Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 32 zo 4.2.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Podklady k „Turnaju výberov R a D ObFZ v halovom futbale v rámci VsFZ“: FZ-y ich (návrh oznámenia
o turnaji; návrh súťažného poriadku turnaja; návrh technických ustanovení turnaja; návrh pravidiel turnaja) dostali
z VsFZ k pripomienkovaniu dňa 3.2.2016. Majú ich preštudovať a svoje pripomienky k nim zaslať do 20.2.2016 na
adresu P. Barnu (zakladateľa turnaja).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 3.2.2015 do 4.2.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neúčasti na
zim. seminári R a D dňa 20.2.2016: M. Tušek - prac. dôv.
Zimný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Uskutoční sa v So 20.2.2016 od 8:00 h
v Michalovciach, v reštaurácii ARECA (Ul. M. R. Štefánika 76). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej
časti súťaží ObFZ 2015/2016 a príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2015/2016. Prerokujú sa aj špecifické problémy v
činnosti R a D, poukáže sa na zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti
súťažného ročníka. Presný program seminára a ďalšie pokyny budú v najbližšom období zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje od FO a FK 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. Ani do 4.2.2016 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.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Požiadavka na úpravy delegátov v ISSF: Táto bola z ObFZ zaslaná na SFZ p. Tatiane Polatsekovej (matrikárovi
delegátov) e-mailom dňa 2.2.2016 ohľadom týchto požadovaných úprav delegátov v ISSF:
V ISSF je Ivan Počatko (1312884) nesprávne uvedený medzi delegátmi stretnutia ObFZ Michalovce. Správne
má byť v ISSF uvedený medzi delegátmi stretnutia VsFZ Košice a aj pozorovateľmi rozhodcov VsFZ Košice, lebo už aj
v predchádzajúcej sezóne 2014/2015 bol a aj v tejto sezóne 2015/2016 je uvedený na nominačnej listine delegátov súťaží
VsFZ Košice.
V ISSF je Ladislav Didič (1359377) nesprávne uvedený medzi delegátmi stretnutia VsFZ Košice. Správne má
byť v ISSF uvedený medzi delegátmi stretnutia ObFZ Michalovce (medzi pozorovateľmi rozhodcov ObFZ Michalovce je
v ISSF uvedený), lebo v súťažiach VsFZ Košice ako delegát nikdy nepôsobil a v tejto sezóne 2015/2016 je uvedený na
nominačnej listine delegátov súťaží ObFZ Michalovce.
V ISSF sú Radoslav Kolesár (1062398), Ján Mano (1042435), Anton Stretavský (1073043) nesprávne uvedení
medzi delegátmi stretnutia VsFZ Košice. Správne majú byť v ISSF uvedení medzi delegátmi stretnutia ObFZ Michalovce
(medzi pozorovateľmi rozhodcov ObFZ Michalovce sú v ISSF uvedení všetci traja), lebo ako delegáti pôsobia v súťažiach
ObFZ Michalovce.
Zo strany p. Tatiany Polatsekovej boli požadované úpravy za delegátov stretnutia zrealizované v ISSF hneď dňa
2.2.2016, čo táto na ObFZ oznámila e-mailom. Požiadavku odovzdala ešte p. Vladimírovi Medveďovi ohľadne
požadovaných úprav pozorovateľov rozhodcov, ktoré boli v ISSF tiež zrealizované dňa 2.2.2016.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 29.1.2016: Masim Votinov (k žiadosti
o transfer z Luch Energia Vladivostok do MFK Zemplín Michalovce), Aliaksandr Sviarchynski (k žiadosti o transfer z FK
Minsk do MFK Zemplín Michalovce).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Z nich ich Matrika ObFZ v termíne od 28.1.2016 od 11:00 h do
4.2.2016 do 11:00 h postupne vybavila tieto takto: - prestupy schválené: Patrik Fajner (1278475) - 07.03.1998 - 250,00
(d: ŠK AGRO Palín - TJ Jastrabie pri MI) od 01.02.2016 (25-28-?? – 29), Peter Tomáš (1126480) - 13.06.1981 - 0,00
(TJ Vyšné Remety - ŠK Urbár Poruba p/V) od 28.01.2016 (28-29-29 – 29).
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.1.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.2.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 1.2.2016.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už v
termíne od 28.1.2016 od 11:00 h do 4.2.2016 do 11:00 h 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 03.02.2016: Matej Harvan (nar. 20.05.1995), Jakub Hujdič (nar. 26.02.1999).
Schválená nová novela Registračného a prestupového poriadku: Výkonný výbor Slovenského futbalového
zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP), ktorý vzišiel z pracovného stretnutia

konaného dňa 2.2.2016 na pôde SFZ za účasti prezidenta SFZ, prezidenta ÚLK, generálneho sekretára SFZ a člena
výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky.
Členovia pracovnej skupiny dospeli ku konsenzuálnemu pohľadu na vec, ktorý zohľadňuje požiadavky na
vyššiu/elitnú úroveň 1. ligy ale aj 2. ligy (najmä po jej predpokladanom zúžení na 16 klubov) a zároveň aj garanciu tejto
vyššej úrovne (ponechaním zábezpeky v 1. lige, resp. v nižšej sume aj v 2. lige) a zároveň by sa mala otvoriť možnosť
pre kluby 3. ligy a prípadne aj nižších súťaží uzavrieť s hráčmi zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa
nového zákona o športe s benefitmi v podobe neplatenia sociálnych odvodov a platenia zdravotných odvodov v
minimálnej výške (60,- EUR si platí zdravotné poistenie hráč). Tento stav bude podľa zákona o športe trvať 3 roky, do
31.12.2018.
Ďalším podstatným dôvodom pre zmenu v pravidlách RaPP upravujúcich zábezpeku je, že zmluvu o
amatérskom vykonávaní športu pri splnení podmienok podľa § 4 ods. 4 podľa nového zákona o športe je možné
uzatvoriť iba s dojednanou odmenou neprevyšujúcou výšku minimálnej mzdy, t. j. 405,- EUR. Pri vyššej odmene hráča,
ktorý vykonáva šport závislým spôsobom už pôjde o naplnenie znakov zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
Výsledkom rokovania sú nasledovné závery a postupy z nich vyplývajúce:
1. Zábezpeka ostáva v najvyššej ligovej súťaži (I. Liga - v súčasnosti Fortuna liga) bez zmeny, t.j. podľa čl. 24 ods. 6 je
to 30.000,- EUR.
2. Zábezpeka v druhej najvyššej ligovej súťaži (II. Liga - v súčasnosti DOXXBet liga) sa zníži z 20.000,- EUR na
polovicu, t. j. na 10.000,- EUR a v súťažiach od 3. ligy nižšie sa zruší úplne.
Na základe vyššie uvedeného bola prerokovaná a schválená nasledovná úprava čl. 24 ods. 5 – 7 RaPP:
V čl. 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová "a má na účte SFZ zloženú zábezpeku podľa odseku 6."
V čl. 24 ods. 6 sa na začiatok dopĺňa veta: "Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesionálom uzatvoriť
zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku."
V čl. 24 ods. 6 v tabuľke sa suma "20.000,- EUR" mení na "10.000,- EUR". Vypúšťa sa "III. Liga – 10.000,- EUR,
ostatné súťaže – 5.000,- EUR".
V čl. 46 sa upraví dátum účinnosti odo dňa schválenia zmeny VV SFZ.
Navrhovaná "malá novela" RaPP sa stala účinná dňom schválenia VV SFZ, a tým sa umožní aj klubom od II.
ligy nižšie od 04.02.2016 uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa nových pravidiel, t. j. bez
požiadavky v zmysle pôvodného znenia čl. 24 ods. 6 RaPP.
Registračný a prestupový poriadok SFZ v úplnom znení, účinný od 3.2.2016.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Školenie trénerov I. kv. stupňa licencia GRASSROOTS: Informácie o ňom sú zverejnené na webovej
stránke VsFZ, v časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“. Školenie bude otvorené 6.2.2016, kedy začne jeho I. časť,
ktorá bude prebiehať v dňoch 6.-7.2.2016 (2 dni - So, Ne) - všeobecné predmety. Medzi 45 zaradenými na toto školenie
(podľa informácií z tejto stránky k 3.2.2016) sú aj títo 6 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
JANOČKO Michal (Michalovce), KOBA Slavomír (Trhovište), KROČKO Jozef (Blatná Polianka), MITNÍK Róbert
(Michalovce), NOVÁK Ľuboš (Tušická Nová Ves), JURIŠTA Peter (Trhovište).
Školenie trénerov II. kv. st. licencia UEFA B: Informácie o ňom sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v
časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“. Školenie bude otvorené 5.2.2016, kedy začne jeho I. časť, ktorá bude
prebiehať v dňoch 5.-7.2.2016 (3 dni - Pi, So, Ne) - všeobecné predmety. Medzi 21 zaradenými na toto školenie (podľa
informácií z tejto stránky k 3.2.2016) sú aj títo 2 tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: LIEBL Miroslav
(Michalovce), KUŠNÍR Jaroslav (Falkušovce).
Seminár trénerov VsFZ plánovaný na február - marec 2016: Informácie o ňom 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 37 zaradenými na seminár dňa 13.2.2016 (podľa informácií z tejto stránky k 27.1.2016) sú aj títo 6
tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: ANDREJOV Ľubomír (Hatalov), EŠTOK Marek (Dúbravka),
FABIAN Miroslav (Sobrance), FEŇUŠ Rudolf (Michalovce), PAŠKO Miroslav (Sobrance),SMARŽÍK Vladimír
(Krásnovce).
Medzi 34 zaradenými na seminár dňa 14.2.2016 (podľa informácií z tejto stránky k 27.1.2016) sú aj títo 3
tréneri z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: DŽUBANSKÝ Ján (Bracovce), EŠTOK René (Bracovce),
ŠKULTÉTY Peter (Tušice). Pre nesplnenie podmienok NEAKCEPTOVANÉ PRIHLÁŠKY (do 27. 1. 2016 9.00 h
nezaslaný poplatok): VALIGA Peter (Rakovec n/O).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Dohoda uzavretá medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ si ju už dodatočne prevzali aj: - dňa
3.2.2016: Bíro Samuel (dohoda o prac. činnosti za obdobie od 26.08.2015 do 8.11.2015). Na ObFZ si ju týmto už za 2.
polrok 2015 prevzali všetci.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z
23.8.2015, zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015); Dúbravka (zo stretn. 8.k. VI.L m Dúbravka Tibava z 27.9.2015); Hatalov (zo stretn. 7.k. VI.L m Hatalov - Pavlovce n/U z 20.9.2015, zo stretn. 13.k. VI.L m Hatalov Budkovce z 1.11.2015); Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015); Malčice (zo stretn. 5.k.

VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015); Topoľany (zo stretn. 2.k. VI.L m Topoľany - Budkovce z 16.8.2015, zo stretn. 6.k.
VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015, zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z 18.10.2015, zo stretn. 13.k.
VI.L m Topoľany - Dúbravka z 1.11.2015); Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z 13.9.2015);
Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015); Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava
z 16.8.2015, zo stretn. 11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015); Vyš. Remety (zo stretn. 4.k. VI.L m Vyš. Remety
- Malčice z 2.9.2015, zo stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z 13.9.2015, zo stretn. 12.k. VI.L m Vyš. Remety Pavlovce n/U z 25.10.2015); Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L m Zalužice - Vyľ. Remety z 20.9.2015); Zempl. Široká (zo
stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015); Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Zempl. Široká z
9.8.2015, zo stretn. 3.k. VI.L m Žbince - Moravany z 23.8.2015).
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. Obratom ho majú doručiť aj: DK, ŠTK, TMK, OK. Predtým ho už doručili: - dňa 8.12.2015: KM (emailom); - dňa 14.12.2015: KR (e-mailom i písomne); - dňa 5.1.2016: MRK (e-mailom); - dňa 11.1.2016: RK (písomne).
Požiadavka na doručenie návrhov ocenení jubilantov v roku 2016: ObFZ ju dňa 26.1.2016 zaslal e-mailom
všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce
a Sobrance na doručenie návrhu ocenenia jubilantov v roku 2016 z klubu, ktorí sa v roku 2016 dožívajú životných
jubileí 50 (nar. v roku 1966), 60 (nar. v roku 1956), 70 (nar. v roku 1946) a viac rokov. Zaslal ju aj všetkým predsedom
komisií ObFZ s požiadavkou na doručenie návrhu ocenenia jubilantov v roku 2016 z radov funkcionárov komisií
(bývalých i súčasných; u KR aj z radov R a D). Pri každom navrhovanom bolo potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul;
dátum narodenia; číslo mobilu. Návrhy bolo potrebné doručiť na e-mailovú adresu ObFZ (obfzmi@stonline.sk)
najneskôr do 30.01.2016 s uvedením mena, priezviska, funkcie (v klube, alebo v komisii) a čísla mobilu toho, kto
návrh zasiela. Do uvedeného termínu ich nedoručil nikto.
Návrhy ocenení jubilantov v roku 2016 za ObFZ Michalovce: ObFZ ich na základe požiadavky VsFZ
zaslal dňa 1.2.2016 e-mailom na VsFZ do Košíc v určenej tabuľke na 6 jednotlivcov z ObFZ Michalovce.
Potvrdenia ObFZ Michalovce 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 2015: Účtovníčka ObFZ ich spracovala v dňoch 23.-26.1.2016 a na ObFZ doručila dňa
26.1.2016. ObFZ v priebehu roku 2015 pri svojich akciách a podujatiach zamestnával na dohody a zmluvy aj ďalších
zamestnancov (ako R, D, lektorov, organizátorov), pričom títo z nich mali aj príjmy. Potvrdenia o tom sú od 26.1.2016
k dispozícii na Se ObFZ. Potvrdenie o tom si už na Se ObFZ v termíne od 15.1.2015 od 11.00 h do 19.1.2015 do 11.00 h
osobne alebo v zastúpení postupne vyzdvihli: - dňa 26.1.2016: J. Bendzák; - dňa 27.1.2016: D. Sedlák (zaslané
doporučenou poštou), J. Mano, D. Mano; - dňa 28.1.2016: Ľ. Mirda, J. Matej; - dňa 29.1.2016: Joz. Pivarník; - dňa
1.2.2016: V. Čan, J. Minaroviech, J. Hamadej, J. Hreško; - dňa 2.2.2016: M. Dančišin, L. Vojtko, J. Dvorščák, L.
Popik; - dňa 3.2.2016: M. Tušek st., M. Ruščanský, M. Mazár, T. Kovács - zaslané doporučenou poštovou listovou
zásielkou, S. Bíro, M. Kurtak, L. Kurták, B. Ondrík, T. Škodi, J. Škodi. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: E.
Anguš, J. Bali-Jenčik, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, L. Didič, J. Dudaš, P. Dziad st., P. Feňuš, Š.
Ferko, M. Geci, F. Gejguš, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, A. Kopas, P. Koščo, V. Lisák, Mart.
Marcin, O. Palinský, V. Pčolár, Š. Reňo, J. Rezanka, M. Rovňak, M. Sabo, A. Stretavský, I. Šimaľ, M. Šimková, J.
Špivák, M. Špivák, P. Tóth, M. Ubľanský, M. Verdžák, A. Žoffčák.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 1.2.2016: J. Minaroviech (za 04,10,11), J. Hamadej (za 10,11); - dňa 2.2.2016: M. Dančišin (za
09,10,11), L. Vojtko (za 09,10,11); - dňa 3.2.2016: M. Mazár (za 11), T. Kovács (za 08,09,10,11) - zaslané doporučenou
poštovou listovou zásielkou, S. Bíro (za 06,08,09,10,11).
Kópia rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra 2015 k pripravovanej „Dohode o
pracovnej činnosti“ medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ ju už doručil: - dňa 26.1.2016: J.
Matej. Doručiť ju sú povinní aj všetci ostatní poberatelia dôchodku, s ktorými ObFZ uzavrie dohodu v roku 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 4.2.2016 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 Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Rem. Hámre, Vojany (doručili ju už aj: - dňa 3.2.2016: Stretava - doručila ju na
názov TJ Družstevník; na štatistickom úrade má požiadať o potvrdenie po zmene názvu na OŠK).
b) 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.
c) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach.
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 28.1.2016 tam
boli zverejnené od 29.1.2016. Ďalšie k 4.2.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 5.2.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 27.1.2016: z faktúry zo dňa 26.1.2016 v
celkovej čiastke 125,00 € (- čiastka 10,00 € - zvyšná platba za 09/2015 importovaná na účet SFZ dňa 15.1.2016; PP:
1316; - čiastka 115,00 € - všetky platby za 12/2015 importované na účet SFZ v dňoch 1.-12.1.2016; PP: 1315).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 01/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.2.2016 a importované na účte SFZ majú byť do 10.2.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 7.2.2016. Uhradiť
ich má týchto 18 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Budkovce, Hatalov, Horňa, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Kusín,
Malčice, Moravany, Pavlovce n/U, Poruba p/V, Pozdišovce, Rakovec n/O, Strážske, Trhovište, Úbrež, Záhor,
Zalužice, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.2.2016 nebude mať platbu ZF za 01/2016 importovanú na účte SFZ, bude
povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 26. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
8.2.2016: Táto bola dňa 1.2.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 3.2.2016: Výkonný výbor Slovenského
futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí 3.2.2015 v Bratislave okrem iného: a) vzal na vedomie
vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „A“ a schválil návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným
trénerom SR A; b) vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR "21"; c) vzal na vedomie
informáciu zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín UEFA a schválil návrh na podporu
kandidáta pri voľbe prezidenta FIFA; d) vzal na vedomie informácie o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil konečný termín na uzatvorenie zmlúv o
spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt; e) schválil návrh na zámenu pozemkov medzi SFZ
a Aqua City za účelom budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci; f) vzal na vedomie informáciu o
realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick; g) schválil návrh na
obstaranie ekonomického informačného systému a výpočtovej techniky spoločnosti SAP, rovnako tak schválil
financovanie cez úverovú linku Slovenskej sporiteľne; h) schválil návrh na zloženie realizačných tímov
reprezentačných výberov mládeže Slovenska - jar 2016; i) schválil návrh termínovej listiny mládeže Slovenska - jar
2016; j) schválil návrh na úpravu termínovej listiny súťaží žien v jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016; k) odložil
schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na marcové zasadnutie s pripomienkou na
doplnenie konkrétnych mien pod jednotlivými pozíciami a porovnanie nárastu nákladov; l) vzal na vedomie
vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016; m)
vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016; n) schválil
návrh na úhradu seminára pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s
fanúšikmi futbalových klubov FL a DBL v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na
športových podujatiach; o) vzal na vedomie informácia o potrebe úpravy predpisov SFZ v zmysle schváleného zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe; p) vzal na vedomie informáciu o príprave projektu reorganizácii súťaží SFZ; r) vzal na
vedomie informáciu o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci hráča Martina Bukatu; s) vzal na vedomie
informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 2015; t) schválil návrh na udelenie zlatého
odznaku SFZ pre p. Petra Čerevku a strieborného odznaku SFZ pre p. Ivana Grófa; u) schválil návrh na prijatie
uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA PRO 2016/2017 a UEFA A 2016; v) schválil čiastkovú novelu (úplná
bude na marcovom zasadnutí) Registračného a prestupového poriadku SFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Novela RaPP (tzv. malá novela): Informáciu o nej dostali členovia SFZ z ISSF e-mailom dňa 4.2.2016
s týmto textom: „VV SFZ dňa 03.02.2016, okrem iného, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového
poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku:
„http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupovehoporiadku.html“.
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V utorok 2.2.2016 po ťažkej chorobe navždy opustil našu futbalovú obec Július Adamec, predseda Futbalového
klubu Tibava. Posledná rozlúčka so zosnulým bola vo štvrtok 4.2.2016 v Dome smútku v Tibave.
Česť jeho pamiatke!
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

