Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 26 z 23.12.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie k zverejneniu najbližších „Úradných správ ObFZ“: Vzhľadom k sviatkom Vianoc a Nového roka
budú najbližšie ÚS ObFZ zverejnené na webovej stránke ObFZ takto: ÚS č. 27 už vo štvrtok 31.12.2015; ÚS č. 28 v
piatok 8.1.2016. Ďalšie ÚS už budú zverejňované každý piatok.
Upozornenia pre predsedov komisií ObFZ: Tieto k úlohám pre predsedov komisií v 2. polroku 2015 boli po
4.11.2015 zverejňované v každej ÚS ObFZ. Úlohy boli spracované aj samostatne písomne a každá komisia ObFZ si ich
(informácia k štatútu komisie; informácia k návrhu rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016 aj s tlačivom na
spracovanie návrhu rozpočtu; informácia k zhodnoteniu činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015) mala
obratom vyzdvihnúť na ObFZ. Upozornenia k úlohám boli predsedom komisií dňa 7.12.2015 zaslané z ObFZ aj v
prílohe e-mailu. Dodatočne si ich už na ObFZ vyzdvihli aj: - dňa 19.12.2015: MRK. Nevyzdvihli si ich len: OK, TMK.
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná, vzhľadom k zmene SPF, DPF, RaPP a
ďalším noriem, spracovať alebo len upraviť štatút svojej komisie a tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii
doručiť na Se ObFZ. Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, MRK, TMK, OK, RK.
Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015 uložil predsedom
jednotlivých orgánov a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a tento doručiť
písomne na určenom tlačive na ObFZ. Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, TMK, OK, RK.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2015 (za obdobie od
1.7.2015 do 31.12.2015), toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na konferenciu ObFZ v 01/2016. Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa
22.12.2015: MRK (e-mailom). Predtým ho už doručili: KR (e-mailom i písomne), ŠTK (e-mailom).
Registračný preukaz člena SFZ pre funkcionárov ObFZ: Tento už vybavený si na ObFZ prevzali aj títo
funkcionári ObFZ: - dňa 18.12.2015: rozh. Patrik Rapáč.
Požiadavka SFZ na vyjadrenie sa k aktivácii Orange SIM karty: ObFZ Michalovce sa k tomu vyjadril do
stanoveného termínu dňa 18.12.2015 e-mailom zaslaným z ObFZ na určenú adresu s tým, že požaduje verziu č. 1.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.11.-18.12.2015: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 21.12.2015 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 10.252,72 € (- všetky platby za 10/2015 importované na účet SFZ v dňoch 1.11.18.12.2015; PP: 1256); dátum dodania: 18.12.2015; dátum vyhotovenia: 21.12.2015; dátum splatnosti: 28.12.2015.
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Na základe dohôd v 2. polroku
končiacich dňa 20.12.2015 bola táto z ObFZ e-mailom zaslaná účtovníčke ObFZ dňa 21.12.2015 k odhláseniu týchto
zamestnancov: Anguš Erik (dohoda o prac. činnosti na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015), Mano Ján (dohoda
o prac. činnosti na obdobie od 20.11.2015 do 20.12.2015), Kurtak Maroš (dohoda o prac. činnosti na obdobie od
20.11.2015 do 20.12.2015), Sedlák Dušan (dohoda o prac. činnosti na obdobie od 18.12.2015 do 20.12.2015).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na základe požiadavky KM zo
17.12.2015 boli tieto spracované s týmito zamestnancami: - dňa 21.12.2015: Škodi Tomáš (dohoda o brigádn. práci
študenta na obdobie od 28.12.2015 do 30.12.2015), Škodi Jakub (dohoda o brigádn. práci študenta na obdobie od
28.12.2015 do 30.12.2015), Tóth Pavol (dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 28.12.2015 do 30.12.2015).
Uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej svojej dohody prevzali na Se ObFZ dňa 23.12.2015. Požiadavka
o ich nahlásenie do príslušných poisťovní bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 21.12.2015.
Formulár dochádzky na rok 2016: FZ-y ho dostali G. Štipalovej (personalista/mzdový účtovník SFZ)
v prílohe e-mailu dňa 18.12.2015. Princíp ostáva ten istý ako v roku 2015.
Oznámenie o doplnení funkcionalít v ISSF: FZ-y ho dostali od Františka Ferenca (sekretár Oddelenia
riadenia súťaží SFZ) e-mailom dňa 21.12.2015. Prvé doplnenia sú tieto:
[SFZIE-448] - Môj účet - zmena emailu, zmena osobných údajov - každý používateľ ISSF si dokáže zmeniť
email a zopár osobných údajov sám.
[SFZIE-450] - upravený dashboard pre matrikára/supermatrikára - máte upravenú úvodnú obrazovku na role
matrikár [SFZIE-345] - Filter Typ transferu - úvodná obrazovka rozdelená do blokov (transféry vs. základné registrácie
a žiadosti o RP) [SFZIE-449] - doplnenie NOTIFIKACIE (červený pásik ako pri neplatičovi) pre všetkých, aj
matrikára, že v danom prestupovom období hráč už má schválený nejaký transfer/y (toto bude notifikovať všetky
zúčastnené strany, nielen matrikárov).
Doručené pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje za doposiaľ
postupne doručené pozdravy k týmto sviatkom: a) poštovou listovou zásielkou: - dňa 21.12.2015: od R. Havrillu (preds.
VsFZ Košice); - dňa 23.12.2015: od ObFZ Bardejov; b) e-mailom: - dňa 18.12.2015: PFZ Poprad; - dňa 21.12.2015: J.
Špivák (preds. KR ObFZ Michalovce); SZTK Bratislava.
Odoslané pozdravy k sviatkom Vianoc a Nového roku: ObFZ Michalovce ich e-mailom zaslal týmto
adresátom: - dňa 21.12.2015: sekretariát SFZ; sekretariát VsFZ; všetkým ObFZ v rámci VsFZ; MFK Zemplín Michalovce;
SZTK Bratislava; P. Gožo (správca web stránky ObFZ); M. Janičová (účtovník ObFZ); - dňa 22.12.2015: Ján Kováčik
(prezident SFZ); Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ); Ivana Schneebergerová (asistentka P a GS SFZ); Ján Letko

(ved. Odd. IT SFZ); Peter Kačinec (prac. techn. podpory Odd. IT SFZ); Zuzana Kmentová (ekonomický manažér SFZ);
Gabriela Štipalová (personalista/mzdový účtovník SFZ); Richard Havrilla (preds. VsFZ); Marcel Eperješi (sekretár
VsFZ); Alžbeta Majláthová (ekonómka a matrikárka VsFZ); Peter Szénay (koordinátor a tréner mládeže VsFZ);
Multišport Michalovce (P. Kločanka).
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 23.12.2015 do 11:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín,
Rem. Hámre, Sejkov (doručili ju už aj: - dňa 17.12.2015: Kusín).
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Stretava.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich
obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 17.12.2015 tam boli zverejnené
od 18.12.2015. Ďalšie k 23.12.2015 tam boli k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 23.12.2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ medzi ObFZ a zamestnancom v 2.
polroku 2015: Na ObFZ ho už dodatočne doručil aj: - dňa 23.12.2015: D. Čeklovský. Tým ho už doručili všetci.
Doručenie „Oznámenia a čestného vyhlásenia“ k „Dohode o brigádnickej práci študenta“ medzi ObFZ a
zamestnancom na 2. polrok 2015 na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení: Každý študent, ktorý s ObFZ
uzavrel „Dohodu o brigádnickej práci študenta“ na 2. polrok 2015, bol povinný obratom na ObFZ k nej doručiť aj
požadované „Oznámenie a čestné vyhlásenie“. Na ObFZ ho už dodatočne doručili aj: - dňa 18.12.2015: M. Ubľanský; dňa 23.12.2015: D. Čeklovský. Obratom ho má doručiť už len Š. Ferko.
Dohoda uzavretá medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ si ju ešte stále neprevzal a
obratom si ju má v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ prevziať aj Bíro Samuel.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Tí, ktorí ju ešte nedoručili (V. Pčolár), ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 21.12.2015 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely pre
ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 21.12.2015: v celkovej čiastke 10.252,72 € (- všetky platby za 10/2015
importované na účet SFZ v dňoch 1.11.-18.12.2015; PP: 1256); dátum dodania: 18.12.2015; dátum vyhotovenia:
21.12.2015; dátum splatnosti: 28.12.2015.
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2015: Zamestnanci, ktorým dohody s ObFZ končili ku
dňu 20.12.2015 (Anguš Erik, Mano Ján, Kurtak Maroš, Sedlák Dušan), boli v sociálnej poisťovni odhlásení dňa 21.12.2015
a v zdravotných poisťovniach dňa 21.12.2015.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Na základe požiadavky Se
z 21.12.2015 boli na základe uzavretia dohôd do príslušných poisťovní nahlásení títo zamestnanci ObFZ: - dňa 21.12.2015:
Škodi Tomáš, Škodi Jakub, Tóth Pavol.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 18.12.2015: V. Čan (za 11), M. Ubľanský (za 11), P. Koščo (za 11), J. Mano (za 11), D. Mano (za 11),
M. Kurtak (za 11), L. Kurták (za 11), P. Tóth (za 09,10,11), B. Ondrík (za 11); - dňa 19.12.2015: M. Špivák (za 10,11), M.
Ruščanský (za 09,10,11), M. Tušek (za 09,10,11), Š. Reňo (za 10,11), Joz. Pivarník (za 10,11), M. Čeklovský (za 11), D.
Čeklovský (za 11); - dňa 21.12.2015: E. Anguš (za 11).
ZF z ISSF za 10/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2015 a importované na účte SFZ mali byť do
10.11.2015. V termíne od 17.12.2015 od 11:00 h do 23.12.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ už aj od
posledného 1 FO a FK (predtým už od 58) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
18.12.2015 (1): Čičarovce. Tým ich už za 10/2015 mali na účte SFZ importované všetky FO a FK patriace pod ObFZ MI.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03-09/2015: Ani do 23.12.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ importované nemali a
uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK: - za 03/2015: Ruská; - za 09/2015: Somotor.
Zberné faktúry z ISSF za 11/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.12.2015 a importované na účte SFZ
majú byť do 14.12.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 11.12.2015. V termíne od 17.12.2015 od 11:00 h do
23.12.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 7 FO a FK (predtým už od 31) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 18.12.2015 (1): MI - AFK Topoľany; - dňa 21.12.2015
(1): Choňkovce; - dňa 22.12.2015 (1): Dúbravka; - dňa 23.12.2015 (4): Bánovce n/O, Čičarovce, Sejkov, Veľ.

Slemence. Do 23.12.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ už mali importované všetky FO a FK patriace pod ObFZ MI.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 11/2015: Do 23.12.2015 do 11:00 h ju už na ObFZ
postupne doručili tieto FO a FK: - dňa 18.12.2015: Vyš. Remety (ZF uhradená dňa 16.12.2015); - dňa 21.12.2015:
Čičarovce (ZF uhradená dňa 21.12.2015); - dňa 22.12.2015: Veľ. Slemence (ZF uhradená dňa 21.12.2015), Bánovce n/O
(ZF uhradená dňa 22.12.2015), Dúbravka (ZF uhradená dňa 21.12.2015), Sejkov (ZF uhradená dňa 21.12.2015). Ani do
23.12.2015 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Choňkovce, MI - AFK
Topoľany, Niž. Rybnica, Vojany.
SPRÁVY KR ObFZ:
Štvrtá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
18.12.2015 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, J. Škodi, B. Ondrík, M.
Ubľanský, M. Ivan, P. Tóth, P. Rapáč (ospravedlnili sa: M. Jakubec, T. Olexa, I. Šimaľ, P. Feňuš, Š. Ferko, D. Čeklovský); b)
lektori: D. Sedlák (R SFZ), J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI); c) org. prac.: M. Kurtak (člen KR ObFZ MI). Bližšie o tejto
4. časti na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v časti ŠMR 2015/2016.
Požiadavka organizátora 22. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v Trebišove na zaslanie zoznamu hráčov na turnaj: FZ-y ju dostali
od organizátora turnaja e-mailom dňa 18.12.2015, ktorý ho žiadal zaslať obratom, najneskôr dňa 18.12.2015 do 13:00 h.
ObFZ Michalovce obratom telefonicky oznámil, že ho doručí až na turnaj dňa 19.12.2015.
Vyhodnotenie 22. ročníka „Turnaja Výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ Košice v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove: FZ-y ho dostali od organizátora turnaja e-mailom dňa 22.12.2015.
Vyhodnotenie bolo hneď v uvedený deň z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je v jej
aktuálnom menu uprostred pri dátume 22.12.2015. Výber ObFZ Michalovce na turnaji štartoval v 5-člennej A-skupine
v Trebišove, kde dosiahol tieto výsledky: Michalovce - Trebišov 0:0, Spišská Nová Ves - Michalovce 0:1 (gól M.
Fedák), Michalovce - Humenné 0:2, Stará Ľubovňa - Michalovce 1:3 (góly hostí: D. Mano 2, M. Hrinda). Vo
vyrovnanej skupine, v ktorej prvé 4 výbery získali po 7 bodov, Výber ObFZ Michalovce skončil na 3. mieste, keď
druhú v skupine Spiš. N. Ves zdolal a prehral len s neskorším víťazom turnaja. Výber na turnaji reprezentovali títo 10
hráči: M. Čeklovský, M. Fedák, M. Hrinda, M. Kurtak, D. Mano, O. Palinský, Joz. Pivarník, Š. Reňo, M. Ruščanský,
M. Tušek st. + vedúci výberu V. Lisák.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizované KR ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v dňoch 18.-20.1.2016 na ObFZ v Michalovciach. Všetky FO a
FK územne patriace pod ObFZ Michalovce majú možnosť svojich záujemcov o toto školenie, aj s ich požadovanými
údajmi, po osobnom súhlase každého navrhovaného, nahlásiť telefonicky na ObFZ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj
sami. Bližšie informácie pre záujemcov o takéto školenie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej hlavnom menu
uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“, ktorá obsahuje týchto 5 materiálov: Oznámenie o najbližšom vstupnom školení; Všeobecné informácie o
vstupnom školení; Ďalšie povinnosti uchádzačov; Prihláška na vstupné školenie, Potvrdenie lekára o zdravotnej
spôsobilosti. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo emailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho
lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivá k tomu sú medzi uvedenými materiálmi). Na toto
vstupné školenie sa budú povinní dostaviť aj títo rozhodcovia, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: B. Ondrík, P. Feňuš,
M. Ivan, M. Jakubec, I. Šimaľ, P. Rapáč.
SPRÁVY DK ObFZ:
Oznámenia EkÚ ObFZ o úhrade zberných faktúr z ISSF za 11/2015: Do 23.12.2015 do 11:00 h ich už na
základe oznámení EkÚ ObFZ v tejto ÚS uhradili všetky FO a FK.
Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF
a nepodmienečného zastavenia činnosti: DK ho dňa 23.12.2015 na základe oznámení EkÚ ObFZ zrušila všetkým
týmto 13 FO a FK z 15.12.2015: Bánovce n/O, Čičarovce, Dúbravka, Choňkovce, Ložín, MI - AFK Topoľany,
Moravany, Niž. Rybnica, Pavlovce n/U, Sejkov, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje len vtedy, ak platba z nej 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. Požiadavka na doručenie kópie dokladu o úhrade ZF bola pre
požadované kluby k ZF za 08,09,10/2015 zaslaná z ObFZ dňa 12.11.2015 aj e-mailom na e-mailové adresy ich
klubových ISSF manažérov. Do 23.12.2015 do 11:00 h z nich už nato reagovali a kópiu dokladu o úhrade už na ObFZ
doručili aj tieto FO a FK: - dňa 16.12.2015: Čičarovce (ZF za 09/2015 uhradená dňa 9.10.2015; ZF za 10/2015 uhradená dňa
16.12.2015); - dňa 18.12.2015: Vyš. Remety (ZF za 10/2015 uhradená dňa 11.11.2015); - dňa 23.12.2015: Veľ. Slemence (ZF
za 09/2015 uhradená dňa 13.10.2015; ZF za 10/2015 uhradená dňa 19.11.2015). Ani do 23.12.2015 do 11:00 h ju nedoručili a
obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do
10.9.2015): Jovsa, Veľ. Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015):
Jovsa, Senné, Veľ. Revištia. Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.

Oznámenie predbežného záujmu o štart na 10. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev
mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Tento už na ObFZ oznámili aj tieto FO a FK: dňa 21.12.2015: Budkovce (telefonicky). Predtým ho už postupne oznámili aj tieto FO a FK: Hatalov, Pozdišovce,
Strážske B, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Žbince, Krásnovce, Horňa.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na február - marec 2016: Informácie o ňom, predbežná prihláška
(WORD) a prehľad zaslaných prihlášok, sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ Flash správy“. Termín a miesto seminára sa upresní dodatočne. Do 20.11.2015 do 13:00 h boli medzi 49 nahlásenými
naň aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: 2. SMARŽÍK Vladimír (Krásnovce), 11. FEŇUŠ
Rudolf (Michalovce), 12. EŠTOK Marek (Dúbravka), 14. PAŠKO Miroslav (Sobrance), 15. FABIAN Miroslav
(Sobrance), 42. ANDREJOV Ľubomír (Hatalov). Ďalší sa môžu prihlásiť obratom podľa informácií a pokynov k tomu
uvedených.
SPRÁVY KM ObFZ:
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie ďalších dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: Na základe obsadenia R na 31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 28.12.2015, ju KM dňa 17.12.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom
spracovania dohôd a nahlásenia do príslušných poisťovní týchto zamestnancov: - na obdobie od 28.12.2015 do
30.12.2015: Tomáš Škodi, Jakub Škodi, Pavol Tóth. Zároveň ich požaduje odhlásiť k 31.12.2015.
31. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa
28.12.2015: Turnaj sa uskutoční v pondelok 28.12.2015 od 7:30 h do 13:00 h v šport. hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach za účasti týchto 5 do stanoveného termínu nahlásených družstiev žiakov týchto FO a FK: MTJ FK
Sobrance, MFK Zemplín Michalovce, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Pozdišovce. Bližšie informácie k tomuto
turnaju, aj s podkladmi k nemu (Rozhodnutie KM k turnaju; Upresnený rozpis turnaja; Športovo-technické zásady turnaja;
tlačivo „Zoznam hráčov“ na turnaj; tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“ aj s pokynmi k jeho
vyplneniu), sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.12.2015.
SPRÁVY VV ObFZ:
Informácie z ostatného 24. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii zo
14.12.2015: Tieto boli aj s prijatými uzneseniami z tohto zasadnutia zverejnené v ÚS ObFZ č. 25, v Správach VV ObFZ.
Zápis z ostatného 24. zasadnutia VV ObFZ zo 14.12.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
18.12.2015 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
ČLENSKÉ SCHÔDZE FO-FK:
Členské schôdze FO-FK v 2. polroku 2015: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance by mal svoju členskú schôdzu v 2. polroku 2015 uskutočniť po skončení jesennej časti súť. roč.
2015/2016 majstrovských súťaží svojich družstiev v termíne od 15.10.2015 do 31.12.2015.
Informácie k členským schôdzam FO-FK v 2. polroku 2015: Tieto (oznámenie o ich príprave; návrh
prerokovania termínu ich konania; návrh ich obsahového zamerania; návrh ich účastníkov) sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.10.2015.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 15.1.2016 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kult. strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Prvotné z nich (informácia o
jej príprave; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní; informácia o jej účastníkoch) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 6.11.2015. Ďalšie z nich (návrh programu konferencie; návrh zloženia
pracovných komisií konferencie; pozvánka na konferenciu; rokovací poriadok konferencie; poverenie pre delegáta klubu
na konferenciu - každý delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a
potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 15.1.2016“) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015.
ObFZ Michalovce aj touto cestou ďakuje všetkým funkcionárom ObFZ, predsedom komisií a ich
členom, rozhodcom a delegátom, funkcionárom futbalových oddielov a futbalových klubov, trénerom a hráčom,
spolupracovníkom, partnerom, divákom a fanúšikom, za spoluprácu v celom tomto kalendárnom roku 2015.
Všetkým želá pokojné a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, lásky,
rodinnej i pracovnej pohody a úspechov aj pri športových aktivitách. Naďalej sa teší aj na vzájomnú spoluprácu.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

