÚS. ● VV na základe rozhodnutia KR ObFZ schválil prihlášku a úhradu súťažného vkladu
100 € za účasť Výberu ObFZ Michalovce R a D na 23.roč. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ“
pre sezónu 2016/2017 organizovanom OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove. ● VV na základe požiadavky KR
schválil objednávku na zabezpečenie dopravy pre „Výber ObFZ Michalovce R a D“ na 23.roč. „Turnaja Výberov ObFZ R a

D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove. ●
VV uložil sekretárovi ObFZ do 18.11.2016 zabezpečiť úhradu súťažného vkladu 100 € za účasť „Výberu ObFZ Michalovce R
a D“ na 23.r. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom
OOFZ Svidník dňa 17.12.2016 v Stropkove. ● VV schválil úhradu cestovných nákladov za použitie vlastného auta pre
sekretára ObFZ na poradu predsedov a sekretárov ObFZ dňa 12.10.2016 o 13:00 h v sídle VsFZ v Košiciach, na základe
platných zásad ObFZ. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 35. zas. VV ObFZ dňa
14.11.2016.
Zápis z ostatného 35. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20142017 - zo 14.11.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 15.-21.11.2016 a dňa 22.11.2016 bol z ObFZ zaslaný v prílohe emailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 36. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 12.12.2016 o 15:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
Slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2017: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016 uložil
predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoju
komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2017 na určenom tlačive (toto dostali v prílohe e-mailu zaslaného z ObFZ dňa
16.11.2016) a toto doručiť na ObFZ e-mailom najneskôr do 30.11.2016 do 15:00 h. Návrh rozpočtu jednotlivých komisií
a orgánov ObFZ i jednotlivých úsekov ObFZ bude podkladom k spracovaniu návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2017, ktorý sa
predkladá k prerokovaniu na zasadnutie VV v decembri 2016. Na ObFZ ho už e-mailom doručili: - dňa 16.11.2016: OK; dňa 23.11.2016: KR. Urobiť tak majú aj všetky ostatné komisie ObFZ.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016: VV na svojom 35. zas. dňa 14.11.2016
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2016 (za obdobie od
1.7.2016 do 31.12.2016) a toto doručiť na ObFZ v prílohe e-mailu najneskôr do 30.12.2016 do 15:00 h. Zhodnotenia
budú podkladmi do správy na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 13.01.2017.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Materiály o príprave najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Prvé z nich (Príprava najbližšej
riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“; Rokovací poriadok najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016, v časti pod názvom
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“.
ZO SPRÁV SFZ:
Riadna „Konferencia Slovenského futbalového zväzu“: Uskutočnila sa v piatok 18.11.2016 v Poprade, v
kongresových priestoroch Aquacity Poprad. Jej rokovanie bolo odvysielané online a je zaznamenané na oficiálnom
konte SFZ na YouTube. Zúčastnilo sa jej 84 delegátov, z celkového počtu 87 pozvaných. Na úvod privítal prítomných
prezident SFZ Ján Kováčik a odovzdal slovo čestnému prezidentovi SFZ a členovi výkonného výboru UEFA
Františkovi Laurincovi. Ďalej pokračovala konferencia pracovnou časťou, v ktorej boli zvolení jej funkcionári skrutátori, overovatelia zápisnice a členovia jej pracovných komisií. Prezident SFZ Ján Kováčik ako aj prvý
viceprezident a predsedajúci konferencie Richard Havrilla gratulovali a odovzdali Zlatý odznak SFZ jubilantom.
Delegáti konferencie v ďalšom bode rokovania schválili za čestných členov všetkých hráčov a trénerov reprezentácie
Československa, ktorá v roku 1976 vybojovala titul majstrov Európy. V ďalšej časti rokovania delegáti schválili návrh
na prijatie Učenej právnickej spoločnosti za pridruženého člena SFZ. Informáciu o súčasnom stave programu
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov delegátom odprezentoval projektový manažér Peter
Dedík. Súčasťou prerokovávania tohto bodu bola aj zmena v spôsobe zabezpečenia využívania štadióna v Trnave pre
potreby SFZ. Delegáti schválili aj systém odmeňovania reprezentácie SR „A“ a taktiež aj novelizáciu stanov SFZ, ktorú
si vyžiadali predpisy UEFA a Zákon o športe. Jednomyseľné hlasovanie bolo o rozdelení prostriedkov z vybraných
členských poplatkov - budú rozdelené pre kluby (s výnimkou klubov s licenciou útvarov talentovanej mládeže a
grassroots) podľa počtu mládežníckych družstiev, ktoré sú zaradené do súťaží v sezóne 2016/2017. Peňažné prostriedky
(vo výške minimálne 440 000 €) budú vyplatené klubom k 15.12.2016. Po schválení tohto bodu informoval prezident
SFZ aj o tom, že z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na činnosť SFZ bude v zmysle
novelizácie Zákona o športe medzi kluby rozdelených aj ďalších minimálne 700 000 € (podľa v súčasnosti platného
znenia), resp. viac ako milión € (podľa predloženej novely prerokovanej v prvom čítaní).
Uznesenia riadnej „Konferencie Slovenského futbalového zväzu“ z 18.11.2016: K bodu 1: Konferencia
SFZ vzala na vedomie správu mandátovej komisie SFZ. K bodu 2: Konferencia SFZ schválila týchto: a) skrutátorov:
Ján Fašung (hlavný skrutátor), Michal Kalný, Vladimír Medveď, František Ferenc; b) overovateľov zápisnice: Vendelín
Novysedlák (VsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK), Mária Berdisová (SFZ); c) členov mandátovej komisie: Michal Mertinyák
(ÚLK - predseda), Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek
(SFZ); d) členov návrhovej komisie: Štefan Vaľko (VsFZ - predseda), Milan Lônčík (BFZ), Ján Čilík (SsFZ), Peter
Kováč (ZsFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Peter Dedík (SFZ). K bodu 3: Konferencia SFZ schválila návrh programu
Konferencie SFZ. K bodu 4: Konferencia SFZ udelila zlatý odznak SDFZ pre pp. Milan Bródy, Mikuláš Bojko,
Vladimír Gavalier, Bartolomej Magyar. K bodu 5: Konferencia SFZ prijala za čestných členov SFZ Antona Ondruša,
Mariána Masného, Kolomana Gögha (in memoriam), Ladislava Jurkemika, Alexandra Vencela, Jána Švehlíka, Jozefa
Čapkoviča, Dušana Galisa, Jána Pivarníka, Jozefa Módera, Pavla Biroša, Karola Dobiáša, Dušana Herdu, Pavla

Michalíka, Jaroslava Polláka, Antonína Panenku, Františka Veselého (in memoriam), Františka Štambachera, Iva
Viktora, Zdenka Nehodu, Václava Ježka (in memoriam). K bodu 6: Konferencia SFZ prijala za pridruženého člena
Učenú právnickú spoločnosť. K bodu 7: Konferencia SFZ: 1. vzala na vedomie informáciu o priebehu a realizácii
projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; 2. zrušila mandát pre prezidenta SFZ schválený
uznesením Konferencie SFZ zo dňa 3.6.2016 k bodu 12; 3. schválila návrh na zabezpečenie bezodplatného užívania
futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave cez zriadenie vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ
bezodplatne užívať futbalový štadión po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
nehnuteľnosti tvoriace futbalový štadión, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava; 4. udelila prezidentovi SFZ mandát
uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne užívať
futbalový štadión Antona Malatinského v Trnave po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
K bodu 8: Konferencia SFZ schválila návrh na systém odmeňovania reprezentantov SR „A“. K bodu 9: Konferencia
SFZ schválila návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ. K bodu 10: Konferencia SFZ schválila návrh na spôsob
použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016
formou rozdelenia futbalovým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti
súťažného ročníka 2016/2017 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016. K bodu 11: Konferencia SFZ vzala na
vedomie diskusné príspevky pp. Laurinca, Krška, Repu, Kováčika, Rybánskeho a Magyara. K bodu 12: Konferencia
SFZ vzala na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ.
5. kolo súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa
v ňom na 1 hrané stretnutie spomedzi posledných 16 družstiev tejto súťaže predstavil už len 1 kolektív, a to: 22.11.2016
o 15:30 h: MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 3:2 (1:2) - MFK Zemplín Michalovce postúpil do 6. kola
(štvrťfinále), v ktorom sa dňa 7.3.2017 (na 1 zápas) stretne na pôde ŠKM Liptovský Hrádok.
SPRÁVY Z ISSF:
Dôležitá informácia o kontrole IBAN čísla účtu: Kluboví ISSF manažéri (a na vedomie aj FZ) ju dostali z
ISSF e-mailom dňa 19.11.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vážený klubový manažér, chcel by som Vás veľmi pekne
poprosiť o kontrolu IBAN čísla účtu, nakoľko som omylom spustil jednu funkciu, ktorá ich mohla zmeniť, veľmi sa
Vám za túto nepríjemnosť ospravedlňujem. Pokiaľ je v nich chyba, obratom mi pošlite prosím správne IBAN číslo.
Ďakujem a ešte raz sa veľmi ospravedlňujem.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

