Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 2 z 12.07.2017
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatnej 8. riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20142017: Táto sa uskutočnila v piatok 7.7.2017 od 15:30 h do 17:30 h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v
Michalovciach. Materiály z nej do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ v dňoch 10.-11.7.2017. Zápis
z konferencie dňa 10.7.2017 podpísali predseda a sekretár ObFZ, ktorý ho v prílohe e-mailu z ObFZ zaslal k overeniu a
podpisu overovateľom zápisu na konferencii schváleným. Zápis sekretár ObFZ dňa 12.7.2017 zaslal z ObFZ v prílohe emailu všetkým členom VV, predsedovi RK a všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Materiály z ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ zo 7.7.2017: Tieto (Informácia o konferencii;
Správa mandátovej komisie; Správa volebnej komisie o voľbe členov volebnej komisie ObFZ na nastávajúce 4-ročné
funkčné obdobie; Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017; Informácie o príprave
sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ; Správa návrhovej komisie; Zápis z konferencie; Fotozábery) sekretár ObFZ dňa
12.7.2017 zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do časti s názvom
„Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, v ktorej sú v časti „Materiály z konferencie“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 43. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa uskutočnilo v pondelok 10.7.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval
sekretár ObFZ dňa 12.7.2017, kedy ho zaslal z ObFZ v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK a všetkým
predsedom ostatných komisií ObFZ, ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s názvom
„ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
SPRÁVY KR ObFZ:
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Toto majú: - 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); - od 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).
Návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2017/2018: KR ho po
prerokovaní predložila k schváleniu na zasadnutie VV dňa 10.7.2017.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží SFZ pre sezónu 2017/2018 schválené VV SFZ dňa
28.6.2017 v Poprade: Zo zástupcov z ObFZ Michalovce sú na nich: - rozhodcovia: - rozhodcovia SFZ (0): nikto; asistenti rozhodcov SFZ (1): Špivák Martin; - rozhodkyne SFZ (1): Šimková Mária; - program Šanca - rozhodcovia
(0): nikto; - program Šanca - asistenti rozhodcov (0): nikto; - delegáti: a) PR SFZ (1): Špivák Ján; b) delegáti SFZ (1):
Čan Vladimír.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží VsFZ pre sezónu 2017/2018 schválené VV VsFZ: Zo
zástupcov z ObFZ Michalovce sú na nich: - rozhodcovia (17): Anguš Erik, Bali - Jenčik Jozef, Bíro Samuel, Čeklovský
Michal, Fedák Miloš, Hamadej Ján, Hrinda Marek, Kron Dávid, Kurtak Maroš, Mano Dávid, Mano Ján, Reňo Štefan,
Škodi Jakub, Škodi Tomáš, Tóth Pavol, Ubľanský Marcel, Žofčák Marek (aschvílenie VV VsFZ bude ešte predložený:
Koščo Pavol); - delegáti (8): Čaga Miroslav, Lisák Vladimír, Minaroviech Ján, Palinský Oto, Popik Ladislav,
Stretavský Anton, Szabó Alexander, Šimko Ján.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2017/2018 schválené VV
ObFZ dňa 10.7.2017: - rozhodcovia (35): Babjak Ladislav, Bukaj Jozef, Cejkovský Ján, Čeklovský Dominik, Dziad
Peter, Feňuš Patrik, Ferko Šimon, Gejguš František, Hospodi Marián, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin,
Kaffan Peter, Končík Michal, Kopas Arpád, Kurták Lukáš, Matej Ján, Mazár Milan, Miľo Miloš, Miľo Štefan, Mirda
Ľuboš, Olexa Tomáš, Palinský Oto, Pavlo Peter, Piovar Peter, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Remecký Peter, Rózsa
Richard, Ruščanský Marek, Stretavský Anton, Tudja Pavel, Tušek Michal, Tuším Daniel, Ubľanská Kristína; - delegáti
(8): Dančišin Michal, Hreško Ján, Mano Ján, Pčolár Vojtech, Rovňák Mikuláš, Sabo Milan, Vojtko Ladislav, Žoffčák
Alfonz.
Požiadavka na R a D ObFZ Michalovce zverejnených v nominačných listinám jednotlivých FZ pre
sezónu 2017/2018: ObFZ žiada všetkých R a D z ObFZ Michalovce v nich uvedených o kontrolu svojich údajov v
„Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“ (je na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti s názvom
„ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ MI“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce
2016/2017“ a v nej v bode 16 - O. Nominačné listiny R a D ObFZ, a to pre zverejnenie do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018“. Údaje, ktoré je potrebné odstrániť, opraviť alebo doplniť, sú všetci povinní obratom oznámiť emailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ najneskôr do 26.7.2017 do 15:00 h.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 20167/2018: Uskutoční sa v piatok 28.7.2016 od 16:00
h v Reštaurácii VÝŠKOVÁ, Nám. slobody 13, v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie činnosti
v jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ, vydanie pokynov k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ. Tohto seminára sú
povinní sa zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2017/2018. Účasť na ňom je jednou z
podmienok pre ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2017/2018. Náhradný seminár bude KR organizovať až
16.8.2017 a dovtedy nezúčastnení na seminári nebudú obsadzovaní na stretnutia súťaží ObFZ. Jesenná časť súťaží

ObFZ 2017/2018 sa začína v dňoch 5.-6.8.2017. V prípade nedostavenia sa na seminár, oznámenie o tom zašlite emailom J. Manovi do 24.7.2017. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na
súť. ročník 2017/2018 od svojho odborného lekára, v ktorom má byť uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu
rozhodcu futbalu (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/20178 je zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 12.7.2017; je aj v menu vľavo, v časti "Príprava sezóny
2017/2018", pod bodom 12). R a D, ktorí doposiaľ na ObFZ nedoručili požadované doklady o úhrade svojich restov, sú
povinní tieto bezpodmienečne doniesť na tento seminár.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, v časti „SPRÁVY
K SEZÓNE 2017/2018“.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 28.6.2017 od 13:00 h do 12.7.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 1. Zaoberala sa nimi a tajomník DK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF.
Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu: Rozhodnutia DK:
● Tomáš Karafa (Hatalov) - DK vzala na vedomie žiadosť uvedeného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu
športu; žiadosti vyhovela a podľa čl. 37/6 DP uvoľnila pozastavenie výkonu športu (50 €).
● Vlastimil Madaras (Hatalov) - DK vzala na vedomie žiadosť uvedeného o určenie pokuty za pozastavenie
výkonu športu; žiadosti vyhovela a podľa čl. 37/6 DP uvoľnila pozastavenie výkonu športu (50 €).
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).
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 06/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 11.7.2017 mali tieto FO a FK: Bánovce n/O, Budkovce, Hatalov, Jovsa, Kriš. Liesková, Lastomír,
Lekárovce, Lesné, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, Moravany, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Rem.
Hámre, Stretava, Veľ. Slemence, Vinné, Vyš. Remety, Záhor.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 06/2017: dňa 11.7.2017: Budkovce, Hatalov, Jovsa, Kriš. Liesková, Lekárovce, Lesné, Petrovce n/L, Porostov, Rem. Hámre,
Záhor (všetkým od 11.7.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 12.07.2017: Lastomír, Moravany, Pozdišovce, Stretava, Veľ.
Slemence (všetkým od 11.7.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 06/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 11.7.2017 majú tieto FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, Palín,
Vinné, Vyš. Remety.
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: Pre DO súťaží ObFZ Michalovce ich J.
Letko (ved. odd. IT SFZ) dal do čitateľnej podoby z csv do xls a na ObFZ Michalovce doručil v dňoch 3.7.2017
a 10.7.2017. Náležitosti pre R a D zo všetkých stretnutí za 06/2017 boli zahrnuté do výplat za 06/2017.
Požiadavka na opravu údajov ObFZ Michalovce v ISSF: Prostredníctvom funkcie „Pomoc“ dňa 11.7.2017
o to v ISSF, na paneli hore, v položke "Organizačná štruktúra", v ObFZ Michalovce, požiadal sekretár ObFZ (chybne to
bolo predtým uvedené aj vo fakturačných údajoch ObFZ). Opravu J. Ferenc z ORS SFZ oznámil na ObFZ e-mailom
dňa 12.07.2017.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku schválené na zasadnutí VV SFZ dňa
28.6.2017: Sú účinné od 1.7.2017.
1. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných faktúr - procesný postup
Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu
podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú
vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného
predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.
Materský klub je povinný doručiť faktúru na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou.
Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote, alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na
odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho
futbalu.
2. Zmena zimného registračného obdobia bez obmedzenia
Zimné registračné obdobie bez obmedzenia je od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka.

Celé znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je na adrese:
„https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/aa/55/aa556cdb-f7e2-437b-9d91-9abc93a7a533.pdf“.
Vybavené požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do
12.07.2017 do 16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Miroslav Murgač - 1355966 - 11.11.1996 - zmena e-mailovej
adresy a úprava AB (11 – 11).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
05.07.2017 od 16:00 h do 12.07.2017 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 06.07.2017 (3): Maroš Lukáč - 1089732 07.08.1977; Ľuboš Michalko - 1201037 - 18.06.1985; Jozef Mičaník - 1309970 - 02.03.1987; - dňa 11.07.2017 (3): Martin
Rusinkovič - 1195997 - 26.01.1989; Patrik Kovaľ - 1277790 - 19.08.1998; Mário Baszcsur - 1326134 - 06.06.1999; - dňa
12.07.2017 (2): Mário Krajňák - 1278101 - 10.03.2000; Dávid Hreščo - 1278013 - 16.07.2000.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do 12.07.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Iňačovce (1): Thomas Bujdoš - 11.07.2002 (0303-07 – 10); Kusín (4): Enriko Ferko - 12.08.2003 (05-05-10 – 10), Rodrigo Ferko - 12.08.2003 (05-05-10 – 10),
Adrián Miker - 25.01.2000 (05-05-10 – 10), Milan Balog - 20.02.2002 (09-09-10 – 10); Hatalov (1): Kiara
Andrejovová - 18.05.2007 (11-11-11 – 11). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto
hráčov.
Žiadosti o prestup hráča: V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do 12.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF postupne
vybavené tieto: - prestup klasický zamietnutý: Miroslav Mesaroš (1230529) - 19.04.1993 - 250,00 (OŠK Vinné - OŠK
Krišovská Liesková) od 01.07.2017 – (01-??-xx – 05s); - prestup klasický schválený: Lukáš Szarvas (1260630) 12.08.1996 - 500,00 (TJ Družstevník Čičarovce - OFK Vojany) od 05.07.2017 (05-05-06 – 10); Miroslav Mesaroš
(1230529) - 19.04.1993 - 250,00 (OŠK Vinné - OŠK Krišovská Liesková) od 06.07.2017 (06-08-xx – 10); Martin Adi
(1278880) - 05.10.1998 - 200,00 (MFK Veľké Kapušany - OŠK Krišovská Liesková) od 07.07.2017 (07-08-10 – 10);
Maroš Vasiľko (1247043) - 11.06.1985 - 200,00 (ŠK Nacina Ves - TJ Pusté Čemerné) od 07.07.2017 (07-07-xx – 10);
Kevin André (1273851) - 10.02.2001 - 200,00 (d: MFK Veľké Kapušany - OFK Vojany) od 10.07.2017 (10-10-10 –
10); Oleksandr Lashcho (1357721) - 18.07.1996 - 500,00 (TJ Sokol Močarany - OFK Vojany) od 10.07.2017 (10-1010 – 10).
Oprava údajov hráča v ISSF pred vybavením žiadosti o RP: V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do
12.07.2017 do 16:00 h boli uskutočnené tieto: Kusín (1): Rodrigó Ferko - 12.08.2003 - úprava priezviska (11 – 11).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h
do 12.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Hatalov (1): Kiara Andrejovová - 18.05.2007 (11 – 11); Kusín (4): Rodrigó
Ferko - 12.08.2003 (11 – 11), Milan Balog - 20.02.2002 (11 – 11), Adrián Miker - 25.01.2000 (11 – 11), Enriko Ferko 12.08.2003 (11 – 11). 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:
Použité materiálno-technické zabezpečenie tréningových zrazov výberov ObFZ Michalovce U12, U13,
U14, zo sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 6.7.2017: Pozdišovce; - dňa
12.7.2017: Zalužice. Na ObFZ si ho oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ,
stále ani do 12.7.2017 do 16:00 h neprevzali a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Jovsa, Topoľany,
Poruba p/V, Strážske.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Na ObFZ ju stále nedoručili
a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď.
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní po skončení platnosti dohody
o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom medzi ObFZ a zamestnancami na deň 1.7.2017: Táto bola z ObFZ
zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 30.6.2017: J. Mano, J. Bali-Jenčik, M. Fedák, V. Lisák.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 06/2017 k príprave výplat za 06/2017:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené dňa 11.7.2017.
Spracovanie výplat ObFZ za 06/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 10.-11.7.2017 a dňa 12.7.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
11.7.2017: Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m Moravany - Zempl. Široká zo 4.6.2017). 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).
List generálneho sekretára SFZ (GS) ohľadom používania ISSF, určenia oficiálneho počtu súťaží
a štartu hráčov v súťažiach RFZ a ObFZ: FZ ho dostali zo SFZ v prílohe e-mailu dňa 10.7.2017 od I.
Schneebergerovej. Všetky FZ sú počnúc súťažným ročníkom 2017/2018 povinné používať funkcionalitu ISSF v oblasti

riadenia im prislúchajúcich súťaží, komisií, disciplinárnych opatrení (pozastavenia činnosti hráčov a klubov) a mesačnej
zbernej fakturácie pre pokuty a poplatky udelené komisiami a príslušným zväzom (generovanie odmien pre delegované
osoby na stretnutia cez funkcionalitu ISSF je veľmi odporúčané). Taktiež z dôvodu stanovenia jednoznačných kritérií
pre určenie oficiálneho počtu súťaží, klubov, družstiev a štartu hráčov v súťažiach RFZ a ObFZ bolo pre súťažný ročník
2017/2018 stanovené, že za oficiálne súťaže v rámci jednotlivých RFZ a ObFZ sa budú považovať len tie súťaže, ktoré
budú v súťažnom ročníku riadne zaevidované v ISSF, a v ktorých bude odohratý stanovený počet kôl a budú riadne
vyplnené a uzatvorené Zápisy o stretnutí. Taktiež za oficiálne pridelenie statusu „aktívny hráč“ v rámci súťažného
ročníka 2017/2018 sa bude považovať len taký hráč, ktorý v jeho priebehu bude štartovať v oficiálnej súťaži, prípadne
súťažiach, a to minimálne v 3 stretnutiach futbalového klubu, v ktorom je registrovaný, a bude o tom riadne urobený
záznam v rámci uzavretého Zápisu o stretnutí.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Odhlásenie zamestnancov z príslušných poisťovní po skončení platnosti dohody o pracovnej činnosti
s nepravidelným príjmom medzi ObFZ a zamestnancami na deň 1.7.2017: Účtovníčka ObFZ to zrealizovala u týchto
zamestnancoch takto: - dňa 30.6.2017: J. Mano, J. Bali-Jenčik, M. Fedák, V. Lisák.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 12.7.2017
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 12.7.2017 pre týchto
48 zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Dančišin, P. Dziad, P. Feňuš, Š.
Ferko, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V.
Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, M. Miľo, Š. Miľo, J. Minaroviech, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, P. Piovar, Joz.
Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, P. Remecký, M. Rovňák, R. Rózsa, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, J.
Škodi, P. Tudja, M. Tušek, D. Tuším, K. Ubľanská, M. Ubľanský, L. Vojtko, A. Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného
dňa mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 06.07.2017: D. Ihnacik (za 05); - dňa 10.07.2017: M. Rovňák (za 05), M. Miľo (za 05), Š. Miľo (za 05); dňa 11.07.2017: Joz. Pivarník (za 05); - dňa 12.07.2017: J. Bendzák (za 06).
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), M. Končík (za 05), A. Kopas (za 05), P. Koščo (za 05), J. Matej (za 03,04,05), J. Minaroviech (za 05),
O. Palinský (za 04,05), V. Pčolár (za 03,04,05), P. Rapáč (za 05), P. Remecký (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).
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjme od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od
účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 7.7.2017: L. Kurták (za 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. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 6.7.2017: Žbince
(osobne: za 05/2017 - uhradená dňa 9.6.2017); - dňa 7.7.2017: Tušice TNV (osobne: za 03/2017 - uhradená dňa
19.4.2017). Ani do 12.7.2017 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; - 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.
Zberné faktúry FO a FK 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 54 FO a FK. V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do 12.07.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 38 FO a FK (predtým od 10) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 06.07.2017 (6): Horňa, Rus. Hrabovec, Trhovište, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince; - dňa
07.07.2017 (8): Beša, Dúbravka, Horovce, Kusín, Oborín, Pavlovce n/U, Sobrance, Vojany; - dňa 10.07.2017 (9):
Čičarovce, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Ložín, MI - AFK Topoľany, Podhoroď, Poruba p/V, Pus. Čemerné, Veľ.
Revištia; - dňa 11.07.2017 (10): Budkovce, Hatalov, Jovsa, Kriš. Liesková, Lekárovce, Lesné, Petrovce n/L, Porostov,
Rem. Hámre, Záhor; - dňa 12.07.2017 (5): Lastomír, Moravany, Pozdišovce, Stretava, Veľ. Slemence. Do 12.07.2017
do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 6 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, MI - TJ Sokol
Močarany, Palín, Vinné, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 10.07.2017),
nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.07.2017) zastavenú činnosť

NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Dôležité upozornenia pre všetky kluby územne patriace pod ObFZ Michalovce: Tieto boli spracované dňa
12.7.2017, kedy boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do časti
s názvom „Príprava sezóny 2017/2018“, kde sú v bode 11 pri dátume 12.7.2017. Ide o tieto upozornenia:
1. Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2017/2018 po rozhodnutí ŠTK ObFZ z 3.7.2017
Toto zloženie schválila ŠTK na svojom zasadnutí dňa 3.7.2017. Do nižších súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2017/2018 vo všetkých vekových kategóriách (skupiny Východ a skupiny Západ) boli družstvá zadelené
v zmysle RS 2016/2017 a podľa územnej príslušnosti.
V prehľade súťaží je uvedené zloženie jednotlivých súťaží ObFZ k 3.7.2017 aj s požadovanými číslami
a výnimkami z elektronických prihlášok do súťaží. Ďalšie požadované veci boli do tohto prehľadu doplnené po
oznámení doručenými e-mailami na ObFZ do 3.7.2017 od klubov a ďalšie po oznámeniach klubov po skončení
konferencie ObFZ dňa 7.7.2017 (tieto posledné sú v ňom uvedené červeným písmom).
Ak niektorý kolektív FO a FK požaduje ešte nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy,
odpust, a pod.), ktorá nie je uvedená v tomto prehľade, je povinný to oznámiť na ObFZ obratom e-mailom na
adresu: „obfzmi@stonline.sk“, aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu, kde tento má uviesť hlavne
termín (dátum), na ktorý žrebovacie číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať doma alebo vonku, a ak
doma, tak či v ÚHČ alebo aj o 3 h skôr.
2. Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018
Na ObFZ ich v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, doručili len tieto FO a FK:
- dňa 15.6.2017: Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Družstevník Ložín“ (vytvorili ho z
dorastencov OŠK Svornosť Bracovce a TJ Družstevník Ložín) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce.
- dňa 26.6.2017: Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „FK Družstevník Iňačovce“ (vytvorili ho
z dorastencov FK Družstevník Iňačovce a OŠK Družstevník Zempl. Široká) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ
Michalovce; Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom „OŠK Družstevník Zempl. Široká“ (vytvorili ho zo žiakov
OŠK Družstevník Zempl. Široká a FK Družstevník Iňačovce) - hrať bude v IV. lige žiakov ObFZ Michalovce.
Ak ešte niektorý klub má záujem vytvoriť spoločné družstvo mládeže pre sezónu 2017/2018, je povinný to
oznámiť na ObFZ obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“, aj s menom a priezviskom odosielateľa a
číslom jeho mobilu, najneskôr do piatku 14.7.2017 do 15:00 h, dokedy je povinný na ObFZ doručiť aj navzájom
podpísané dohody. Tým, že 2 kluby vytvárajú 1 spoločné družstvo, druhé z nich sa stráca, čím sa stratí aj v súťažiach
ObFZ, a z toho dôvodu nie je možné vyžrebovať súťaže. Po definitívnom uzavretí súťaží sa každé pôvodne
prihlásené družstvo do súťaží považuje za družstvo zo súťaže vylúčené alebo odhlásené, aj s príslušnou
poriadkovou pokutou.
3. Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018
Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce ho bol povinný doručiť na ObFZ Michalovce do
23.6.2017 do 15:00 h. Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu
vľavo, dole, v časti pod názvom "Príprava sezóny 2017/2018", v bode 7, pri dátume 19.6.2017. Každý FO-FK, ktorý
ho ešte na ObFZ nedoručil, je povinný ho na ObFZ doručiť obratom. V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK
a jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2017/2018“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce
2017/2018“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne paličkovým veľkým
písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho má každý FO-FK prekopírovať,
kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu a originál doručiť na ObFZ Michalovce.
Toto tlačivo už na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 7.7.2017: Pozdišovce, Koromľa,
Jastrabie pri MI, Poruba p/V. Na ObFZ ho stále ani do 12.7.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho
doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Hatalov, Jovsa, Krásnovce, Kriš. Liesková,
Kusín, Lastomír, Lekárovce, Malčice, MI - AFK Topoľany, MI - MFK Zemplín, Moravany, Nacina Ves, Oborín,
Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Ptrukša, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske, Stretava, Veľ.
Kapušany, Veľ. Revištia, Vinné, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Žbince.
4. Žrebovacie čísla súťaží VsFZ 2017/2018 a vyžrebovania súťaží
ŠTK VsFZ zverejnila žrebovacie čísla súťaží VsFZ 2017/2018 (sú zverejnené na stránke VsFZ, v časti
„Novinky z futbalu“, pri dátume 7.7.2017). O ich prípadné zmeny bolo možné požiadať obratom. Vyžrebovanie súťaží
VsFZ 2017/2018 je zverejnené na stránke VsFZ, v časti „Novinky z futbalu“, pri dátume 10.7.2017. ŠTK VsFZ žiada
kluby o prekontrolovanie výnimiek ÚHČ a hracích plôch. Do štvrtku 13.7.2017 možné zmeny.
5. Predbežné žrebovacie čísla družstiev v jednotlivých súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018
Budú zverejnené na stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom "Príprava sezóny 2017/2018",
po zverejnení definitívnych žrebovacích čísiel súťaží VsFZ 2017/2018 a prípadných zmien v nich, a to v piatok 14.7.2017
o 16:00 h. Ak k nim nebudú obratom na ObFZ doručené pripomienky, vyžrebovanie súťaží ObFZ 2017/2018 bude
zverejnené v spomínanej časti v pondelok 17.7.2017.
Doklady o úhrade zberných faktúr z ISSF za 06/2017: Vzhľadom k tomu, že v týchto ZF bol aj súťažný

vklad za kolektívy FO a FK pre sezónu 2017/2018 (pri nových družstvách mužov aj finančná zábezpeka), ObFZ ich
výnimočne žiadal uhradiť najneskôr 6.7.2017 a kópiu dokladu o úhrade odovzdať pri prezentácii na riadnej „Konferencii
ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. Túto tam odovzdali len tieto FO a FK: Žbince, Ložín, Horovce, 663,10 – Pavlovce
n/U, Iňačovce, Poruba p/V, Vojany, Pus. Čemerné, Vyš. Remety.
ZO SPRÁV SFZ:
Vyžrebovanie 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: To sa uskutočnilo v utorok
11.7.2017 v priestoroch SFZ v Bratislave. Štartujú v ňom len prihlásené futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov
(len tie, ktoré budú v sezóne 2017/2018 štartovať minimálne v V. lige mužov). Súťaž riadi ŠTK SFZ a družstvá v nej
štartujú na vlastné náklady. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce v nej spomedzi 210 prihlásených
družstiev štartujú len tieto 3 FO a FK: MFK Zemplín Michalovce; OŠK Pavlovce n/U; ŠK Nacina Ves. Tí sa
v úvodných kolách predstavia takto: 1. kolo: 22.-23. júla 2017: Pavlovce n/U - Nacina Ves; Zemplín Michalovce má
voľno; 2. kolo: 9. augusta 2017: FK 09 Bacúch / Medzibrod - Zemplín Michalovce; Pavlovce n/U / Nacina Ves - Poproč
/ Krásnohorské Podhradie.
SPRÁVY Z ISSF:
Transfery s obmedzením: Informáciu o nich dostali FZ z ISSF e-mailom dňa 10.7.2017 od M. Sládkoviča
s týmto textom: V zmysle RaPP, článok 19, odsek 2, písmeno b), je možné schvaľovať transfer s obmedzením od 1.8. do
30.9. Transfery s obmedzením, ktoré sa už nachádzajú v elektronickej podateľni, je možné buď zamietnuť, alebo
ponechať ako nevybavené do 1.8.
List generálneho sekretára SFZ: FZ ho dostali z ISSF e-mailom aj dňa 11.7.2017 od J. Letka, v ktorom sú
upozornenia ohľadom používania ISSF a pod.
Dôležité informácie ohľadom prerozdelenia a uzávierky členského a prerozdelenia príspevku od SFZ:
FZ ho dostali z ISSF e-mailom aj dňa 11.7.2017 od J. Letka s týmto textom: Vážený klubový manažér, členovia SFZ,
funkcionári, zasielam Vás odkaz na stránku, kde sú kompletné informácie k bodu na ostatnej konferencii SFZ v Poprade
na tému "PREROZDELENIE PRÍSPEVKOV PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) A PÍSM. B) ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z.
O ŠPORTE". Pre Vašu informáciu, počty družstiev sme overovali so sekretármi zväzov. Odkaz:
„http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte“.
Kompletné informácie k uzávierke a prerozdeleniu všetkých členských príspevkov za sezónu 2016/2017 nájdete na
tomto odkaze: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2016-2017“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

