Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 29 zo 14.1.2016
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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. Dodatočne ho už doručili aj: - dňa 11.1.2016: RK (písomne). Predtým ho už doručili: - dňa
8.12.2015: KM (e-mailom); - dňa 14.12.2015: KR (e-mailom i písomne); - dňa 5.1.2016: MRK (e-mailom). Obratom ho
majú doručiť aj: DK, ŠTK, TMK, OK.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2015: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne a
skompletizované boli v dňoch 4.-8.1.2016. Doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 8.1.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: Na ObFZ ho už dodatočne doručili aj: dňa 11.1.2016: RK (písomne). Predtým ho už doručili: KR (e-mailom i písomne), ŠTK (e-mailom), MRK (e-mailom i
písomne); - dňa 31.12.2015: Konferencia (e-mailom i písomne), VV (e-mailom i písomne), Úsek správcov súťaží (emailom i písomne), Se (e-mailom i písomne), Ekon. úsek (e-mailom i písomne); - dňa 3.1.2016: DK (písomne); - dňa
4.1.2016: DK (písomne), KM (e-mailom i písomne); - dňa 5.1.2016: TMK (e-mailom i písomne), OK (e-mailom
i písomne). Tým ho už doručili všetky orgány ObFZ.
Zverejnenie zhodnotení činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: Tieto boli za jednotlivé orgány ObFZ
(Konferencia, VV, OK, DK, KR, ŠTK, MRK, TMK, KM, Se, Správa súťaží, EkÚ) tak, ako boli nimi spracované, zaslané
z ObFZ e-mailom dňa 14.1.2016 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Ponuka tréningových pomôcok na zimnú prípravu: ObFZ ju dostal e-mailom dňa 11.1.2016 od firmy Demi
šport. Záujemci si ju môžu nájsť na adrese „http://www.erima.demisport.sk/futbal.html“. Ďalšie kontakty: e-mail:
„demisport.sk“; M: 0911/657 163.
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 14.1.2016 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.
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 väčšinou 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 7.1.2016 tam boli
zverejnené od 8.1.2016. Ďalšie k 14.1.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 15.1.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 S. Bíro.
Kópia rozhodnutia o dôchodku k „Dohode o pracovnej činnosti“ uzavretej medzi ObFZ a zamestnancom na
2. polrok 2015: Na ObFZ ju ešte stále nedoručil a obratom ju má doručiť aj V. Pčolár.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúr na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 22.12.2015: z faktúry zo 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).; dňa 30.12.2015: z faktúry zo dňa 23.12.2015 v celkovej čiastke 1.801,15 € (- všetky platby za 11/2015 importované na
účet SFZ v dňoch 1.-23.12.2015; PP: 1275).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-9.1.2016
a dňa 9.1.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 12/2015: Na Se ObFZ boli doručené dňa 11.1.2016, kde si ich od
uvedeného dňa mohol každý zo zamestnancov ObFZ prevziať v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už postupne vyzdvihli aj: - dňa 8.1.2016: J.
Cejkovský (za 11), P. Feňuš (za 11); - dňa 11.1.2016: J. Bendzák (za 12); - dňa 13.1.2016: J. Dudaš (za 05,06).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 8.-11.1.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 11.1.2016.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1.-4. štvrťrok 2015: Na základe spracovania účtovných dokladov za 12/2015
ho v dňoch 10.-11.1.2016 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na zas. VV dňa 11.1.2016.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03-09/2015: Ani do 7.1.2016 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 (1 z položiek je pre ObFZ Michalovce).

Zberné faktúry z ISSF za 12/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.12.2015 a importované na účte SFZ
mali byť do 11.1.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 8.1.2016. V termíne od 7.1.2016 od 11:00 h do
14.1.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 2 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 8.1.2016 (1): Kusín; - dňa 12.1.2016 (1): Malčice. Tým ich už mali na účte SFZ
importované všetky FO a FK za 12/2015. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.1.2016 nemal platbu ZF za 12/2015 importovanú
na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY KR ObFZ:
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.
Program najbližšieho vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu organizovaného KR ObFZ Michalovce v dňoch 18.-20.1.2016 na ObFZ v Michalovciach: Je zverejnený na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.1.2016.
Požiadavka o doručenie „Požadovaných údajov k uzavretiu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom“: Táto
bola zaslaná e-mailom týmto jednotlivcom: - dňa 14.1.2016: E. Weiss, R. Weiss.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016 a ich nahlásenie do
poisťovní: KR ju dňa 13.1.2016 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd a nahlásenia do príslušných poisťovní
týchto zamestnancov: - na obdobie od 18.1.2016 do 30.6.2016: Mano Ján, Špivák Martin, Anguš Erik; - na obdobie od
22.1.2016 do 30.1.2016: E. Weiss, R. Weiss.
Piata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v zmenenom
termíne oproti tematickému plánu, a to už v piatok 22.1.2016 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom:
15:00 - 16:00 h: Prezentácia zadaných tém na domáce spracovanie (lektor: J. Mano); 16:00 - 17:00 h: Odborná prednáška:
Motivácia R – AR (lektori: E. Weiss, R. Weiss); 17:00 - 18:00 h: Úvodné slovo k pravidelnej fyzickej príprave rozhodcu
(lektori: E. Weiss, R. Weiss). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2015 do 31.12.2015 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
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. Na ObFZ už kópiu dokladu o úhrade doručili aj tieto FO a FK: dňa 12.1.2016: Senné (ZF za 10/2015 uhradená dňa 11.11.2015); Jovsa (ZF za 08/2015 uhradená dňa 21.9.2015; ZF za
10/2015 uhradená dňa 30.11.2015); - dňa 14.1.2016: Vojany (ZF za 11/2015 uhradená dňa 14.12.2015). Ani do 14.1.2016 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): Veľ. Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do
10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 11/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 14.12.2015): Choňkovce, MI AFK Topoľany. Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Porada zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev
mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Uskutočnila sa v stredu
13.1.2016 od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Riadil ju J. Bendzák (sekr. ObFZ). Na túto poradu sa mal za každé
družstvo mužov FO a FK, ktoré prejavilo predbežný záujem o štart v tomto turnaji (Hatalov, Pozdišovce, Strážske B,
TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Žbince, Krásnovce, Horňa, Budkovce, Rakovec n/O), dostaviť zodpovedný
funkcionár družstva, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja. Dostavili sa na ňu zástupcovia 7
klubov, keď zástupcovia 3 (Pozdišovce, Zalužice, Horňa) sa ospravedlnili s tým, že súhlasia so všetkými dohodnutými
podmienkami. Na porade sa prerokovali všetky záležitosti ohľadom turnaja (podmienky štartu družstiev v turnaji,
súťažný vklad, hrací systém, hrací čas, miesta turnaja, športovo-technické zásady turnaja, ako aj ďalšie ustanovenia
rozpisu turnaja. Podľa toho zástupcovia do tohto turnaja predbežne nahlásených družstiev FO a FK rozhodli o štarte
svojich družstiev v ňom.
Zaradenie družstiev do 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom

futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Každé družstvo, ktoré sa na základe dohodnutých
podmienok rozhodlo do turnaja prihlásiť, malo na záver porady odovzdať vyplnenú „Záväznú prihlášku“ do turnaja.
Túto odovzdali zástupcovia týchto všetkých predbežne nahlásených družstiev FO-FK: Hatalov, Pozdišovce, Strážske
B, TJ FK Družst. Trhovište, Zalužice, Žbince, Krásnovce, Horňa, Budkovce, Rakovec n/O (príslušný stanovený
súťažný vklad do turnaja bude každému uvedenému FO-FK zahrnutý do ZF za 01/2016). Do vyžrebovania turnaja bolo
teda zaradených všetkých 10 uvedených družstiev FO a FK.
Termín a miesto konania 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 23.1.2016
od 8:00 h do 15:00 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach (Masarykova 1) a v Mestskej športovej
hale v Michalovciach (Športová; pri zimnom štadióne). Zraz prvých družstiev, prvých rozhodcov, organizátorov i
zástupcov ObFZ, bude v deň turnaja v miestach jeho konania o 7:30 h, kde o 8:00 h začnú prvé stretnutia. Po skončení
finálového stretnutia sa turnaj o 14:45 h aj vyhodnotí.
Hrací systém 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Rozhodlo sa, že prihlásených 10 družstiev FO a FK bude hrať v 2
päťčlenných skupinách, v každej jednokolovým systémom každý s každým po 2x12´ hrubého času, s okamžitou výmenou
strán po skončení každého polčasu bez prestávky, pričom sa bude hrať jedno stretnutie za druhým, bez možnosti rozcvičky
na hracej ploche pred stretnutím. Hrať sa bude podľa upresneného rozpisu tohto turnaja, podľa upravených pravidiel
malého futbalu a súťažného poriadku malého futbalu, ako v predchádzajúcich sezónach. Každé stretnutie budú rozhodovať
po 2 R. Družstvá umiestnené v konečných tabuľkách skupín na 5. miestach sa stretnú v súboji o celkove 9. miesto
v turnaji, družstvá umiestnené na 4. miestach v skupinách o 7. miesto, družstvá umiestnené na 3. miestach v skupinách o 5.
miesto (tieto 3 stretnutia sa odohrajú v Mestskej športovej hale v Michalovciach, pri zimnom štadióne, od 12:45 h do
14:03 h; pri nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia na rad po 3 kopy zo značky pokutového kopu
a prípadné ďalšie až do rozhodnutia). Prvé 2 družstvá z konečných tabuliek skupín postúpia do semifinále, kde sa stretnú
krížovým systémom. Porazení zo semifinále sa stretnú v súboji o 3. miesto a víťazi o 1. miesto (tieto 4 stretnutia sa
odohrajú v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, Masarykova 1, od 12:45 h do 14:41 h; pri
nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia na rad po 3 kopy zo značky pokutového kopu a prípadné
ďalšie až do rozhodnutia). Každé družstvo v skupine odohrá po 4 stretnutia a v nadstavbových častiach po ďalšom 1-2
stretnutiach. Celkove sa na turnaji odohrá 27 stretnutí.
Vyžrebovanie 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016: Uskutočnilo sa v stredu 13.1.2016 na záver porady zástupcov
družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja. Dohodli sa aj zásady vyžrebovania a zástupcovia družstiev si vyžrebovali
tieto žrebovacie čísla: A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 1. Krásnovce, 2. Strážske B, 3. TJ FK Družst. Trhovište, 4.
Hatalov, 5. Zalužice; B-skupina (MŠH Michalovce): 1. Žbince, 2. Rakovec n/O, 3. Pozdišovce, 4. Budkovce, 5. Horňa.
Poradie jednotlivých stretnutí turnaja sa upraví tak, aby žiadne družstvo nehralo 2 stretnutia za sebou.
Podklady k 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 organizovanému dňa 23.1.2016: Tieto budú postupne zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, odkiaľ si ich prihlásené družstvá, R i organizátori, budú povinní skopírovať. K zverejneniu na
webovú stránku ObFZ budú postupne z ObFZ zaslané: „Upresnený rozpis turnaja“, „Športovo-technické zásady turnaja“,
tlačivo „Zoznam hráčov“ pre turnaj (toto bude každé družstvo povinné vyplnené odovzdať pred svojím prvým stretnutím
na turnaji).
Výzva pre rozhodcov na 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 23.1.2016: ŠTK vyzvala rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich
pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji (potrebných bude okolo 8 R),
aby svoj záujem oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do pondelka 11.1.2016 do 11:00 h.
Do uvedeného termínu svoj záujem neoznámil nikto.
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Dodatočne ho na ObFZ predbežne postupne
oznámili títo aj títo rozhodcovia: - dňa 12.1.2016: Joz. Pivarník. Predtým ho už oznámili títo R: J. Matej, M. Kurtak, M.
Čeklovský. Ďalší R sa môžu nahlásiť obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.12.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 2.1.2015 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 2.1.2016.
!Upozornenie k odstupnému za transfer hráča schválený po 1.1.2016: Nový klub je pri tom povinný
postupovať podľa pokynov k tomu platných od 1.9.2015, ktoré e-mailom zo SFZ dostal každý klubový ISSF manažér.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už
postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení svojho
OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča prevzali aj: - dňa 11.1.2016: Patrik Riabec (nar. 28.04.2002).
Zaevidované profesionálne zmluvy hráčov (z ÚS SFZ č. 26 z 9.1.2016 - zo správ Matriky SFZ): Medzi
zaevidovanými profesionálnymi zmluvami hráčov uvedenými v tejto ÚS boli aj zmluvy týchto hráčov z FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce: Marcos Calero PEREZ (MFK Zemplín Michalovce).

SPRÁVY TMK ObFZ:
Postup pri žiadosti o predĺženie licencie trénera futbalu: Je uvedený na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v ostatnej časti pod názvom „Oznamy ObFZ“, v Správach TMK ObFZ.
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na február - marec 2016: Informácie o ňom (predbežná prihláška,
prehľad zaslaných prihlášok, zoznam účastníkov, informácia) sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo
„Novinky VsFZ - Flash správy“. Seminár sa uskutoční v dňoch 13.2.2016. a 14.2.2016 v Košiciach. Účastníci boli na
seminár zaradení podľa dátumu doručenia predbežnej prihlášky.
Medzi 50 zaradenými na seminár dňa 13.2.2016 sú aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ
MI: SMARŽÍK Vladimír (Krásnovce), FEŇUŠ Rudolf (Michalovce), EŠTOK Marek (Dúbravka), PAŠKO Miroslav
(Sobrance), FABIAN Miroslav (Sobrance), ANDREJOV Ľubomír (Hatalov).
Medzi 47 zaradenými na seminár dňa 14.2.2016 sú aj títo 4 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ
MI: DŽUBANSKÝ Ján (Bracovce), EŠTOK René (Bracovce), ŠKULTÉTY Peter (Tušice), VAĽKO Jozef (Nac. Ves).
Miesto konania seminára trénerov: GES Club, nám. L. Novomeského 13, Košice (GPS: 48.724399084,
21.246544719; 48° 43' 27.8367027" N; 21° 14' 47.5609875" E).
Do 19.1.2016 má každý nahlásený zaslať na e-mail „peter.szenay@futbalsfz.sk“: kópiu dokladu o zaplatení
účastníckeho poplatku 25 € (je ho potrebné uhradiť na číslo účtu: 15439542/0200; VS: 3050) a kópiu preukazu licencie
trénera (stačí prednú stranu)! Pri ich nezaslaní predbežná prihláška nebude akceptovaná a nebude umožnená účasť na
seminári! KOMUNIKÁCIA PREBIEHA VÝHRADNE ELEKTRONICKY, t. j. e-mailom!
Školenie trénerov I. kv. stupňa licencia GRASSROOTS: Informácie o ňom a zoznam evidovaných
prihlášok sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“. Školenie bude
otvorené 5.2.2016, kedy začne I. časť školenia, ktorá bude prebiehať v dňoch 5.-7.2.2016 (3 dni - Pi, So, Ne) všeobecné predmety.
Medzi 41 zaradenými na toto školenie sú aj títo 4 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: KOBA
Slavomír (Trhovište), KROČKO Jozef (Blatná Polianka), MITNÍK Róbert (Michalovce), NOVÁK Ľuboš (Tušická
Nová Ves).
Miesto konania školenia: VsFZ, Alejová 2, Košice (GPS: 48.724399084, 21.246544719; 48° 41' 53.665767"
N; 21° 14' 49.1059399" E).
Do 27.1.2016 má každý nahlásený zaslať na e-mail „peter.szenay@futbalsfz.sk“: kópiu dokladu o zaplatení I.
splátky 60 € (je ho potrebné uhradiť na číslo účtu: 15439542/0200; VS: 30502) a kópiu maturitného vysvedčenia, resp.
vysokoškolského diplomu (stačí prednú stranu)! Ak do uvedeného termínu nebude doručená kópia dokladu o zaplatení
I. splátky, predbežná prihláška nebude akceptovaná! KOMUNIKÁCIA PREBIEHA VÝHRADNE ELEKTRONICKY, t.
j. e-mailom!
Termíny školenia: 5.-7. februára 2016 (pi - ne); 10.-11. marca 2016 (št - pi); 18. apríla 2016 (po) - záverečná
skúška. Vyučovanie prebieha v uvedené dni od 9:00 h do 19:00 h s prestávkou na obed (1 h).
Školenie trénerov II. kv. st. licencia UEFA B: Informácie o ňom a zoznam evidovaných prihlášok sú
zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“. Školenie bude otvorené 5.2.2016,
kedy začne I. časť školenia, ktorá bude prebiehať v dňoch 5.-7.2.2016 (3 dni - Pi, So, Ne) - všeobecné predmety.
Medzi 22 zaradenými na toto školenie sú aj títo 2 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: LIEBL
Miroslav (Michalovce), ŽOFČÁK Igor (Bracovce).
Miesto konania školenia: VsFZ, Alejová 2, Košice (GPS: 48.724399084, 21.246544719; 48° 41' 53.665767"
N; 21° 14' 49.1059399" E).
Do 27.1.2016 má každý nahlásený zaslať na e-mail „peter.szenay@futbalsfz.sk“: kópiu dokladu o zaplatení I.
splátky 150 € (je ju potrebné uhradiť na číslo účtu: 15439542/0200; VS: 30502), kópiu maturitného vysvedčenia, resp.
vysokoškolského diplomu (stačí prednú stranu) a kópiu platného preukazu licencie GRASSROOTS C! Ak do
uvedeného termínu nebude doručená kópia dokladu o zaplatení I. splátky, predbežná prihláška nebude akceptovaná!
KOMUNIKÁCIA PREBIEHA VÝHRADNE ELEKTRONICKY, t. j. e-mailom!
Termíny školenia: 5.-7. februára 2016 (pi - ne); 3.-5. marca 2016 (št - so); 10.-12. apríla 2016 (ne - ut); 28.-29.
mája 2016 (so - ne); 13.-14. júna 2016 (po, resp. ut) - skúška prebieha len 1 deň. Vyučovanie prebieha v uvedené dni od
9:00 h do 19:00 h s prestávkou na obed (1 h).
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Revízny poriadok ObFZ Michalovce: Spracoval ho J. Pado (predseda RK) ako štatút revíznej komisie a predložil ho
k schváleniu na zas. VV dňa 11.1.2016.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 25. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 11.1.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 11.1.2016 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, poprianí všetkého najlepšieho v roku
2016, oboznámení s oznámenými neúčasťami na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne
prerokovali: informácie o činnosti komisií ObFZ od 14.12.2015 do 11.1.2016; informácia o 22.r. „Turnaja Výberov R
a D ObFZ v HaFu“ z 19.12.2015; informácia o 31.r. „Vianočn. turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ z 28.12.2015;
informácie o zhodnotení činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015; hospodárenie ObFZ za rok 2015;
príprava riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016; príprava vstupného školenia nových uchádzačov

o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu v dňoch 18.-20.1.2016; príprava 10. roč. „Turnaja ObFZ v HaFu
mužov“ pre sezónu 2015/2016 dňa 23.1.2016; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom
zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnilo 6 členov VV (V. Čan, R. Ivan, E.
Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó, J. Žofčák; z neúčasti sa ospravedlnil Š. Czetö). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné
orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány
ObFZ: KR (J. Špivák), sekretár (J. Bendzák); z nich sa ospravedlnili: ŠTK (E. Anguš), KM (R. Feňuš).
Uznesenia z ostatného 25. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - zo dňa
11.1.2016: a) VV schválil program rokovania 25. zas. VV ObFZ dňa 11.1.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. b) VV
vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 11.1.2016. c) VV vzal na vedomie informácie
o činnosti komisií ObFZ od 14.12.2015 do 11.1.2016. d) VV vzal na vedomie informáciu o 22.r. „Turnaja Výberov R a
D ObFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove. e) VV schválil úhradu 3 osobných áut (V.
Lisák, J. Mano, O. Palinský) za dopravu Výberu R a D ObFZ Michalovce na 22.r. „Turnaja výberov R a D ObFZ v
halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 z 19.12.2015 v Trebišove. f) VV vzal na vedomie informáciu o zhodnotení 31.r.
„Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom Fu“ pre sezónu 2015/2016 z 28.12.2015. g) VV schválil
úhradu nákladov 31.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 z
28.12.2012 v ŠH GPH v Michalovciach (občerstvenie, cestovné družstvám, náležitosti R a organizátorov, diplomy a ceny,
nájomné za šport. halu). h) VV vzal na vedomie informáciu o zhodnotení činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2.
polrok 2015. i) VV schválil „Hospodárenie ObFZ za rok 2015“. j) VV uložil predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za
rok 2015“ predložiť najbližšej konferencii ObFZ dňa 15.1.2016 na schválenie. k) VV uložil sekretárovi ObFZ na
„Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 zabezpečiť občerstvenie v rozsahu ako na konferencii pred rokom
(bagety, minerálky). l) VV na návrh sekretára ObFZ schválil za skrutátorov „Konferencie ObFZ Michalovce“ Mareka
Žofčáka a Tomáša Škodiho, za organizátora Jozefa Pivarníka. m) VV schválil za predsedajúceho „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 15.1.2016 Jaroslava Bendzáka (sekretára ObFZ). n) VV schválil návrh zloženia pracovného vedenia
„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 takto: členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ, sekretár ObFZ. o) VV
pre neprítomnosť predsedu ObFZ na „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 schválil, aby hlavnú správu na
konferencii predniesol Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ). p) VV vzal na vedomie informáciu o príprave vstupného
školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu v dňoch 18.-20.1.2016 na ObFZ v
Michalovciach. r) VV vzal na vedomie informáciu o príprave 10.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO
a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 dňa 23.1.2016. s) VV schválil „Revízny poriadok ObFZ“ s účinnosťou
od 1.1.2016. t) VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 25. zas. VV ObFZ dňa 11.1.2016.
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).
Za každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce (aj zo súťaží SFZ a VsFZ) sa má tejto konferencie na náklady
svojho FO - FK zúčastniť 1 poverený delegát klubu. ObFZ odporučil za delegáta FO a FK na túto konferenciu v prvom
rade vyslať funkčne najvyššieho predstaviteľa FO - FK (prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí druhého z funkčne
najvyšších zástupcov FO - FK (viceprezident, podpredseda, tajomník a pod.). V prípade klubu, ktorého A-družstvo mužov
štartuje v súťažiach SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto konferencie môže namiesto najvyššieho predstaviteľa klubu ako
delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu štartujúceho v súťažiach ObFZ (najprv zástupca B-družstva mužov,
potom zástupca družstva dorastencov, alebo zástupca družstva žiakov). Každý delegát klubu bude povinný pri prezentácii
pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu
ObFZ Michalovce“ (je zverejnená aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015).
Tejto konferencie sa na náklady ObFZ majú zúčastniť aj: predseda ObFZ; členovia VV ObFZ; sekretár ObFZ; predsedovia
komisií ObFZ; organizační pracovníci ObFZ.
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 sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Okrem toho, že táto je
zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.12.2015, ObFZ ju dňa 7.1.2016
zaslal aj v prílohe e-mailu 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, spolu aj
s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. Klubový ISSF manažér každého FO - FK bol povinný pozvánku aj s
poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý bol povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho
klubu na tejto konferencii aj s potvrdenou návratkou o poverení delegáta klubu na konferenciu. Pozvánka bola
v uvedený deň z ObFZ v prílohe e-mailu zaslaná aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií
ObFZ, sekretárovi ObFZ a organizačným pracovníkom konferencie ObFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

