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OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2016/2017 ČÍSLO: 02 ZO DŇA 21.07.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamujeme, ţe sekretariát ObFZ Humenné z dôvodu čerpania dovolenky bude zatvorený
v dňoch 22-27.7.2016
Berie na vedomie zmenu štatutárneho zástupcu v OŠK Udavské od 2.7.2016 : Vladimír
Kocan, prezident OŠK Udavské tel.: 0918 483 462, email: vladokocka1@gmail.com,
Členské poplatky SFZ, ktoré schválila riadna konferencia SFZ 3.6.2016 v Bratislave sú
nasledovné (upozorňujeme ţe riadnych členov SFZ/kluby a zväzy/ na konferencii zastupovali
a hlasovali riadne zvolení zástupcovia (delegáti konferencie) :
hráči do 18 rokov : 3 €
hráči dospelí
: 6€
kluby
: 20 €
Citácia zo zápisnice:
"Konferencia SFZ schvaľuje rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridruţených
a individuálnych členov SFZ a spôsob vyuţitia tohto členského príspevku v znení
pozmeňujúceho návrhu
Kľúč pre prerozdelenie bol schválený nasledovne:
Odpočítať kluby s licenciou mládeţe SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky
klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov
vplýva počet mládeţníckych druţstiev v klube (minimálne 14 hráčov v druţstve) a počet
mládeţníkov do 18 rokov. Druţstvá musia byť riadne prihlásené v súťaţiach riadených SFZ,
RFZ alebo ObFZ a za mládeţníka – člena klubu sa povaţuje hráč registrovaný v ISSF.
Finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládeţnícky futbal."
Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča v ISSF.
Dôleţité upozornenia:
- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude moţné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho
nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok
2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa povaţuje moment vygenerovania
poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné
uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred
uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného
symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym
splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o
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športe, nie interných noriem SFZ.

- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov
SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci
SFZ.
- Príjmy z členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládeţníckeho
futbalu a účel pouţitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia.
Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych zdruţení, ktoré sú športovými organizáciami
podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane
národných športových zväzov, vyberajú povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ,
ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Z dôvodu efektívneho výberu a zníţenia administratívnej náročnosti výberu členských
príspevkov od členov SFZ umoţnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských
príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové
organizácie ako riadnych alebo pridruţených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni
členovia SFZ.
Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridruţený člen SFZ, týmto
čestne prehlasuje, ţe všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval
pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený
to zdokladovať."

V ISSF pribudla pomôcka klubovým a tímovým manaţérom, pri nominácii hráčov na
Zápis o stretnutí Vás systém upozorní, pokiaľ by ste chceli nominovať hráča, ktorý
nemá vygenerované členské, viď príloha.
Pokiaľ na nominácii bude takýto hráč, systém Vám nedovolí schváliť nominácie
hráčov na zápas (na Zápise o stretnutí).

UPOZORNENIE:
Ak si chcete daného hráča povoliť na Zápis o stretnutí (vygenerovať mu členské),
môţete tak urobiť kedykoľvek, aj 5 minút pred uzatvorením nominácií na Zápis o
stretnutí … opakujeme, KEDYKOĽVEK …
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK schválila nasledovné zmeny termínov, miesto stretnutia a UHČ:
-

II. trieda muţi 1. kolo TJ Lesy Zubné - OŠK Rokytov 7.8.2016 o 10.30 hod, bez
poplatku U.č. 0003

-

II. trieda muţi 4. kolo OŠK Ohradzany – TJ Druţstevník Hrabovec n/Laborcom sa
odohrá v opačnom poradí. 1. zápas v Hrabovci v UHČ. bez poplatku U.č 0005

ŠTK oznamuje, ţe TJ Borov odohrá svoje domáce stretnutia prvé 3. kolá
v Medzilaborciach. bez poplatku U.č. 0002

na HP

ŠTK neschválila ţiadosť TJ Roma Podskalka HE na odohrávanie svojich domácich
stretnutí na ihrisku v Podskalke z dôvodu nesplnenia podmienok v zmysle Rozpisu súťaţí
pre SR 2016-2017.
Z uvedeného dôvodu ţiadame TJ Roma Podskalka o nahlásenie
ihriska, ktoré bude vyhovovať podmienkam súťaţí ObFZ HE pre odohrávanie domácich
stretnutí TJ Roma Podskalka do 28.7.2016.
ŠTK schvaľuje Dohodu o spoločnom druţstve mládeţe (SP čl.28) na súťaţný ročník
2016/2017:
I.trieda dorast U19: FO Ajax Pakostov – TJ Druţstevník Lukačovce
I.trieda ţiaci U15: FO Ajax Pakostov – TJ Druţstevník Lukačovce
I.trieda ţiaci U15: TJ Druţstevník Ľubiša - TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce
I.trieda ţiaci U15: OŠK Udavské – TJ Rozkvet Vyšný Hrušov
ŠTK dôrazne upozorňuje futbalové
vybavenosti HP na sekretariát ObFZ .

kluby ObFZ

o zaslanie

fotodokumentácie

.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV
Komisia rozhodcov :
Oznamuje termín letného seminára
Rozhodcovia a Delegáti - Pozorovatelia rozhodcov – 31.7.2016 (nedeľa) o 8,30 hod.
v budove reštaurácie Šport Chemlonská ul. Na seminár je potrebné doniesť písacie potreby.
Účasť na seminári a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre delegovanie v jesennej
časti súťaţného ročníka 2016/2017. Keďţe sa jedná o zásadné zmeny PF, tak z tohto
dôvodu je účasť na seminári R a DZ povinná . Náhradný seminár (s poplatkom 10.eur.) sa
uskutoční 4.8.2016 o 16,30 hod. miesto bude spresnené v US .
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Obsadenie rozhodcovPohár NEXIS – FIBERS a ObFZ
I. kolo 31.7.2016 o 17,30 hod.
Stretnutie

R

AR1

AR2

D

N.SITNICA

TURCOVCE

JANCUSKO

KUCER

FIRDA

BRESTOV

OHRADZANY

SOPIRJAK

PIDANIČ M.

KALANIN

KOLONICA

UL.KRIVÉ

RUDÍK

SEMAN

DRANČÁK

ZUBNÉ

PAPÍN

VARGA

BARNIŠIN

BOLINGER

LUKAČOVCE

LACKOVCE

ŠVEC

PIDANIČ L.

DZIDO

ROKYTOV

V.HRUŠOV

SKALKA

GUBA M.

GROŠKO

HRABOVEC

HABURA

GREŠKO

BUCHLÁK

SMOĽÁK

ROVNÉ

UDAVSKÉ

TURČÍK

CHRIN

STYRANČÁK

Pozn.

Upozorňuje :
Rozhodcov a Delegátov Pozorovateľov rozhodcov, aby dôsledne sledovali Úradné správy nie
len v novinách, ale aj na stránke ObFZ (piatok ,sobota) pre moţné zmeny v obsadení alebo
termínoch stretnutiach. Tieţ upozorňuje, ţe komunikácia medzi KR a delegovanými osobami
(zmeny v obsadení, dodatočná delegácia a.i.) bude prebiehať aj cez Vaše e-mailové adresy,
preto je potrebné, aby ste ich denne sledovali.
Rozhodcov a Delegátov, aby prípadné ospravedlnenie zo stretnutí adresovali na e-mailové
adresy sekretariát a predsedu KR najneskôr 10 dni pred konaním stretnutia.
Ţiada:
R a D prípadné zmeny alebo nepresnosť v osobných údajoch v adresári oznámiť
mailom : sekretariat@obfzhumenne.sk - sekretárovi ObFZ najneskôr do 28.7.2016.
Nominačné listiny Rozhodcov Delegátov Pozorovateľov rozhodcov :
Delegáti - Pozorovatelia rozhodcov :
Anton BARNIŠIN, Ján BOBER, František BOLINGER, Cyril KLIČ, Dušan DRANČÁK, Tomáš
FIRDA,
Anton GROŠKO, Marián GUĽKO, Peter JENČURA, Vladimír KALANIN, Vladimír POLOVKA,
Milan SMOĽÁK, Štefan STYRANČÁK, Patrik VOJTKO
Rozhodcovia a asistenti :
Peter BARNIŠIN, Ján BUCHLÁK, Martin BEHUN, Ivan FECURA, Marián FIRKAĽ, Lukáš
GRAJCAR,
Ján GREŠKO, Ladislav CHRIN, Stanislav JANCUSKO ,Martin JELINEK, Miroslav KUCER,
Miloš MAKAR, Miloš PETRUŇO, Miroslav PIDANIČ, Ľubomír PIDANIČ, Miloš PROKOPČÁK,
Ján ROHÁČ ,Štefan RUDÍK, Milan SEMAN, Michal SOPIRJAK, Ján SKALKA, Jozef ŠVEC,
Marek ŠTEFEK, Peter TURČÍK,
Radovan VARGA, Jozef ZÁDRAŢNÝ

Ospravedlnenie:
Barnišin 1.8 – 22.8,Štefek 31.7,Klič 31.7 - 15.8, Styrančák 15.8. - 26.8, Kalanin 15.8. - 26.8.,
Smoľák 15.8 - 26.8.,
Zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 27.7.2016 o 17,00 hod v budove ObFZ.
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KOMISIA MLÁDEŽE
KM berie na vedomie odhlásenie druţstvá TJ Rozkvet Vyšný Hrušov z II. triedy ţiakov z
dôvodu uzavretia dohody o spoločnom druţstve ţiakov v I. triede medzi OŠK Udavské a TJ
Rozkvet Vyšný Hrušov

Proti rozhodnutiam komisie mládeţe je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8
DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku Podvihorlatské noviny má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a
subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné, zverejňovaná na stránke
www.obfzhumenne.sk

5

