Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 29 z 18.01.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Stále ho uhradený nemali a uhradiť
obratom ho mali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas
(pokyny k tomu boli naposledy zverejnené v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
Pracovné stretnutie R a D súťaží SFZ a VsFZ patriacich pod ObFZ Michalovce: Za účelom rozboru videí
a otázok z PF pred blížiacimi sa zimnými seminármi SFZ a VsFZ ho zabezpečoval Ján Mano (licenčný komisár ObFZ
MI) v utorok 17.1.2017 o 16:00 h na ObFZ Michalovce. Oznam o jeho organizovaní zaslal dňa 12.1.2017 e-mailom
všetkým R a D uvedených súťaží, ktorí boli povinní spätným e-mailom do 15.1.2017 potvrdiť svoju účasť na ňom. Na
základe doručených oznámení im organizovanie tohto pracovného stretnutia potvrdil e-mailom zaslaným dňa
16.1.2017. Toto pracovné stretnutie sa napokon uskutočnilo dňa 17.1.2017 na ObFZ Michalovce od 16:00 h do 18:00 h
a zúčastnilo sa ho týchto 17 R a D súťaží SFZ a VsFZ patriacich od ObFZ Michalovce: rozh. SFZ: M. Špivák; delegáti
SFZ: J. Špivák; rozh. VsFZ: E. Anguš, M. Čeklovský, M. Hrinda, M. Kurtak, J. Mano, P. Tóth, M. Ubľanský, M.
Žofčák; delegáti VsFZ: V. Lisák, J. Minaroviech, O. Palinský, L. Popik, A. Stretavský, A. Szabó, J. Šimko.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Výzva pre ďalších rozhodcov k 11. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“
pre sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 21.1.2017: Vzhľadom k tomu, že uvedený turnaj sa bude hrať na 2
miestach, ŠTK vyzývala ďalších rozhodcov súťaží VsFZ a ObFZ patriacich pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem
pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji, aby svoj záujem oznámili telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ,
najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 14:30 h.
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 11. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom dňa 21.1.2017: Do novostanoveného termínu ho na ObFZ
postupne oznámili aj títo rozhodcovia: - dňa 14.1.2017: M. Končík; - dňa 15.1.2017: P. Kaffan; - dňa 16.1.2017: J.
Matej. Predtým ho už oznámili: - dňa 27.12.2016: T. Škodi, M. Kurtak, M. Čeklovský, L. Kurták; - dňa 3.1.2017: P. Vass;
- dňa 8.1.2017: D. Čeklovský. Na turnaj ich bolo obsadených prvých 8 nahlásených (posledný deviaty bude ako prípadný
náhradník).
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ na 11. ročník „Turnaja ObFZ
Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný dňa 21.1.2017: ŠTK
ju dňa 16.1.2017 dala pre Se ObFZ ohľadom týchto zamestnancov: - na deň 21.1.2017: Tomáš Škodi, Michal Čeklovský,
Dominik Čeklovský, Michal Končík, Maroš Kurtak, Peter Kaffan, Peter Vass, Lukáš Kurták, Erik Anguš.
Podklady k 11. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2016/2017 organizovanému dňa 21.1.2017: Tieto (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) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.1.2017, odkiaľ si ich
prihlásené družstvá, obsadení R i stanovení organizátori, sú povinní skopírovať.
11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017: Uskutoční
sa ako jednodňový v sobotu 21.1.2017 od 8:00 h do 13:30 h v Mestskej športovej hale v Michalovciach (pri zimnom
štadióne) a od 8:00 h do 14:45 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, a to za účasti týchto družstiev:
A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 1. Žbince, 2. Krásnovce, 3. Bánovce n/O, 4. Budkovce; B-skupina (MŠH Michalovce):
5. Strážske B, 6. Hatalov, 7. Rakovec n/O, 8. Moravany. Zraz družstiev prvých stretnutí, rozhodcov, organizátorov i
zástupcov ObFZ, je v deň turnaja v miestach jeho konania o 7:30 h, kde o 8:00 h začnú prvé stretnutia. V oboch skupinách
sa hrá jednokolovým systémom každý s každým po 2x18´ hrubého času. Družstvá umiestnené v konečných tabuľkách
skupín na 4. miestach sa stretnú v súboji o celkove 7. miesto v turnaji, družstvá umiestnené na 3. miestach v skupinách o 5.
miesto (tieto 2 stretnutia sa odohrajú v Mestskej športovej hale v Michalovciach, pri zimnom štadióne; 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 oboch 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; 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). Po skončení finálového
stretnutia sa turnaj o 14:50 h aj vyhodnotí.
Pozvánka na 11. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2016/2017 organizovaný dňa 21.1.2017: Bola zverejnená v týždenníku Zemplínske noviny v stredu 18.1.2017
a v uvedený deň bola zaslaná z ObFZ aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - dňa
16.1.2017: Palín (za 10/2016 od 15.11.2016).

Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 18.1.2017 majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie
platby zo ZF za 10/2016 na účet SFZ: Malčice.
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).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Uvedené poplatky a poriadkové pokuty bolo
potrebné uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
OBSADENIE ROZHODCOV:
11. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017
- sobota 21.1.2017 od 8:00 h do 14:50 h: (Športová hala Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach: T. Škodi - hlavný R v
hale, M. Čeklovský, D. Čeklovský, Končík; Mestská športová hala v Michalovciach (pri zimnom štadióne: M. Kurtak hlavný R v hale, P. Kaffan, P, Vass, L. Kurták). Presné obsadenie R na jednotlivé stretnutia turnaja v oboch halách je
uvedené v „Upresnenom rozpise turnaja“, v presnom časovom programe turnaja a jeho jednotlivých stretnutí. Každé
stretnutie budú rozhodovať po 2 R, ďalší 1 bude mať na starosti časomieru a ďalší 1 zápis. Podklady pre rozhodcov k
tomuto turnaju sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.1.2017. Každý
rozhodca obsadený na tento turnaj je povinný si ich dôkladne naštudovať.
Oznamy a pokyny pre rozhodcov obsadených na 11. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov
FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 organizovaný dňa 21.1.2017: Tieto boli pre týchto R zaslané z
ObFZ e-mailom dňa 18.1.2017.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Kontrola a oprava počtu mládežníckych družstiev ohľadom poukázaného členského: Na základe
požiadavky ODD. IT SFZ z 11.1.2017 bola táto vykonaná dňa 16.1.2017 a hneď v uvedený boli „opravené hodnoty“ za
mládežnícke družstvá klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce zaslané z ObFZ e-mailom J. Letkovi (ved.
Odd. IT SFZ). O jedno družstvo viac mali uvedené tieto kluby: OŠK Lesné; TJ Družstevník Malčice. V pôvodne
zverejnenom „Zozname klubov, ktorým boli poukázané peňažné prostriedky zo zaplatených členských poplatkov“
z 22.12.2016 nebol klub OŠK Tušice – TNV, ktorý bol naviac uvedený v doručenom prehľade (v tejto sezóne klub nie
je aktívny). Údaje za kluby územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré matrične nepatria pod ObFZ Michalovce, ale
pod VsFZ kontroloval a opravoval VsFZ. Doručenie opráv za ObFZ Michalovce na SFZ bolo zo SFZ potvrdené emailom hneď dňa 16.1.2017.
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou. Klub, ktorý toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.
Požiadavka ohľadom členských poplatkov klubov: Túto pre J. Letka (ved. Odd. IT SFZ) zaslal e-mailom J.
Bendzák (sekr. ObFZ) dňa 18.1.2017 ohľadom prehľadu uhradených členských poplatkov klubov matrične patriacich
pod príslušný FZ za sezónu 2016/2017.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2, podávať pre
všetkých bez rozdielu veku v tomto registračnom období do 30.3.2017. U hráčov nad 12 rokov sa tieto po tomto
termíne budú môcť podávať až v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017. U hráčov do 12 rokov sa tieto
môžu podávať stále.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 11.1.2017 od 16:00 h do 18.1.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Milan Bogár 17.11.1995 - zmena e-mailovej adresy (18 – 18); Miroslav
Bogár 04.11.1993 - zmena e-mailovej adresy (18 – 18); Kristián Bogár 07.10.1996 - zmena e-mailovej adresy (18 – 18).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 11.1.2017 od
16:00 h do 18.1.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Bánovce n/O (1):
Richard Tomáš - 19.10.1987 (18-18-18 – 18). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
11.1.2017 od 17:00 h do 18.1.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 16.01.2017 (1): Adrián Jáger (nar. 05.04.1998).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli matrikárom ObFZ v termíne
od 11.1.2017 od 17:00 h do 18.1.2017 do 16:00 h v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Bánovce n/O (1):
Richard Tomáš - 19.10.1987 (18 – 18). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od
dealera.
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 11.1.2017 od 16:00 h do 18.1.2017 do
16:00 h v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Julián Adam (1125862) - 19.05.1981 - 0,00
(OFK Lastomír - FK Žbince) od 11.01.2017 (11-11-12 – 16); Ľubomír Slinčák (1242707) - 05.04.1994 - 500,00 (FC
Lokomotíva Košice - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 12.01.2017 (12-13-xx – 16); Jaroslav Tokár (1208517) 24.10.1991 - 250,00 (MFK Sobrance - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 13.01.2017 (13-13-xx – 16); Miroslav Frič

(1221491) - 12.06.1993 - 0,00 (ŠK AGRO Palín - OŠK Budkovce) od 15.01.2017 (14-14-15n – 16); Dominik Frič
(1278447) - 28.01.1998 - 0,00 (ŠK AGRO Palín - OŠK Budkovce) od 15.01.2017 (14-15-15n – 16); Adrián Jáger
(1284632) - 05.04.1998 - 200,00 (MFK Čierna nad Tisou - OŠK Krišovská Liesková) od 17.01.2017 (17-17-xx – 18);
Martin Tóth (1226270) - 03.11.1992 - 250,00 (MFK Veľké Kapušany - OŠK Krišovská Liesková) od 17.01.2017 (1717-xx – 18).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám o brigádnickej práci študenta uzatvoreným medzi ObFZ a
zamestnancami na 2. polrok 2016: Na ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R pôsobiacich v
súťažiach ObFZ v 2. polroku 2016. Na ObFZ ho už dodatočne dňa 12.1.2017 doručil aj M. Ubľanský, čím ho už za uvedené
obdobie doručili všetci.
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky o vedení účtu klubu, v ktorom je uvedený
aj IBAN klubu, na ObFZ stále nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Malčice, Rus.
Hrabovec, Tibava, Vojany.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na deň 21.1.2017: Na základe požiadavky ŠTK zo
16.1.2017 boli tieto spracované s týmito zamestnancami: - dňa 18.1.2017: Tomáš Škodi, Michal Čeklovský, Dominik
Čeklovský, Michal Končík, Maroš Kurtak, Peter Kaffan, Peter Vass, Lukáš Kurták, Erik Anguš (so všetkými dohoda
o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom na deň 21.1.2017). Všetci uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami
podpísanej svojej dohody mohli od uvedeného dňa prevziať na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. Požiadavka o nahlásenie zamestnancov do príslušných poisťovní bola z ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ dňa 18.1.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016: Zamestnanci SFZ ju dostali zo
SFZ e-mailom dňa 16.1.2017 od Gabriely Štipalovej (personalista / mzdový účtovník SFZ). Tí, ktorí majú záujem o
vykonanie tohto ročného zúčtovania dane u svojho zamestnávateľa, sú povinní vyplniť doručené tlačivo, podpísať ho a
poslať ho jej poštou, spolu s originálom všetkých potvrdení (od všetkých zamestnávateľov) najneskôr do 10.2.2017.
Potvrdenie SFZ o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39
ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za zdaňované
obdobie roku 2016: Zo SFZ ho dňa 18.1.2017 doporučenou poštovou listovou zásielkou dostal aj J. Bendzák (sekretár
ObFZ).
Výpis z Poštovej banky: ObFZ ho, aj so „Základnými informáciami o ochrane vkladu“, z uvedenej banky dostal
poštovou listovou zásielkou dňa 18.1.2017 so stavom ku dňu 31.12.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 17.1.2017: M. Čeklovský (za 12), M. Špivák (za 06), O. Palinský (za 08,09,10), M. Ubľanský
(za 08,09,10), J. Minaroviech (za 09,10).
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), M. Dančišin (za 10), L. Didič (za 08,09,10), Š. Ferko (za 09,10), M. Hospodi (za 08,09,10),
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), M. Kurtak (za 10,12), L. Kurták (za 10,12), J. Mano (za 10), J. Matej (za 10), M. Mazár (za 08,09,10), Š. Miľo (za
10), R. Mitrík (za 10), P. Pavlo (za 10), V. Pčolár (za 08,09,10), Ján Pivarník (za 10), M. Ruščanský (za 08,09,10), M.
Sarvaj (za 08,09,10), T. Škodi (za 12), P. Tudja (za 08,09,10), M. Tušek (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. V termíne od 11.1.2017 od 17:00 h do
18.1.2017 do 16:00 h už bola platba za túto ZF importovaná na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 52 FO a
FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 16.1.2017 (1): Palín. Ani do
18.1.2017 do 17:00 h ju ešte na účte SFZ nemal importovanú tento 1 FO a FK územne patriaci pod ObFZ MI: Malčice.
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.
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. Ani do 18.01.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné tieto FO a
FK: a) z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za 10/2016: - dňa
15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš. Remety; - dňa
25.11.2016: Rem. Hámre; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - dňa 29.12.2016: Veľ. Revištia; - dňa 16.1.2017: Palín; - za
11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Malčice.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:

Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho už postupne doručili aj
tieto FO a FK v týchto dňoch: - 13.01.2017: Pozdišovce. Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je zverejnené na webovej stránke
ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín,
Sobrance. Uvedené kluby nato boli znovu upozornené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 29.12.2016.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Táto sa uskutočnila v piatok 13.1.2017 od 15:30 h do
17:30 h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Materiály z nej (Informácia o konferencii;
Správa mandátovej komisie; Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016; Príprava jarnej
časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; Správa návrhovej komisie) i fotozábery z nej, boli dňa 18.1.2017 zaslané z ObFZ emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
ZO SPRÁV VsFZ:
Aktív klubov súťaží VsFZ z ObFZ Michalovce a ObFZ Trebišov: Informáciu o ňom dostali kluby III., IV.
a V. ligy z týchto ObFZ a aj predsedovia a sekretári týchto ObFZ e-mailom z VsFZ dňa 17.1.2017 od M. Eperješiho
(sekretára VsFZ). Uskutoční sa vo štvrtok 2.2.2017 o 17:00 h v reštaurácii Amadeus, Ul. M. R. Štefánika 50,
v Trebišove. VsFZ žiada o vyslanie jedného zástupcu klubu na tento aktív. Okrem iného sa na aktíve preberie spôsob
dotácie VsFZ pre kluby na rok 2017. Meno zástupcu klubu, ktorý sa aktívu zúčastní, je potrebné nahlásiť spätne na
VsFZ do 27.1.2017 do 14:00 h.
ZO SPRÁV SFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v Bratislave (z ÚS SFZ č. 26 z 13.01.2017 zo Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v sobotu
4.2.2017 organizuje „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie“ v rozsahu 8 hodín, ktorý bude
uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v Dome športu v Bratislave. Podrobné
informácie a prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (http://www.futbalbfz.sk/9417/oznam-tmk-bfz-kdoskolovaciemu-seminaru-trenerov/).
Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v Liptovskom Jáne (z ÚS SFZ č. 26 z
13.01.2017 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK
Liptovského futbalového zväzu v nedeľu 5.2.2017 organizuje v Liptovskom Jáne „Seminár trénerov UEFA B a UEFA
GRASSROOTS C licencie“ v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. januára 2017 e-mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com. alebo igi.bella@gmail.com. Prihlášky sú zverejnené na stránke ssfz.sk/komisie.html.
Zmena korešpondenčnej adresy SFZ (z ÚS SFZ č. 26 z 13.01.2017 - zo Správ Se SFZ): Se SFZ oznamuje,
že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a zápise stavby do
registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30
C, 821 01 Bratislava.
Oznam o zániku „Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu“ (z ÚS SFZ č. 26 z 13.01.2017 zo Správ Se SFZ): Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu - Slovenský futbalový zväz, so sídlom Trnavská cesta
100/II, 821 01 Bratislava - registrovaný ako občianske združenie s potvrdenou činnosťou na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-909/90-91, IČO: 00687308, zverejňuje týmto oznámenie, že v zmysle čl. 72,
ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu zanikol Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu, so sídlom
Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Bližšie informácie o tom sú v uvedenej ÚS SFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Upozornenie k oprave počtu mládežníckych družstiev ohľadom poukázaného členského: FZ ho dostali
z ISSF e-mailom dňa 16.1.2017 od J. Letka s týmto textom: „V utorok 17.1.2017 do polnoci prijímame opravy počtu
družstiev čo sa týka členského. Po tomto termíne už neprijmeme žiadne opravy. Poprosím tých, čo ich ešte neposlali,
aby tak učinili čím skôr.“
Výzva na doplnenie alebo opravu IBAN klubu v ISSF ohľadom poukázania finančných prostriedkov z
uhradeného členského klubom s mládežníckymi družstvami: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 18.1.2017 od F.
Ferenca (sekretára ORS SFZ) s týmto textom: „Po kompletnej kontrole odoslaných, vrátených a neodoslaných platieb, a
následnej kontrole, Vás chceme požiadať o toto: v prílohe nájdete excelovskú tabuľku, kde je 52 klubov, ktoré vôbec
nedostali žiadnu platbu, a to z dôvodu, že NEMALI IBAN, alebo mali zadaný IBAN, ale NESPRÁVNY. Kontaktujte
tieto kluby, nech ich klubový manažér cez ISSF / pomoc zašle v správnom formáte IBAN. Kluby, ktoré tak neurobia do
pondelka 23.1.2017 do 24:00 h, vôbec nedostanú tieto prostriedky. Zároveň Vás žiadame, aby ste vo Vašich úradných
správach zverejnili zoznam príslušných klubov aj s výzvou o doplnenie údajov. Za spoluprácu vopred veľmi pekne
ďakujem.“ Z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce je v tejto doručenej tabuľke uvedený len futb.
oddiel TJ Tatran Remetské Hámre, ktorý má vraj nesprávny IBAN (uvedený klub bol na zrealizovanie vyššie
uvedenej požiadavky upozornený z ObFZ e-mailom hneď dňa 18.1.2017 večer).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

