Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 30 z 21.1.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizované
KR ObFZ Michalovce: Bolo naplánované na dni 18.-20.1.2015 na ObFZ v Michalovciach. Všetky FO a FK územne patriace
pod ObFZ Michalovce mali možnosť svojich záujemcov o toto školenie aj s ich požadovanými údajmi, po osobnom súhlase
každého navrhovaného, nahlásiť telefonicky na ObFZ. Záujemcovia sa mohli prihlásiť aj sami. Na začiatok školenia v
pondelok 18.1.2016 o 15:30 h na ObFZ sa dostavili: a) z novo nahlásených: Pavel Tudja, Michal Končík; b) zo záujemcov už
evidovaných v roku 2015: Maroš Ivan, Patrik Rapáč. Ospravedlnili sa: B. Ondrík, M. Jakubec, P. Feňuš. Bez akéhokoľvek
oznámenia sa nedostavil len I. Šimaľ. Vzhľadom k nízkej účasti uchádzačov bolo toto školenie v pôvodnom termíne zrušené.
Nový termín tohto školenia KR zverejní v nasledujúcich ÚS.
Pracovné stretnutie rozhodcov a delegátov súťaží SFZ a VsFZ 2015/2016 patriacich pod ObFZ Michalovce k
video-testom na seminároch: Toto sa pre R a D (súťaže SFZ, súťaže VsFZ - sk. A, B, C) uskutočnilo v utorok 19.1.2016 od
15:30 h na ObFZ v Michalovciach, kde sa rozobrali video-ukážky, z ktorých bude spracovaný video-test na zimných
doškoľovacích seminároch R a D. Toto stretnutie viedol J. Mano (vedúci školiaceho úseku KR ObFZ). Zúčastnili sa ho: a) z
delegátov: Š. Czetö, J. Šimko, L. Popík; b) z rozhodcov: M. Špivák, E. Anguš, T. Škodi, M. Žofčák. Pre R súťaží VsFZ sk. D sa
takéto pracovné stretnutie uskutoční v mesiaci marec 2016.
Oznámenie k požiadavke o doručenie „Požadovaných údajov k uzavretiu dohody medzi ObFZ a
jednotlivcom“: E. Weiss a R. Weiss dňa 19.1.2016 oznámili, že si nebudú nárokovať odmeny za funkcie lektorov na 5. časti
ŠMR dňa 22.1.2016.
Zrušenie požiadavky o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016 a ich nahlásenie do
poisťovní: KR dňa 19.1.2016 zrušila svoju požiadavku z 13.1.2016 pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd a nahlásenia
do príslušných poisťovní týchto zamestnancov: - 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“.
Pracovné stretnutie predsedov KR ObFZ v rámci VsFZ: Oznámenie o ňom prostredníctvom e-mailovej správy
dostal každý predseda KR ObFZ. V ňom KR VsFZ pozýva všetkých predsedov KR ObFZ na pracovné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v nedeľu 24.1.2016 od 09:00 h v Kežmarských Žľaboch. Cieľom stretnutia je rozbor nasledovných tém:
konvencia; nábor nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie R; program ŠMR; Talent; Turnaj R VsFZ.
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
zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK ObFZ poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu. Tento to
spracoval v dňoch 18.-19.1.2016. DK ObFZ Michalovce podľa uvedených článkov v uvedenom termíne neudelila ani
jednu pokutu. Vyúčtovanie odvedených príjmov z pokút z disciplinárnych konaní udelených DK ObFZ Michalovce podľa
DP čl. 57 a 58 za mesiace Október - December roku 2015" za ObFZ Michalovce bolo zaslané z ObFZ na požadovanú
adresu na SFZ e-mailom dňa 19.1.2016.
Požiadavka SFZ na zaslanie formulára „Vyúčtovanie“ (prehľad udelených a zaplatených pokút DK
podľa DP čl. 57 a 58 v období od 1.1.2015 do 31.12.2015): FZ-y ju dostali zo SFZ e-mailom dňa 13.1.2016. Vyplnený
formulár (je na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/projekty/zakon-c-12014.html“) boli povinní zaslať obratom poštou na
adresu sídla SFZ k rukám hlavnej účtovníčky p. Zuzany Kmentovej alebo e-mailom na adresu:
„zuzana.kmentova@futbalsfz.sk“ do 20.1.2016.
Informácia k „Vyúčtovaniu udelených a uhradených pokút DK ObFZ Michalovce podľa DP čl. 57 a 58
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015“: DK ju zaslala na požadovanú adresu na SFZ e-mailom dňa 19.1.2016 s týmto
textom: „Formuláre vyúčtovaní udelených a uhradených pokút DK ObFZ Michalovce podľa DP, čl. 57 a 58, Vám DK
ObFZ Michalovce v roku 2015 zasielala e-mailom vždy v nasledujúcom mesiaci po každom štvrťroku 2015. Tieto Vám
boli za ObFZ Michalovce za rok 2015 zaslané a uhradené takto: - za 01-03/2015: odoslané na SFZ dňa 17.04.2015 na
určený účet SFZ, uhradená čiastka 0.- €; - za 04-06/2015: odoslané na SFZ dňa 21.07.2015 na určený účet SFZ,
uhradená čiastka 50 € dňa 14.07.2015; - za 07-09/2015: odoslané na SFZ dňa 15.10.2015 na určený účet SFZ, uhradená
čiastka 100 € dňa 23.10.2015; - za 10-12/2015: odoslané na SFZ dňa 19.01.2016 na určený účet SFZ, uhradená čiastka
0 €. Spolu za rok 2015 za ObFZ Michalovce bola na určený účet SFZ uhradená čiastka 150 €.“
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade ZF 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 MI, 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. Ani do 21.1.2016 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.

10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016
organizovaný dňa 23.1.2016: Ten 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 (Ul. športová; pri
zimnom štadióne). Zraz družstiev z prvého stretnutia, 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 finálovom stretnutí sa turnaj o 14:45 h aj vyhodnotí.
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 („Upresnený rozpis turnaja“, „Športovo-technické zásady
turnaja“, tlačivo „Zoznam hráčov“ pre turnaj - toto bude každé družstvo povinné doručiť na turnaj) boli z ObFZ zaslané emailom dňa 17.1.2016 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde sú zverejnené pri
dátume 17.1.2016. Odtiaľ si ich sú povinní skopírovať: prihlásené družstvá, R i organizátori.
Presný časový program 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 23.1.2016 a jeho jednotlivých stretnutí:
A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 08:00 h: Krásnovce - Strážske B, 08:27 h: TJ FK Družst. Trhovište - Hatalov,
08:54 h: Zalužice - Krásnovce, 09:21 h: Strážske B - TJ FK Družst. Trhovište, 09:48 h: Hatalov - Zalužice, 10:15 h:
Krásnovce - TJ FK Družst. Trhovište, 10:42 h: Strážske B - Hatalov, 11:09 h: TJ FK Družst. Trhovište - Zalužice, 11:36
h: Hatalov - Krásnovce, 12:03 h: Zalužice - Strážske B.
B-skupina (MŠH Michalovce): 08:00 h: Žbince - Rakovec n/O, 08:27 h: Pozdišovce - Budkovce, 08:54 h: Horňa
- Žbince, 09:21 h: Rakovec n/O - Pozdišovce, 09:48 h: Budkovce - Horňa, 10:15 h: Žbince - Pozdišovce, 10:42 h:
Rakovec n/O - Budkovce, 11:09 h: Pozdišovce - Horňa, 11:36 h: Budkovce - Žbince, 12:03 h: Horňa - Rakovec n/O.
Nadstavbová skupina o umiestnenie na 5.-10. mieste (MŠH Michalovce): 12:45 h: A5 - B5, 13:12 h: A4 - B4,
13:39 h: A3 - B3.
Nadstavbová skupina o umiestnenie na 1.-4. mieste (ŠH GPH Michalovce): semifinále: 12:45 h: A1 - B2, 13:12 h:
B1 - A2; o 3. miesto: 13:50 h: porazený z prvého semifinálového stretnutia - porazený z druhého semifinálového stretnutia,
o 1. miesto: 14:17 h: víťaz z prvého semifinálového stretnutia - víťaz z druhého semifinálového stretnutia; Vyhodnotenie
turnaja: 14:45 h.
Informácia o 10. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 23.1.2016: Táto bola dňa 17.1.2016 z ObFZ zaslaná e-mailom k zverejneniu do
týždenníka „Zemplínske noviny“, v ktorom bola zverejnená v utorok 19.1.2016.
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: ŠTK vyzvala rozhodcov súťaží VsFZ a
ObFZ patriacich pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji, aby svoj
záujem oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do 11.1.2016 do 11:00 h. Do uvedeného
termínu sa prihlásili 3 R a o deň neskôr ešte 1 R. Ďalších museli osloviť organizátori turnaja a dohodli sa s týmito
rozhodcami: - dňa 19.1.2016: E. Anguš; - dňa 20.1.2016: M. Hrinda, L. Kurták. Predtým svoj záujem o rozhodovanie na
turnaji už oznámili títo R: J. Matej (dňa 17.1.2016 dodatočne oznámil, že sa turnaja nemôže zúčastniť), M. Kurtak, M.
Čeklovský, Joz. Pivarník.
Požiadavka o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ a ich nahlásenie do poisťovní: Na základe obsadenia R
na 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa
23.1.2016, ju ŠTK dňa 20.1.2016 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd a nahlásenia do poisťovní týchto
zamestnancov: - na obdobie od 23.1.2016 do 30.6.2016: Jozef Pivarník, Marek Hrinda, Erik Anguš, Maroš Kurtak,
Michal Čeklovský, Lukáš Kurták.
OBSADENIE ROZHODCOV:
10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016
- sobota 23.1.2016 od 8:00 h do 14:45h: (Športová hala Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach: Joz. Pivarník hlavný R v hale, Hrinda, Anguš; Mestská športová hala v Michalovciach (pri zimnom štadióne: M. Kurtak - hlavný R v
hale, M. Čeklovský, L. Kurták). Presné obsadenie R na jednotlivé stretnutia turnaja v oboch halách bude uvedené v
presnom časovom programe tohto turnaja v miestach jeho konania. Podklady k tomuto turnaju pre rozhodcov sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 17.1.2016. Každý rozhodca obsadený
na tento turnaj je povinný si ich dôkladne naštudovať.
Oznamy a pokyny pre rozhodcov obsadených na 10. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov
FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný dňa 23.1.2016: Tieto boli pre týchto R zaslané z
ObFZ e-mailom dňa 21.1.2016.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Vzor dohody o odstupnom za amatéra: Informácia o ňom bola zverejnená v ÚS ObFZ č. 4, v Správach MRK
ObFZ, v časti „Jedenásť krokov pri transfere amatéra“, za jej posledným 11. bodom.
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 18.01.2016 (1): Dominik Madár (nar. 13.04.1999), Patrik
Išky (nar. 13.01.1989).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Z nich ich Matrika ObFZ v termíne od 1.1.2016 do 21.1.2016 do
11:00 h postupne vybavila tieto takto: - zrušenie hosťovania zamietnuté: Tomáš Šamudovský (1247363) - 30.03.1985 (TJ

Družstevník Malčice - ŠK Agro Palín) od 01.07.2015 do 30.06.2016 - zrušiť k 18.01.2016 (17-18-18z – 19); - zrušenie
hosťovania schválené: Patrik Kozák (1278758) - 08.08.1999 (d: OFK Horňa - MFK Sobrance) od 05.08.2013 do
30.06.2017 - zrušiť k 20.01.2016 (17-17-18 – 19); - prestupy schválené: Vlastimil Madaras (1206602) - 30.08.1990 250,00 (OFK Dúbravka - OFK Hatalov) od 03.01.2016 (03-03-?? – 04), Tomáš Mitnik (1163342) - 14.12.1987 - 150,00
(FK Humenné - TJ Pokrok Krásnovce) od 03.01.2016 (03-03-?? – 04), Tomáš Karafa (1273000) - 11.06.1997 - 250,00
(FK Žbince - OFK Hatalov) od 05.01.2016 (05-05-06 – 07), Pavol Fantazír (1255250) - 25.07.1993 - 0,00 (OFK
Klokočov - TJ Kusín) od 06.01.2016 (05-05-06 – 07), Marián Hrinda (1230522) - 04.05.1993 - 250,00 (MFK Zemplín
MI - OŠK Pavlovce n/U) od 07.01.2016 (07-07-?? – 07), Erik Köver (1260169) - 30.05.1996 - 250,00 (MFK Zemplín
MI - OŠK Pavlovce n/U) od 12.01.2016 (07-10-?? – 12), Eduard Komárik (1187339) - 25.05.1986 - 0,00 (OŠK
Agronova Bl. Polianka - TJ Kusín) od 13.01.2016 (13-13-?? – 14), Roman Duda (1204047) - 17.02.1990 - 0,00 (TJ
Družstevník Malčice - OŠK Budkovce) od 13.01.2016 (13-15-16 – 19), Bohuš Balog (1277388) - 11.08.1997 - 250,00 (OŠK Tušice TNV - FK Žbince) od 17.01.2016 (17-17-?? – 19), Patrik Išky (1190586) - 13.01.1989 - 150,00 (OŠK
Tušice TNV - OŠK Pavlovce n/U) od 18.01.2016 (18-19-?? – 20).
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.
Informácie o „Seminári trénerov v dňoch 13.-14.2.2016“, o „Školení trénerov I. kv. stupňa licencia
GRASSROOTS začínajúcom dňa 5.2.2016“, o „Školení trénerov II. kv. st. licencia UEFA B začínajúcom v dňoch
5.-7.2.2016“: Sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, vpravo v časti „Novinky VsFZ - Flash správy“. Okrem toho boli
zverejnené aj v ÚS ObFZ č. 29, v Správach TMK ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná, vzhľadom k zmene SPF, DPF, RaPP a
ďalších noriem, spracovať alebo len upraviť štatút svojej komisie a tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii
doručiť na Se ObFZ. Doručili ho už: - dňa 8.12.2015: KM (e-mailom); - dňa 14.12.2015: KR (e-mailom i písomne); - dňa
5.1.2016: MRK (e-mailom); - dňa 11.1.2016: RK (písomne). Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, TMK, OK.
Zverejnenie zhodnotení činnosti orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: Tieto sú za jednotlivé orgány ObFZ
(Konferencia, VV, OK, DK, KR, ŠTK, MRK, TMK, KM, Se, Správa súťaží, EkÚ) tak, ako boli nimi spracované,
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.1.2016.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si ich už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
15.1.2016: Malčice (zo stretn. 20.k. VI.L m Malčice - Tušice TNV z 3.5.2015). V termíne vopred telefonicky dohodnutom
so sekretárom ObFZ si ich môžu prevziať aj tieto FO a FK: FK Roma Trhovište (zo stretn. 14.k. VII.L Z m FK Roma
Trhovište - TJ FK Družst. Trhovište z 22.3.2015); Tušice TNV (zo stretn. 26.k. VI.L m Tušice TNV - Hatalov zo 14.6.2015).
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancom v 1. polroku 2016: Sekretár ObFZ tieto spracoval s týmito
zamestnancami: - dňa 13.1.2016: Ján Mano, Martin Špivák, Erik Anguš (všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie
od 18.1.2016 do 30.6.2016) na základe požiadavky KR z 13.1.2016; dňa 20.1.2016: Jozef Pivarník, Marek Hrinda, Maroš
Kurtak, Michal Čeklovský (všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 23.1.2016 do 30.6.2016; pričom E. Anguš ju
už mal spracovanú dňa 13.1.2016); Lukáš Kurták (dohoda o brigádnickej práci študenta na obdobie od 23.1.2016 do
30.6.2016). Všetci uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami podpísanej svojej dohody prevzali v deň jej spracovania.
Požiadavky o nahlásenie zamestnancov ObFZ v 1. polroku 2016 do príslušných poisťovní: Tieto boli zo Se
zaslané e-mailom účtovníčke ObFZ ohľadom týchto zamestnancom: - dňa 15.1.2016: Ján Mano, Martin Špivák, Erik Anguš
(všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 18.1.2016 do 30.6.2016); dňa 20.1.2016: Jozef Pivarník, Marek
Hrinda, Maroš Kurtak, Michal Čeklovský (všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 23.1.2016 do 30.6.2016);
Lukáš Kurták (dohoda o brigádnickej práci študenta na obdobie od 23.1.2016 do 30.6.2016).
Oznámenie o lístkoch na EURO 2016: Predsedovia FZ-ov a na vedomie aj FZ-y ho dostali zo Se SFZ e-mailom dňa
11.01.2016 aj s listom týkajúcim sa zakúpenia vstupeniek na záverečný turnaj UEFA EURO 2016.
Požiadavka na potvrdenie počtu súťaží: Sekretári FZ-ov ju dostali z ORS SFZ e-mailom dňa 14.01.2016 aj
listom GS SFZ „Stanovenie počtu súťaži riadených jednotlivými RFZ a QbFZ v rámci ISSF v s.r. 2015/2016“, podľa
ktorého je potrebné sa riadiť. Na základe tejto požiadavky bolo potrebné do 15.1.2016 do 12:00 h potvrdiť údaje
uvedené v spodnej časti e-mailu, prípadne sa vyjadriť k zistenej nezhode podľa určujúcich kritérií. V prípade nesúladu
počtu súťaží bolo potrebné kontaktovať p. Medveďa (vladimir.medved@futbalsfz.sk). Uvedená požiadavka bola zo
strany ObFZ Michalovce potvrdená e-mailom zaslaným na ORS SFZ hneď dňa 14.1.2016, pričom ObFZ Michalovce
potvrdil 13 súťaží v počte 5+4+4 (sen+dor+žia/príp).
Informácia o možnosti zmeny osobných údajov, hesla a e-mailu v ISSF: Členovia SFZ ju dostali aj s
prílohou z ORS SFZ e-mailom dňa 15.01.2016 s týmto textom: „Vážené dámy, vážení páni, chceme Vám dať do
pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ľubovoľne sám, ako
adresu trvalého bydliska a tel. kontakt, ale aj to, či má byť fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj
heslo k svojmu účtu, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom
záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel. kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby
akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe
v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny: osobných
údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie); emailu; hesla.

Požiadavka na návrhy ocenení pre rok 2016: FZ-y ju dostali z VsFZ e-mailom dňa 20.1.2016 v prílohe aj s
tabuľkou. Návrh je potrebné doručiť na VsFZ do 31.1.2016.
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 21.1.2016 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: (doručili ju už aj: - dňa 19.1.2016: Stretava),
čím ju už doručili všetky vyzvané FO a FK.
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 (doručili ju už aj: - dňa 19.1.2016: 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 14.1.2016 tam
boli zverejnené od 15.1.2016. Ďalšie k 21.1.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 22.1.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ v 1. polroku 2016 do príslušných poisťovní: Na základe požiadavky Se z
15.1.2016 boli na základe uzavretia dohôd do príslušných poisťovní nahlásení títo zamestnanci ObFZ: - dňa 17.1.2016: Ján
Mano, Martin Špivák, Erik Anguš (všetci dohoda o pracovnej činnosti na obdobie od 18.1.2016 do 30.6.2016).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 15.1.2016: J. Škodi (za 12), T. Škodi (za 12), D. Ihnacik (za 09,10,11), J. Mano (za 12), L. Popik (za 11).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 12/2015: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 11.1.2016: J. Škodi, T. Škodi.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 12/2015: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 15.1.2016: T. Škodi, J. Škodi.
Dodatočné uhradenie ZF z ISSF za 09/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 a importované na
účte SFZ mali byť do 12.10.2015. V termíne od 14.1.2016 do 21.1.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ
aj od týchto FO a FK (1; predtým od 59) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
15.1.2016 (1): Somotor. Tým ich už za 09/2015 mali na účte SFZ pre ObFZ Michalovce importované všetky FO a FK.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03/2015: Ani do 21.1.2016 do 11:00 h ich na účte SFZ importované nemali a uhradiť
ich mali ešte tieto FO a FK: - za 03/2015: Ruská.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 12/2015: Do 21.1.2016 do 11:00 h ju už na ObFZ doručili
tieto FO a FK: - dňa 15.1.2016: Malčice (ZF uhradená dňa 11.1.2016). Za uvedený mesiac ju už týmto na ObFZ doručili
všetky FO a FK, od ktorých sa to vyžadovalo.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 25. zasadnutia VV ObFZ z 11.1.2016: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
12.1.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 25. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 8.2.2016.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Túto bol delegát
každého klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom konferencie dňa 15.1.2016 a prakticky ňou sa
preukázať. Pri prezentácii na konferencii ju odovzdali zástupcovia všetkých na tejto konferencii prítomných FO a FK.
Ostatná riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutočnila 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).
Obsahové zameranie „Konferencie ObFZ Michalovce“ uskutočnenej dňa 15.1.2016: Konferencia
prerokovala: správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015, hospodárenie ObFZ za rok
2015, rozpočet ObFZ na rok 2016, správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015 a prípravu
jarnej odvety súťaží ObFZ 2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017.
Priebeh „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Konferenciu riadil Jaroslav Bendzák (sekretár
ObFZ). Po otvorení (privítaní delegátov a hostí; vyhlásení o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ;
organizačných pokynoch) a procedurálnom úvode (menovaní skrutátorov konferencie a overovateľov zápisu
konferencie; schválení pracovného vedenia konferencie; schválení pracovných komisií konferencie - mandátová,
návrhová; schválení programu konferencie), predseda mandátovej komisie Milan Marjov predniesol správu tejto
komisie o uznášania sa schopnosti konferencie. Správu o činnosti ObFZ a hospodárení ObFZ za hodnotené obdobie

predniesol Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), správu revíznej komisie ObFZ za uvedené obdobie podal Jaroslav Pado
(predseda RK), informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ 2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017 oznámil
Ladislav Popik (člen ŠTK). V diskusii vystúpilo 9 diskutujúcich. Po nej správu návrhovej komisie a informáciu o
schválených uzneseniach podal predseda tejto komisie Július Ihnacik. Na záver riadiaci konferencie túto aj ukončil.
Účastníci „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Uvedenej konferencie sa mali zúčastniť: a) delegáti
s právom hlasovať: po 1 zástupca (delegát, resp. jeho náhradník) z každého v sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK
územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (spolu 60) na náklady svojich FO - FK; 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 mohol namiesto najvyššieho predstaviteľa klubu ako delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu
štartujúceho v súťažiach ObFZ (v prvom rade zástupca B-družstva mužov, alebo zástupca družstva dorastencov, alebo
zástupca družstva žiakov) - spolu sa ich zúčastnilo 34; b) hostia bez práva hlasovať: predseda ObFZ (1) - V. Čan sa
ospravedlnil; predseda RK ObFZ (1) - J. Pado sa zúčastnil; všetci ďalší členovia VV ObFZ (6) - zúčastnili sa 4: R. Ivan, E.
Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó (ospravedlnili sa: Š. Czetö, J. Žofčák); všetci ďalší predsedovia jednotlivých komisií ObFZ,
resp. ich zástupcovia (7) - zúčastnili sa: J. Špivák (preds. KR), M. Uhrina (podpreds. DK), L. Popik (člen ŠTK), J. Šimko
(preds. MRK), M. Eštok (preds, TMK); ospravedlnili sa: M. Čaga (preds. OK), R. Feňuš (preds. KM); sekretár ObFZ (1) J. Bendzák sa zúčastnil; z ostatných (4) - 2 skrutátori konferencie: M. Žofčák, T. Škodi - obaja sa zúčastnili; - 1
organizačný pracovník konferencie: Joz. Pivarník - zúčastnil sa; 1 ďalší funkcionár: J. Mano (podpreds. KR) - zúčastnil sa
- spolu sa ich zúčastnilo 15.
Neúčasť delegátov FO a FK na „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016: Spolu sa tejto konferencie
mali zúčastniť delegáti 60 FO a FK (zúčastnilo sa ich 34, ospravedlnil sa len zástupca tohto 1 FO: Tušice TNV). Na
konferencii nemalo svojich delegátov týchto 26 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Choňkovce,
Iňačovce, Jovsa, Ložín, MI-Močarany, MI-Topoľany, MFK Zemplín Michalovce, Niž. Rybnica, Palín, Podhoroď,
Porostov, Poruba p/V, Ptrukša, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia,
Vojany, Vyš. Remety, Zalužice.
Uznesenia „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Konferencia prijala tieto uznesenia: Uzn. č. 1:
Konferencia schválila týchto jej skrutátorov: Marek Žofčák (ako hlavný), Tomáš Škodi. Uzn. č. 2: Konferencia
schválila týchto 3 overovateľov jej zápisu: Patrik Romanec (Kusín), Juraj Mezej (Záhor), Martin Luka (Dúbravka).
Uzn. č. 3: Konferencia schválila týchto 6 funkcionárov jej pracovného vedenia: Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ a
riadiaci konferencie), Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), Emil Dančišin (člen VV ObFZ), Ján Nemčík (člen VV ObFZ),
Alexander Szabó (člen VV ObFZ), Jaroslav Pado (predseda Rev. komisie ObFZ). Uzn. č. 4: Konferencia schválila
týchto členov jej mandátovej komisie: Milan Marjov (OŠK Horovce) - ako predseda, Juraj Cinkanič (TJ Družstevník
Ruský Hrabovec), Ján Majoros (OŠK Krišovská Liesková). Uzn. č. 5: Konferencia schválila týchto členov jej návrhovej
komisie: Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce) - ako predseda, Blažej Kačkoš (TJ FK Družstevník Trhovište), Matej
Šarocký (OŠK Stretava). Uzn. č. 6: Konferencia schválila program rokovania konferencie ObFZ dňa 15.1.2016 tak, ako
bol uvedený v pozvánke. Uzn. č. 7: Konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie konferencie ObFZ dňa
15.1.2016. Uzn. č. 8: Konferencia schválila správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do
31.12.2015. Uzn. č. 9: Konferencia schválila Hospodárenie ObFZ za rok 2015. Uzn. č. 10: Konferencia schválila
Rozpočet ObFZ na rok 2016. Uzn. č. 11: Konferencia schválila správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2015
do 31.12.2015. Uzn. č. 12: Konferencia vzala na vedomie informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ 2015/2016 i
nasledujúcej sezóny 2016/2017. Uzn. č. 13: Konferencia vzala na vedomie diskusné príspevky týchto diskutujúcich:
Patrik Romanec (Kusín), Alexander Szabó (VV ObFZ), Eva Kovaľová (Tibava), Valentín Mackovič (Nacina Ves),
Július Ihnacik (Pozdišovce), Marek Bakajsa (Rakovec n/O), Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), Ladislav Pastír (Žbince),
Ján Majoroš (Krišovská Liesková). Uzn. č. 14: Konferencia uložila predsedovi VV-u ObFZ vyhodnotiť konferenciu
ObFZ z 15.1.2016 na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov. Uzn. č. 15: Konferencia
ObFZ vzala na vedomie správu návrhovej komisie a informáciu o uzneseniach prijatých konferenciou.
Overenie zápisu z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Do elektronickej podoby mal byť zápis z
konferencie spracovaný do 7 dní na základe programu konferencie a z podkladov pracovných komisií konferencie. Z
ObFZ mal byť doručený k podpisu overovateľom zápisu z konferencie, ktorí boli schválení na tejto konferencii.
Materiály „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Materiály o príprave konferencie ObFZ boli včas
pred konferenciou zverejnené na webovej stránke ObFZ. Prvé materiály z konferencie ObFZ (informácia o konferencii;
fotozábery prac. vedenia a účastníkov konferencie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do
31.12.2015; informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ 2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017) boli k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ zaslané z ObFZ e-mailom dňa 20.1.2016. Ďalšie (správa mandátovej komisie;
správa návrhovej komisie; zápis z konferencie) boli k zverejneniu na ňu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 21.1.2016.
Informácie z „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Z ObFZ boli (informácia o konferencii;
fotozábery prac. vedenia a účastníkov konferencie) dňa 20.1.2016 zaslané e-mailom aj k zverejneniu do týždenníka
„Zemplínske noviny“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

