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SPRÁVY KR ObFZ:
Požiadavka na spracovanie dohôd s nepravidelným príjmom medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na
kvalifikačné stretnutie za sezónu 2016/2017 TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O na 1.7.2017 o voľné miesto
v VI. lige mužov: KR požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie na deň 1.7.2017 s týmito R a D pôsobiacimi
v súťažiach ObFZ: J. Mano, J. Bali-Jenčik, M. Fedák, V. Lisák.
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Toto má: - od 21.6.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade
poplatku na ObFZ do 21.6.2017: - rozh. D. Tuším (- za žiadosť R o zruš. obs.: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017; KR
uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ); - dňom 28.6.2017: - za nedoručenie dokladu o
úhrade pokút na ObFZ do 28.6.2017: - rozh. M. Končík (- za neosp. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5
€ - KR: nNnS - d - 11.6.2017; KR uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ)..
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za KR: Za KR ho zosumarizoval za jesennú a jarnú časť J.
Špivák (predseda KR), ktorý ho na ObFZ doručil e-mailom dňa 3.7.2017.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za ŠTK: Za ŠTK ho zosumarizoval za jesennú a jarnú časť E.
Anguš (predseda ŠTK), ktorý ho na 0bFZ doručil e-mailom dňa 3.7.2017.
Ďalšie prihlášky kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018:
K pôvodnému počtu 106 schválených k 28.6.2017, pribudli ešte tieto 2 schválené : 107. - 30.06.2017 - IV.liga
dorastencov U19 - TJ Družstevník Moravany (za túto klub uhradí doplatok za nedodržanie termínu); 108. - 03.07.2017 V.liga Východ dorastencov U19 - OFK Úbrež. Bližšie informácie o prihláškach, ale aj o inom k súťažiam ObFZ
2017/2018, sú zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny
2017/2018“, v bode 09. Elektronické prihlášky a ďalšie informácie k súťažiam ObFZ 2017/2018, ktorý bol
priebežne aktualizovaný. ŠTK upozorňuje aj na sledovanie častí „SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017“ a „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“, ktoré sú zverejňované v jednotlivých ÚS.
Kvalifikačné stretnutie za sezónu 2016/2017 o voľné miesto v VI. lige mužov: Vzhľadom k tomu, že
kvalifikačné stretnutie o doplnenie V.L Z mužov 2017/2018 ŠK Agro Palín - FK Tatran Úpor v piatok 30.6.2017 o 17:30
h na futbalovom ihrisku TJ Sokol Močarany sa skončilo výsledkom 2:3, ŠTK ohľadom doplnenia 1 miesta v VI.L
mužov ObFZ Michalovce 2017/2018 rozhodla uskutočniť kvalifikačné stretnutie TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec
n/O v sobotu 1.7.2017 o 17:30 h na Štadióne Štefana Nadzama v Budkovciach.
Schválenie výsledku kvalifikačného stretnutia za sezónu 2016/2017 z 1.7.2017 o voľné miesto v VI. lige
mužov: ŠTK ho (TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O 1:1, aj po predĺžení 1:1, na kopy zo značky PK 5:4) schválila
na svojom zasadnutí dňa 3.7.2017.
Námietka OFK Rakovec n/O k rozhodnutiu ŠTK o uskutočnení kvalifikačného stretnutia za sezónu
2016/2017 TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O z 1.7.2017 o voľné miesto v VI. lige mužov: ŠTK ju od
uvedeného klubu dostala dňa 2.7.2017 po uskutočnení uvedeného stretnutia. Prerokovala ju na svojom zasadnutí dňa
3.7.2017 s tým, že ponechala v platnosti svoje rozhodnutie v zmysle SPF a RS v plnom rozsahu. Poplatok za námietku:
Rakovec n/O - 10 €. Voči tomuto rozhodnutiu je možnosť podať odvolanie v zmysle SPF.
Schválenie zloženia jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2017/2018: ŠTK ho prerokovala
a schválila na svojom zasadnutí dňa 3.7.2017. Zloženie súťaží je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu
vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“, v bode 10.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 28.6.2017 do 15:00 h:
rozh. M. Končík (5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017).
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby za 06/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.7.2017. Pre DO súťaží ObFZ Michalovce ich dňa 3.7.2017 vygeneroval J. Bendzák. Požiadavku na ich úpravu z
ObFZ zaslal v prílohe e-mailu dňa 3.7.2017 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento dal do čitateľnej podoby
z csv do xls a zaslal ju späť.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v 06/2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad o nich bol
spracovaný dňa 1.7.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 01.07.2017.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
28.06.2017 od 16:00 h do 05.03.2017 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 03.07.2017 (2): Martin Hudák - 1221115 -

15.03.1992; Lukáš Zán - 1225705 - 09.01.1992.
Nevybavené požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto neboli v termíne od 28.06.2017 od 16:00 h do
05.07.2017 do 16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Lukáš Szarvas - 1260630 - 12.08.1996 - zmena e-mailovej
adresy (03 – 03) - žiadosť patrí na VsFZ.
Vybavené požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 28.06.2017 od 16:00 h do
05.07.2017 do 16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Marcel Makula - 1191356 - 18.07.1988 - zmena e-mailovej
adresy (03 – 03).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 28.06.2017 od 16:00 h do 05.07.2017 do
16:05 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Hatalov (2): Martin Marcin - 05.04.2006 (29-2929 – 29), Katarína Paľová - 06.08.2003 (29-29-29 – 29). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie
RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o prestup hráča: V termíne od 01.07.2017 do 05.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF postupne
schválené tieto: - prestup klasický: Peter Vančišin (1111263) - 09.11.1979 - 150,00 (OFK Vojany - OŠK Krišovská
Liesková) od 01.07.2017 (01-04-xx – 05); Barnabáš Szidor (1137534) -26.08.1982 - 150,00 (OFK Vojany - OŠK
Krišovská Liesková) od 01.07.2017 (01-01-xx – 05); Dávid Spišak (1204097) - 05.08.1986 - 250,00 (FK Tibava - OŠK
Zalužice) od 01.07.2017 (01-01-xx – 05); Patrik Kanči (1277820) - 31.07.1998 - 200,00 (FK Žbince - OFK Hatalov)
od 03.07.2017 (03-03-03 – 05); Patrik Vinc (1256848) - 28.11.1995 - 500,00 (TJ Veľké Revištia - OŠK Zalužice) od
03.07.2017 (03-03-03 – 05); Marcel Makula (1191356) - 18.07.1988 - 250,00 (OFK Hatalov - OFK Vojany) od
03.07.2017 (03-03-03 – 05); Peter Hričina (1062453) - 30.06.1974 - 0,00 (FK Tibava - TJ Pokrok Krásnovce) od
03.07.2017 (03-04-05 – 05); Juraj Chrenko (1278033) - 02.11.2000 - 0,00 (d: MFK Veľké Kapušany - TJ Pokrok
Krásnovce) od 03.07.2017 (03-03-04 – 05); Pavol Perháč (1315547) - 02.04.1987 - 250,00 (TJ Olympia Borša - OŠK
Krišovská Liesková) od 04.07.2017 (04-04-xx – 05).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 28.06.2017 od 16:00 h
do 05.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Hatalov (6): Jakub Baran - 03.03.2007 (29 – 29), Marek Balog - 19.02.2008
(29 – 29), Erik Šaranič - 24.06.2004 (29 – 29), Milan Piskor - 28.12.2007 (29 – 29), Martin Marcin - 05.04.2006 (29 –
29), Katarína Paľová - 06.08.2003 (29 – 29); Zempl. Široká (9): Lukáš Baczmaga - 31.03.2004 (30 – 02), Samuel
Bodnár - 19.01.2006 (30 – 02), Marek Fajner - 29.03.2005 (30 – 02), Stanislav Feňuš - 14.10.2002 (30 – 02), Erik Tóth
- 26.08.2004 (30 – 02), Marek Kudráč - 15.01.2005 (30 – 02), Filip Kaščák - 09.12.2004 (30 – 02), Adam Škreptáč 21.10.2002 (30 – 02), Marek Čičák - 12.06.2005 (30 – 02). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od
dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Upozornenie pre trénerov jednotlivých kolektívov: TMK upozorňuje trénerov tých kolektívov, ktorí nie sú
zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom zaregistrovali obratom. Okrem toho sú tréneri povinní skontrolovať si platnosť
svojej licencie a v prípade jej neplatnosti túto obnoviť.
SPRÁVY KM ObFZ:
Neprevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, stále ani do 4.7.2017 do 16:00 h neprevzali a prevziať si ho obratom sú povinné aj
tieto FO a FK: Jovsa, Topoľany, Poruba p/V, Pozdišovce, Strážske, Zalužice.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Na ObFZ ju už doručili aj
tieto FO a FK: - dňa 13.6.2017: Tibava. Stále ju nedoručili a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017: Pripomienky k nemu do stanoveného termínu na
ObFZ nedoručil ani jeden člen VV a ani jeden z predsedov KR, ŠTK, DK. Takto sa tento predložil k prerokovaniu na zas.
VV dňa 12.6.2017.
Plán zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017: Jeho predložený návrh bol bez pripomienok schválený na
ostatnom 42. zas. VV ObFZ dňa 12.6.2017. Z ObFZ bol tento plán dňa 30.6.2017 zaslaný e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 30.6.2017. Okrem toho tento
materiál je aj v menu vľavo, v časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v nej v časti s názvom „Plány zasadnutí“.
Spracovanie dohôd s nepravidelným príjmom medzi ObFZ a zamestnancami na deň 1.7.2017: Sekretár ObFZ
ich na základe požiadavky KR ObFZ z 30.6.2017 spracoval dňa 30.6.2017 s týmito R a D: J. Mano, J. Bali-Jenčik, M.
Fedák, V. Lisák.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe spracovania dohôd
s nepravidelným príjmom medzi ObFZ a zamestnancami na deň 1.7.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ
e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 30.6.2017: ohľadom 4 funkcionárov uvedených v predchádzajúcom bode.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-3.7.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 3.7.2017 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
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. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016),

Krásnovce (zo stretn. 25.k.VI.L m Krásnovce - Kusín z 11.6.2017), Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m Moravany - Zempl.
Široká zo 4.6.2017).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada doplatku po oprave nesprávneho poistného vzťahu: Dňa 30.6.2017 ho na ObFZ uhradil p. Pavlo Peter 9906187280, bytom 071 01 Lesné 15, ohľadom dohody o brigádnickej práci študenta uzatvorenej na obdobie 6.8.2016 31.10.2016.
Odhlásenie zamestnancov z poisťovní po skončení platnosti dohody o pracovnej činnosti: Účtovníčka ObFZ
to zrealizovala dňa 30.6.2017 u všetkých ostatných zamestnancoch, s ktorými mal ObFZ uzavreté dohody o pracovnej
činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta v I. polroku 2017 s platnosťou do 30.6.2017.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe spracovania dohôd s nepravidelným
príjmom medzi ObFZ a zamestnancami na deň 1.7.2017: Títo boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ podľa
požiadavky z 30.6.2017 takto: - dňa 30.6.2017: J. Mano, J. Bali-Jenčik, M. Fedák, V. Lisák.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.-4.7.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 4.7.2017.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za II. štvrťrok 2017: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za 06/2017 ho
dňa 4.7.2017 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na zas. VV dňa 10.07.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 03.07.2017: P. Pavlo (za 05).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ: a) z roku 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017:
M. Dančišin (za 03,04,05), P. Dziad (za 05), P. Feňuš (za 05), Š. Ferko (za 05), F. Gejguš (za 05), M. Hospodi (za 05), J.
Hreško (za 03,04,05), D. Ihnacik (za 05), M. Končík (za 05), A. Kopas (za 05), P. Koščo (za 05), J. Matej (za 03,04,05), M.
Miľo (za 05), Š. Miľo (za 05), J. Minaroviech (za 05), O. Palinský (za 04,05), V. Pčolár (za 03,04,05), Joz. Pivarník (za 05),
P. Rapáč (za 05), P. Remecký (za 05), M. Rovňák (za 05), M. Ruščanský (za 03,04,05), J. Šimko (za 04,05), P. Tudja (za
05), M. Tušek (za 03,04,05), D. Tuším (za 04,05), K. Ubľanská (za 05), M. Ubľanský (za 05), L. Vojtko (za 03,04,05), A.
Žoffčák (za 03,04,05).
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 osobne, písomne alebo e-mailom. Ani do 05.07.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich
obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za
09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa
18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce; - za 03/2017:
- dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné; - dňa 20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: - dňa
11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ.
Kapušany; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Budkovce, Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Rus. Hrabovec, Žbince.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 06/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.07.2017 a platby za tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 10.07.2017). ObFZ
ich výnimočne odporúčal uhradiť najneskôr 6.7.2017, aby kópiu dokladu o úhrade mohol každý klub odovzdať pri
prezentácii na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce
ich malo pre ObFZ Michalovce uhradiť týchto 54 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín,
Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nacina Ves,
Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec
n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia,
Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2017: V termíne od 01.07.2017 do 05.07.2017 do 16:00 h už boli platby
z týchto ZF importované na účte SFZ od týchto 10 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF
na účet SFZ): - dňa 04.07.2017 (10): Bracovce, Iňačovce, Koromľa, Nacina Ves, Ptrukša, Rakovec n/O, Strážske,
Tibava, Úbrež, Veľ. Kapušany. Do 05.07.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 44
FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK
Topoľany, Moravany, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus.
Čemerné, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Stretava, Trhovište, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany,
Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Kvalifikačné stretnutie o voľné miesto v V.lige zemplínskej mužov VsFZ: Kvalifikačné stretnutie ŠK Agro
Palín - FK Tatran Úpor 2:3 sa uskutočnilo v piatok 30.6.2017 o 17:30 h na futbalovom ihrisku TJ Sokol Močarany.
Podrobnejšia informácia o ňom je zverejnená na stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.7.2017.
Kvalifikačné stretnutie o voľné miesto v VI. lige mužov ObFZ Michalovce: Kvalifikačné stretnutie TJ Veľké
Revištia B - OFK Rakovec n/O 1:1 (na kopy zo značky PK 5:4) sa uskutočnilo v sobotu 1.7.2017 o 17:30 h na

Štadióne Štefana Nadzama v Budkovciach. Podrobnejšia informácia o ňom je zverejnená na webovej stránke ObFZ,
v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.7.2017.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Príprava sezóny 2017/2018: Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne
zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“, kde
sú umiestňované podľa dátumov doručenia, preto je potrebné tieto priebežne sledovať. Do 7.6.2017 v nej bolo
zverejnených 6 materiálov s por. č. 00 - 05, ktoré bolo potrebné aj v takom poradí preštudovať. Ďalšie informácie v nej
boli zverejnené po 14.6.2017, a to takto: 06. 15.06.2017: Oznámenia klubov k súťažiam ObFZ Michalovce 2017/2018;
07. 19.06.2017: Prehľad o FO-FK v sezóne 2017/2018 (oznámenie; tlačivo); 08. 20.06.2017: Ďalšie oznámenia k
súťažiam ObFZ 2017/2018 k 19.06.2017. Ďalší materiál (09. Elektronické prihlášky a ďalšie informácie k súťažiam
ObFZ 2017/2018) bol na tejto stránke priebežne aktualizovaný (naposledy tomu tak bolo 3.7.2017). Dňa 3.7.2017 bol k
týmto materiálom umiestnený aj tento: 10. - 03.07.2017: Zloženie súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018. Po
definitívnom schválení žrebovacích čísel súťaží VsFZ 2017/2018 budú pri nich zverejnené aj pridelené žrebovacie čísla
jednotlivým kolektívom FO a FK súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018.
Prehľady v ISSF schválených elektronických prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 a iného od 19.6.2016: Tieto boli spracované priebežne v jednotlivých dňoch
a zverejňované boli na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“
(prvý bol spracovaný dňa 21.6.2017 k 16:00 h a bol zverejnený pri dátume 21.6.2017, ďalší k 22.6.2017 k 16:00 h pri
dátume 22.6.2017, ďalší k 28.6.2017 k 10:00 h pri dátume 28.6.2017, ďalší k 3.7.2017 k 20:00 h pri dátume 3.7.2017). V
týchto prehľadoch boli červeným písmom zvýraznené FO a FK, ktoré svoje resty mali zrealizovať obratom!
Súťažné vklady FO a FK za kolektívy prihlásené do jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2017/2018: Tieto boli pre všetky FO a FK, ktoré za svoje kolektívy podali v ISSF prihlášky do súťaží
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018 do 30.6.2017, zaevidované v ISSF takto: - dňa 29.6.2017: 32 FO a FK; dňa 30.6.2017: 21 FO a FK. Tieto súť. vklady boli zahrnuté do zbernej faktúry za 06/2017 ako uznesenie ŠTK. Ďalšie
súťažné vklady boli v ISSF zaevidované takto: - dňa 3.7.2017: 1 FK; - dňa 5.7.2017: 1 FO. Tieto súť. vklady boli zahrnuté
do zbernej faktúry za 07/2017 ako uznesenie ŠTK. Niektorým FO a FK boli v ISSF zaevidované aj doplatky za neskoré
podanie prihlášok. Niektorým FO a FK budú ešte v ISSF zaevidované doplatky k súť. vkladom vzhľadom k posunom do
vyšších súťaží ObFZ.
Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2017/2018: Táto bola v ISSF zaevidovaná v uzneseniach ŠTK pre tieto nové družstvá mužov FO
a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018: - v dňoch 29.-30.6.2017 do zbernej
faktúry za 06/2017: Topoľany B - 170 €, Pavlovce n/U B - 170 €; - dňa 5.7.2017 do zbernej faktúry za 07/2017: Tušice
TNV - 170 €. Po skončení sezóny 2017/2018, pri vyrovnaní všetkých restov voči ObFZ, bude táto vrátená späť na účet
príslušného FO - FK.
Oznámenie zmien ObFZ Michalovce pre sezónu 2017/2018 k 30.06.2017: FZ sú povinné každoročne k
30.6., v súvislosti s prípravou novej sezóny súťaží FZ, ako aj s nastávajúcim registračným obdobím, oznámiť zmeny za
svoj FZ na SFZ. ObFZ Michalovce ich oznámil e-mailom dňa 30.6.2017 tieto:
1. zmeny „Matričnej príslušnosti klubov“ - došlo k nim pri týchto FO a FK:
OŠK Pavlovce n/U - zmena matričnej príslušnosti z ObFZ Michalovce na VsFZ Košice (družstvo mužov FO
uvedeného OŠK postúpilo zo súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce 2016/2017 do súťaže V. ligy zemplínskej mužov
VsFZ Košice 2017/2018).
2. zoznam neaktívnych klubov oproti sezóne 2016/2017 - do termínu stanoveného ObFZ Michalovce - do
30.06.2017 do 13:00 h - žiaden svoj kolektív do žiadnej dlhodobej súťaže FZ sezóny 2017/2018 spomedzi FO a FK zo
sezóny 2016/2017 neprihlásili, čím sa pre sezónu 2017/2018 stali neaktívnymi, tieto FO a FK: OŠK Lesné.
3. zoznam klubov, ktorým je potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“ oproti sezóne 2016/2017 do termínu stanoveného ObFZ Michalovce - do 30.06.2017 do 13:00 h - svoje kolektívy do dlhodobých súťaží FZ
sezóny 2017/2018, spomedzi FO a FK, ktoré neštartovali v súťažiach FZ 2016/2017, prihlásil tento jeden klub,
ktorému je potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“: OŠK Tušice-TNV.
Potvrdenie zrealizovania týchto zmien v ISSF bolo zo SFZ na ObFZ doručené e-mailom dňa 4.7.2017.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za I. polrok 2017: VV uložil predsedom komisií ObFZ
a vedúcim úsekov ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti za I. polrok 2017 a doručiť ho na ObFZ e-mailom i písomne. Do
28.6.2017 ho už e-mailom na ObFZ doručili všetky orgány ObFZ.
Zhodnotenia sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ: VV ho uložil predsedom KR, ŠTK, DK, po skončení sezóny
spracovať za svoje komisie (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) a toto doručiť na ObFZ e-mailom i písomne. Do
3.7.2017 ho už e-mailom na ObFZ doručili všetky 3 uvedené komisie ObFZ.
Pozvánka na najbližšie 43. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 10.7.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 4.7.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK,
sekretárovi ObFZ (všetkým týmto aj s materiálom „Hospodárenie ObFZ za I. polrok 2017“) a predsedom pozvaných
komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).

SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 7. júla 2017 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy). Za každý klub územne patriaci pod ObFZ Michalovce sa jej má zúčastniť jeden poverený delegát klubu. Každý
delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom uvedenej konferencie odovzdať odstrihnutú, vyplnenú a
potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na riadnu Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 7.7.2017“ (jej tlačivo
bude od 30.6.2017 zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa
7.7.2017“, v bode 10).
Informácie a materiály riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017: Tieto sú od 1.6.2017, a aj
naďalej budú, postupne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf.
ObFZ dňa 7.7.2017“, kde sú umiestňované podľa dátumov doručenia. Od 1.6.2017 do nej boli umiestnené tieto
materiály: 01. 01.06.2017: Členské schôdze klubov; 02. 07.06.2017: Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie; 03.
13.06.2017: Informácie o príprave konferencie; 04. 14.06.2017: Návrh programu konferencie; 05. 14.06.2017: Návrh
zloženia pracovných komisií konferencie; 06. 14.06.2017: Kľúč účasti delegátov FO-FK a hostí na konferencii; 07.
14.06.2017: Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 (s tlačivom
návrhu); 08. 23.06.2017: Návrhy na členov pracovných komisií konferencie; 09. 23.06.2017: Pripomienky k návrhu
programu konferencie. V termíne od 28.6.2017 do 5.7.2017 boli do nej umiestnené tieto materiály: 10. 30.06.2017:
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017; 11. 30.06.2017: Pozvánka
na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017; 12. 03.07.2017: Návrhy na zaradenie do kandidátky na
voľbu členov VK ObFZ na 4-roky 2018-2021; 13. 04.07.2017: Zhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za I. polrok 2017
(01 – Konferencia; 02 – VV; 03 – OK; 04 – DK; 05 – KR; 06 – ŠTK; 07 – MRK; 08 – TMK; 09 – KM; 10 – Se; 11 –
ÚSS; 12 – EkÚ). Ďalšie materiály budú do tejto časti doplňované priebežne, preto je potrebné ich sledovať.
Návrhy na zaradenie do kandidátky na voľbu členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné
obdobie rokov 2018-2021 na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017: Každý člen ObFZ bol
oprávnený navrhnúť kandidáta na túto funkciu volenú touto konferenciou písomne doručením „Návrhu na zaradenie do
kandidátky“ na ObFZ najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby (do 30.6.2017) na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01
Michalovce. Informácie o tom boli zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom
„Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, v bode: 07. 14.06.2017: Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021 (s tlačivom návrhu). Vzhľadom k tomu, že ich do uvedeného termínu na ObFZ
nedoručil nikto, delegátom riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 sa na schválenie predloží návrh
pripravený terajšou VK.
ZO SPRÁV SFZ:
Prihlášky do 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Podaním elektronickej prihlášky
v ISSF na ŠTK SFZ do uvedeného ročníka tejto súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/2018
môžu svoje družstvá mužov prihlásiť len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne
2017/2018 štartovať minimálne v V. lige mužov), a to už od 29.05.2017 do 30.06.2017 do 24:00 h. Súťaž riadi ŠTK
SFZ a družstvá v nej štartujú na vlastné náklady. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 22.7.2017 (je organizované v
spolupráci s ŠTK RFZ); 2. kolo - 6.9.2017; 3. kolo - 27.9.2017; 4. kolo - 18.10.2017; 5.kolo - 14.3.2018; 6.kolo 04.04.2018 (odveta 18.04.2018). Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nej prihlášky, spomedzi
191 už podaných prihlášok, podali len tieto 3 FO a FK: - do 14.6.2017: MFK Zemplín Michalovce; - do 21.6.2017:
OŠK Pavlovce n/U; - do 21.6.2017: ŠK Nacina Ves.
SPRÁVY Z ISSF:
Odstupné ako položka do mesačnej zbernej faktúry: FZ (sekretári a matrikári) informáciu o ňom dostali
z ISSF e-mailom dňa 2.7.2017 od J. Letka. V ISSF sa v uvedený deň zaplo „Odstupné“ ako položka do mesačnej
zbernej faktúry. Schválené prestupy, ktoré budú mať položku „Odstupné“ väčšie ako 0 €, budú generovať novému
klubu do faktúry položku za odstupné. Kluby si budú znovu generovať platobné predpisy, ktoré buď priložia k faktúre,
alebo v položke faktúry uvedú správne číslo platobného predpisu. Návod ako si vygenerovať platobný predpis je na
adrese: „http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy“.
Dôležité informácie k začínajúcej sezóne 2017/2018: Kluboví ISSF manažéri a ostatní členovia SFZ, ich
dostali z ISSF e-mailom dňa 2.7.2017 od J. Letka. Dňa 1.7.2017 oficiálne začala nová sezóna 2017/2018 a v súvislosti
s tým sú dôležité tieto informácie:
- rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za
hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v
mesiaci), kompletný návod na použitie je na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy“
- začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu,
kompletný návod je na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“
- mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už
dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov; nenechávajte si to na
poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde
veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu, že sa zdvojnásobila výrobná kapacita).

Čo sa práve pripravuje:
- momentálne bežia finálne úpravy matrík FO (fyzických osôb, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov) a PO
(právnických osôb, klubov, zväzov, asociácií), ktoré prinesú všetky potrebné funkcionality pre splnenie všetkých
podmienok Zákona o športe, hlavne klubové a zväzové príslušnosti ostatných členov
- úpravy Zápisu stretnutí, podľa Zákona o športe a aj na žiadosť Technického oddelenia SFZ a ÚLK, ktoré
prinesú hlavnú zmenu v tom, že v Zápise o stretnutí už nebudú voľne vpisovateľné polia pre asistentov trénerov,
lekárov, videotechnikov, a pod., ale klub si ich bude musieť zaregistrovať a požiadať o ich súhlas, že ich uvedie do
realizačného tímu družstva, alebo na Zápis o stretnutí; bude na to jednoduchý elektronický proces (klub o to požiada,
príslušná osoba to schváli, a osobu klub pridá, kde potrebuje podľa funkcie a licencie); netreba sa ničoho obávať, myslí
sa nato, aby to bolo najjednoduchšie ako sa dá
- vo všetkých súťažiach sa postupne zapne kontrola na trénerské licencie (položka tréner bude v krátkom čase
povinné pole)
- centrálny register zmlúv podľa zákona o športe, jedná sa o zmluvy: profesionálny športovec, amatérsky
športovec, talentovaný športovec, dobrovoľník, sponzorská zmluva, zmluva s agentom
Následne sa všetky “verejné” informácie priebežne doplnia na futbalnet.sk.
Zoznam klubov, ktoré v ISSF nemajú IBAN: Informáciu o tom dostali FZ z ISSF e-mailom dňa 3.7.2017 od
F. Ferenca. Vyplnené fakturačné údaje v ISSF nemá v tomto zozname uvedených 12 FK (nie je medzi nimi ani jeden
klub matrične patriaci pod ObFZ Michalovce). V tomto smere požiadal o takú dobrú súčinnosť ako doteraz.
Vyplnenie kolónky štadión pri družstvách v ISSF: Informáciu o tom dostali FZ i tajomníci športovotechnických komisií z ISSF e-mailom dňa 4.7.2017 od F. Ferenca. Tajomníci športovo-technických komisií sú povinní
pred finálnym vygenerovaním zápasov na konkrétnych častiach súťaží skontrolovať, aby mali všetky družstvá vyplnené
štadióny, aby po vygenerovaní mali všetky domáce kluby vyplnené aj štadióny.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

