Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 3 z 19.07.2017
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).
Požiadavky FO a FK o obsadenie R na prípr. stretnutia a turnaje: KR ich dostala a vzala na vedomie od
týchto FO a FK: - dňa 18.7.2017: Lesné (2 R na 12.r. turn. dorastencov „Pohár MAS Duša“ v Ne 23.7.2017 o 14:00 h).
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.
Upozornenie k členskému poplatku R a D na sezónu 2017/2018: Každý R a D je povinný si v ISSF
vygenerovať svoj členský poplatok na sezónu 2017/2018 a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o
členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
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.
OBSADENIE R:
- na turnaje:
12. ročník futbalového turnaja dorastencov „Pohár MAS Duša“ - nedeľa 23.7.2017 od 14:00 h
v Lesnom: D. Kron, P. Pavlo (náležitosti pre DO hradí organizátor).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Požiadavka futb. odd. OŠK Budkovce o úhradu nákladov za organizovanie kvalifikačného stretnutia TJ
Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017: Na základe predchádzajúcej požiadavky
ObFZ o organizovanie tohto stretnutia, uvedený FO dal požiadavku o úhradu za jeho organizovanie v čiastke 100 €. Táto
bola predložená na zasadnutie VV dňa 10.7.2017, ktorý ju aj v tejto čiastke schválil, čo ŠTK vzala na vedomie a na
základe toho vyzvala uvedený FO o doručenie faktúry k tomu na ObFZ.
Faktúra za organizačné zabezpečenie za organizovanie kvalifikačného stretnutia TJ Veľké Revištia B OFK Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017: Na ObFZ ju dňa 13.7.2017 doručil futb. odd. OŠK Budkovce
spracovanú podľa vopred dohodnutých podmienok. ŠTK požiadala EkÚ ObFZ uhradiť túto prevodom z účtu ObFZ na
účet príslušného FO podľa týchto údajov: OŠK Budkovce (čiastka: 100 €: IBAN: SK10 1111 0000 0066 1829 8002;
SWIFT: UNCRSKBX; VS: 20170001; KS: 0008; ŠS: 20170701).
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:
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 13.07.2017: MI - TJ Sokol Močarany, Vinné (obom 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, Palín, Vyš. Remety.
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:
Zloženie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF: Toto v ISSF dňa 19.7.2017
spracoval J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF). Pri každej súťaži zverejnil termíny začiatku a konca
jesennej a jarnej časti súťaže, počet jej účastníkov, počet striedaní, hrací systém, družstvá a termínovú listinu. Zatiaľ v ISSF
vygeneroval len tieto súťaže: VI.L m, VII.L V m. Ostatné vygeneruje neskôr.
Členské poplatky zväzov na sezónu 2017/2018: Každý FZ je povinný v ISSF vygenerovať členský poplatok
za svoj zväz na sezónu 2017/2018, ktorý ISSF zahrnie do ZF zväzu, ktorú príslušný FZ bude povinný uhradiť.
Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky klubov na sezónu 2017/2018: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2017/2018. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky hráčov na sezónu 2017/2018: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok pre každého svojho hráča pre sezónu 2017/2018. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú
klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o tom sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2017/2018: Tento si je povinný v ISSF
vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, rozhodca, delegát, funkcionár, ...) individuálne. Komplexné informácie o
členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie na skončenie doby platnosti RP: V mesiaci júl 2017 končí doba platnosti prvých plastových RP
vybavených v roku 2012. ObFZ upozorňuje kluby, aby si prekontrolovali dobu platnosti RP všetkých svojich hráčov
a najneskôr 14 dní pred jej uplynutím cez elektronickú podateľňu požiadali o nový RP hráča. Žiada sa pritom dať do ISSF
nové kvalitné fotografie hráčov. Od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov.
Upozornenie na možnosť opravy údajov hráčov v RP pri ich výmene pri skončení doby platnosti: Každý
FO a FK má pri tom možnosť, v súčinnosti so svojím FZ, pod ktorý matrične patrí, opraviť prípadné chybné údaje v RP.
Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 01.07.2017 do 30.9.2017: Klasický
prestup hráča je v ňom možné podávať len do 31.07.2017 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom
prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným
hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 30.9.2017 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť
len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený
príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia
prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného termínu musí v ISSF zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu,
schváliť ho musí príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Najbližšie ďalšie zimné registračné obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018: Klasický prestup v ňom bude
možné podať len v termíne od 01.01.2018 do 31.01.2018 a prestup s obmedzením od 01.01.2018 do 31.03.2018.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 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 14.07.2017 (1): Dávid Kurtak - 1278107 07.10.2000; - dňa 17.07.2017 (2): Ľudovít Pivarník - 1166106 - 06.09.1988; Marián Mičo - 1190589 - 12.06.1989; - dňa
18.07.2017 (1): Róbert Róka - 1114626 - 1980.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Úbrež (2): Peter Demeter - 28.04.1999 (13-13-13
– 14), Ľuboslav Timko - 19.04.2000 (13-13-13 – 14). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP.
Žiadosti o prestup hráča: V termíne od 12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF postupne
vybavené tieto: - prestup klasický schválený: Martin Mihaľov (1093231) - 21.12.1977 - 0,00 (OFK Dúbravka - OŠK
Horovce) od 11.07.2017 –(11-13-13 – 18); Branislav Kačur (1241532) - 19.12.1994 - 0,00 (MFK Sobrance - FK
Tibava) od 14.07.2017 - (11-12-13 – 18); Patrik Kovaľ (1277790) - 19.08.1998 - 0,00 (MFK Sobrance - FK Tibava) od
14.07.2017 - (11-12-12 – 18); Ján Janák (1371491) - 04.05.1991 - 0,00 (FK Vinohrady CHOŇKOVCE - OFK
ÚBREŽ) od 13.07.2017 - (13-13-xx – 18); Pavol Mezej (1231327) - 04.11.1993 - 0,00 (Futbalový klub Nižný Hrušov OFK Rakovec nad Ondavou) od 13.07.2017 - (13-13-xx – 18); Martin Švábik (1245163) - 13.05.1994 - 0,00
(Futbalový klub Nižný Hrušov - OFK Rakovec nad Ondavou) od 13.07.2017 - (13-13-xx – 18); Marián Dzurjo
(1051688) - 15.11.1972 - 100,00 (OFK Vojany - TJ Družstevník Ložín) od 17.07.2017 - (17-17-17 – 18); Marián Mičo
(1190589) - 12.06.1989 - 200,00 (TJ Bánovce nad Ondavou - TJ Družstevník Ložín) od 17.07.2017 - (17-17-17 – 18).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 12.07.2017 od 16:00 h
do 19.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Iňačovce (1): Thomas Bujdoš - 11.07.2002 (14 – 14). Tieto FO a FK mali
čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Úprava orezania fotografie v ISSF pri žiadosti o RP hráča po skončení platnosti RP: Túto matrikár ObFZ
v termíne od 12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do 16:00 h postupne upravil pri týchto FO - FK a týchto ich hráčoch:
Veľ. Slemence (2): Attila Matyi - 11.09.1989 (12-18 – 18), Tibor Gilányi - 18.02.1997 (12-18 – 18).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti RP: V termíne od 12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017

do 16:00 h boli v ISSF tieto: Iňačovce (4): Jakub Topoľovský - 12.01.1990 (03-06 - 14), Peter Kendereš - 23.07.1998
(03-06 - 14), Marcel Sidor - 18.09.1998 (03-06 - 14), Martin Forin - 18.04.1998 (03-06 - 14); Veľ. Slemence (4):
Szabolcs Nosov - 25.04.1997 (12-18 – 18), Attila Matyi - 11.09.1989 (12-18 – 18), Tibor Gilányi - 18.02.1997 (12-18 –
18), Juraj Mihók - 16.03.1973 (12-18 – 18); Lesné (2): Daniel Ovšonka - 12.08.1994 (14-18 – 18), Matej Krajňák 04.12.1996 (14-18 – 18); Vojany (2): Nikolas Pongó - 29.09.1997 (14-18 – 18), Mário Popália - 11.09.1980 (14-18 –
18); Rakovec n/O (3): Matúš Ivan - 24.09.1989 (16-18 – 18), Ľuboslav Čop - 06.11.1992 (16-18 – 18), Valér Bakajsa 08.06.1985 (16-18 – 18); Krásnovce (4): Michal Seňko - 05.01.1991 (18-18 – 18), René Fogoš - 17.06.1999 (18-18 –
18), Miroslav Ďurina - 27.08.2002 (18-18 – 18), Dušan Nemét - 23.06.1989 (18-18 – 18); Ložín (2): Martin Poľakovský
- 04.09.1999 (19-19 – 19), Dávid Valkučák - 02.12.1993 (19-19 – 19). Tieto FO a FK mali čakať dodanie 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 13.7.2017: Strážske; - dňa
18.7.2017: Jovsa. Na ObFZ si ho oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, stále
ani do 19.7.2017 do 16:00 h neprevzali a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Topoľany, Poruba p/V.
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.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
13.7.2017: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016); - dňa 18.7.2017: Krásnovce (zo stretn.
25.k.VI.L m Krásnovce - Kusín z 11.6.2017). Tým si ich už prevzali všetky FO a FK, ktoré si ich mali prevziať.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 13.7.2017: J. Škodi (za 06). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: Spravodajcovia všetkých družstiev FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev a výsledky turnajov, aj s
požadovanými údajmi o nich, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich zverejniť
v tlači i na webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Hlásiť ich môžu
spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, alebo ak turnaj organizuje iný
FK, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Výsledky všetkých prípravných
stretnutí svojich družstiev na túto adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach. Do 19.7.2017 do 16:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto FO a
FK: - dňa 16.7.2017: Hatalov (m - 16.7.2017).
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Každoročne, hlavne počas letnej prestávky, sa organizujú rôzne futbalové
turnaje v rámci ObFZ Michalovce. O organizovaní mnohých z nich sa častokrát ani nevie, pričom podobne je to aj
s propagáciou ich výsledkov. A pritom usporiadateľ každého futbalového turnaja je povinný, v zmysle SP, vopred písomne
oznámiť jeho konanie aj s jeho stručnými propozíciami, a po jeho skončení má na ObFZ obratom doručiť jeho
vyhodnotenie na určenom tlačive (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“). Na zadnú stranu tohto
tlačiva sa majú uviesť všetky údaje o stretnutiach z turnaja aj s jeho tabuľkou. FK, ktoré organizujú turnaj, sú povinné po
skončení turnaja jeho výsledky nahlásiť na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu: obfzmi@stonline.sk, a vyhodnotenie
turnaja doručiť do 3 dní na ObFZ na požadovanom tlačive. Tie FO a FK, ktoré už turnaj organizovali a jeho vyhodnotenie na
určenom tlačive a správu o ňom e-mailom na ObFZ ešte nedoručili, majú tak urobiť obratom. Do 19.7.2017 do 16:00 h boli
na ObFZ doručené tieto vyhodnotenia len od týchto FO a FK: - dňa 18.7.2017: Trhovište (m - 16.7.2017). Nedoručili ho
a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Poruba p/V, Vyš. Remety, Ložín, Budkovce, Pozdišovce (2x), ako aj
všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka ŠTK o úhradu faktúry za organizovanie kvalifikačného stretnutia TJ Veľké Revištia B - OFK
Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017: Táto bola v zmysle požiadavky ŠTK uhradená prevodom z účtu ObFZ
na účet príslušného FO dňa 14.7.2017 takto: OŠK Budkovce - 100 €. EkÚ ObFZ uvedené dáva na vedomie pre ŠTK.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 12.07.2017: J. Bendzák (za 06); - dňa 14.07.2017: J. Škodi (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:
L. Babjak (za 06), J. Bukaj (za 06), J. Cejkovský (za 06), D. Čeklovský (za 06), M. Dančišin (za 03,04,05,06), P. Dziad (za
05,06), P. Feňuš (za 05,06), Š. Ferko (za 05,06), M. Hospodi (za 05,06), J. Hreško (za 03,04,05,06), D. Ihnacik (za 06), M.
Ivan (za 06), P. Kaffan (za 06), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 05,06), P. Koščo (za 05,06), M. Kurtak (za 06), L.

Kurták (za 06), V. Lisák (za 06), J. Mano (za 06), J. Matej (za 03,04,05,06), M. Mazár (za 06), M. Miľo (za 06), Š. Miľo (za
06), J. Minaroviech (za 05,06), O. Palinský (za 04,05,06), P. Pavlo (za 06), V. Pčolár (za 03,04,05,06), P. Piovar (za 06), Joz.
Pivarník (za 06), L. Popik (za 06), P. Rapáč (za 05,06), P. Remecký (za 05,06), M. Rovňák (za 06), R. Rózsa (za 06), M.
Ruščanský (za 03,04,05,06), M. Sabo (za 06), A. Stretavský (za 06), J. Šimko (za 04,05,06), P. Tudja (za 05,06), M. Tušek
(za 03,04,05,06), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 05,06), M. Ubľanský (za 05,06), L. Vojtko (za 03,04,05,06), A.
Žoffčák (za 03,04,05,06).
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 14.7.2017: J. Škodi (za 06).
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 13.7.2017: Veľ.
Slemence (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017); Budkovce (osobne: za 06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017); dňa 14.7.2017: Bánovce n/O (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 14.7.2017); - dňa 18.7.2017: Jovsa (osobne: za
06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017). Ani do 19.7.2017 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; - za 06/2017: - dňa 11.7.2017: Hatalov, Kriš. Liesková,
Lekárovce, Lesné, Petrovce n/L, Porostov, Rem. Hámre, Záhor; - dňa 12.07.2017: Lastomír, Moravany, Pozdišovce,
Stretava; - dňa 13.07.2017: MI - TJ Sokol Močarany, Vinné; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 06/2017:
Malčice, Palín, Vyš. Remety.
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 12.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 2 FO a FK (predtým od 48) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 13.07.2017 (2): MI - TJ Sokol Močarany, Vinné. Do 19.07.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na
účte SFZ nemali importovanú tieto 4 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice, Palín, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do
termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 10.07.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal 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 jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Nezaevidovanie štadiónov družstiev FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v ISSF pre
sezónu 2017/2018: Každý klubový ISSF manažér FO a FK bol povinný v ISSF v časti „Družstvá“ vytvoriť družstvá
svojho klubu (vekové kategórie) pre nový súťažný ročník 2017/2018 a pri každom družstve uviesť aj jeho štadión.
Podľa pokynov uvedených v dokumente č. 5 z 07.06.2017 „Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“,
bod 11, ktorý je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava sezóny
2017/2018", bolo potrebné postupovať takto: stačilo napísať časť názvu štadióna alebo obce (minimálne 3 začiatočné
znaky) a výber sa podľa toho automaticky vyfiltroval; vyfiltrovaný štadión z ponúkaných možností bolo potrebné pri
každom družstve odkliknúť a ešte aj potvrdiť voľbu tlačidlom „Vybrať“; priradenie štadióna k družstvu bolo potrebné
aj skontrolovať. Štadión aj napriek tomu pri zaevidovaní svojich družstiev v ISSF neuviedli tieto FO a FK v týchto
kategóriách: - muži (19): Veľ. Revištia B, Vojany, Dúbravka, Žbince, Zempl. Široká, Kriš. Liesková, Kusín,
Záhor, Podhoroď, Petrovce n/L B, Malčice, Bánovce n/O, Topoľany B, Jastrabie pri MI, Beša, Oborín, Pavlovce
n/U B, Sobrance B (ZŠ Komenského SO?), Jovsa; - dorastenci (21): Veľ. Revištia, Pavlovce n/U, Vinné,
Pozdišovce, Palín, Petrovce n/L, Vyš. Remety, Žbince, Lastomír, Moravany, Bánovce n/O, Iňačovce, Rus.
Hrabovec, Záhor, Podhoroď, Poruba p/V, Vojany, Budkovce, Kriš. Liesková, Dúbravka, Malčice; - žiaci (12):
Sobrance, Nac. Ves, Vinné, Veľ. Revištia, Pavlovce n/U, Palín, Vyš. Remety, Zempl. Široká, Hatalov, Petrovce
n/L, Veľ. Slemence, Lastomír; - ml. žiaci (1): Sobrance. Všetkým týmto družstvám uvedených FO a FK bol v ISSF (v
časti „Družstvá“, v jeho detaile, v časti „Výber štadióna“) štadión doplnený.
Elektronické prihlášky jednotlivých FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2017/2018: V ISSF ich postupne podali tieto FO a FK: - dňa 18.6.2017 (kluby 2 / kolektívy 3): Čičarovce 2, Topoľany
1; - dňa 19.6.2017 (6/10; spolu 8/13): Nacina Ves 1, Pavlovce n/U 2, Ptrukša 1, Rakovec n/O 2, Tibava 2, Vinné 2; dňa 20.6.2017 (4/8; spolu 12/21): Vojany 2, Horovce 2, Bracovce 2, Rem. Hámre 2; - dňa 21.6.2017 (13/35; spolu
25/56): Hatalov 2, Ložín 2, Zalužice 5, Pozdišovce 2, Strážske 3, Palín 3, Porostov 2, Trhovište 4, Budkovce 2,
Dúbravka 1, Petrovce n/L 3, Iňačovce 2, Vyš. Remety 3 (dodatočne ju dodali aj: Topoľany mB); - dňa 22.6.2017 do
16:00 h (11/20; spolu 36/76): Tušice TNV 2, Veľ. Slemence 2, Kusín 2, Úbrež 1, Pus. Čemerné 2, Jastrabie pri MI 1,
Žbince 2, Krásnovce 2, Zempl. Široká 2, Lastomír 2, Rus. Hrabovec 2; - dňa 23.6.2017 (12/21; spolu 48/97): Horňa
1, Kriš. Liesková 2, Záhor 2, Podhoroď 2, Veľ. Kapušany 1, Beša 1, Malčice 2, Bánovce n/O 2, Lekárovce 1,
Stretava 1, MI - TJ Sokol Močarany 2, Veľ. Revištia 3 (dodatočne ju dodali aj: Dúbravka d); - dňa 24.6.2017 (3/7;

spolu 51/104): Oborín 1, Poruba p/V 2, Sobrance 3 (dodatočne ju dodali aj: Pavlovce n/U mB); - dňa 25.6.2017 (1/1;
spolu 52/105): Jovsa 1; - dňa 28.6.2017 (1/1; spolu 53/106): Koromľa 1; - dňa 30.6.2017 (1/1; spolu 54/107):
Moravany 1; - dňa 3.7.2017 (0/1; spolu 54/108): (dodatočne ju dodali aj: Úbrež d). Svoje prihlášky z podaných neskôr
stiahli: - dňa 13.7.2017: Veľ. Kapušany mB, Zalužice d, Zalužice mž. Do sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ 105 prihlášok
svojich kolektívov podalo 53 FO a FK (nepodali ich len: MFK Zemplín Michalovce, MFK Veľ. Kapušany).
Doplnené upozornenia pre všetky kluby územne patriace pod ObFZ Michalovce: Tieto boli spracované
dňa 17.7.2017 podľa stavu k 16:00 h, 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 13 pri dátume 17.7.2017. Boli v nich
uvedené tieto doplnenia: 1. Upravené zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2017/2018; 2. Doplnené ďalšie dohody
o vytvorení spoločných družstiev mládeže v súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018; 3. Požiadavka o doručenie
obratom tlačiva „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018“. Ak niektorý FO a FK
požadoval pre niektorý svoj kolektív ešte nejakú výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, odpust, a
pod.), ktorá nebola uvedená v prehľade zloženia súťaží, alebo ak mal záujem o vytvorenie spoločného družstva
mládeže, bol povinný to oznámiť na ObFZ obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do termínu
uvedeného v týchto upozorneniach ich oznámil ani jeden FO a FK.
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ich v zmysle SPF, čl.
28/4,5,6, doručili aj tieto FO a FK:
- dňa 13.7.2017:
Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Družstevník Moravany“ (vytvorilo sa z dorastencov TJ
Družstevník Moravany a OFK Rakovec n/O) - hrať bude v IV. lige dorastencov ObFZ Michalovce;
Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom „OFK Rakovec n/O“ (vytvorilo sa zo žiakov OFK Rakovec n/O a
TJ Družstevník Moravany) - hrať bude v IV. lige žiakov ObFZ Michalovce.
Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Sokol Močarany“ (vytvorilo sa z dorastencov TJ Sokol
Močarany a OŠK Zalužice) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce;
Spoločné družstvo žiakov U13 pod názvom „TJ Sokol Močarany“ (vytvorilo sa z mladších žiakov TJ Sokol
Močarany a OŠK Zalužice - hrať bude v III. lige mladších žiakov ObFZ Michalovce.
- dňa 14.7.2017:
Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „OŠK Horovce“ (vytvorilo sa z dorastencov OŠK Horovce
a OŠK Tušice ZNV) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce;
Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „OFK Dúbravka“ (vytvorilo sa z dorastencov OFK
Dúbravka a OFK Hatalov) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce;
Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom „OFK Hatalov“ (vytvorilo sa zo žiakov OFK Hatalov a OFK
Dúbravka - hrať bude v IV. lige žiakov ObFZ Michalovce.
Tieto dohody, ktoré nadobudnú platnosť právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ MI o ich schválení, budú
z ObFZ zaslané e-mailom na ORS SFZ k zaevidovaniu v ISSF.
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. 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 17.7.2017: Žbince; - dňa 18.7.2017: Krásnovce, Záhor. Na ObFZ ho stále ani do 19.7.2017 do 16:00 h
nedoručili a obratom sú povinné ho doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Hatalov,
Jovsa, 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, Zalužice.
Žrebovacie čísla a výnimky družstiev v jednotlivých súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2017/2018: Tieto boli spracované v dňoch 15.-16.7.2017 po zverejnení definitívnych žrebovacích čísiel súťaží
VsFZ 2017/2018 a z ObFZ boli zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do
časti pod názvom "Príprava sezóny 2017/2018", do bodu 14. Pripomienky k nim bolo možné oznámiť telefonicky na
mobil sekretárovi ObFZ obratom, najneskôr v utorok 18.7.2017 do 10:00 h. Neboli oznámené žiadne.
Definitívne žrebovacie čísla a výnimky družstiev v jednotlivých súťažiach „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ pre sezónu 2017/2018: Tieto boli spracované dňa 18.7.2017 po 10:00 h a z ObFZ boli v uvedený deň
zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do časti pod názvom "Príprava
sezóny 2017/2018", do bodu 15. Na základe nich sa spracovalo vyžrebovanie týchto súťaží.
Definitívne uzavretie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018: Tieto sa uzavreli dňa
18.7.2017 o 10:00 h zverejnením priradených žrebovacích čísel na webovej stránke ObFZ Michalovce. Po definitívnom
uzavretí súťaží sa každé pôvodne prihlásené družstvo do súťaží považuje za družstvo zo súťaže vylúčené alebo
odhlásené, aj s príslušnou poriadkovou pokutou. Od uvedeného dátumu sa zmeny môžu uskutočniť už len cez ISSF,

cez podnet na ŠTK. Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy je povinnosťou podávať už len v ISSF, cez detail zápasu.
Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018: Toto bolo spracované dňa
18.7.2017, kedy bolo z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, dole, do časti
pod názvom "Príprava sezóny 2017/2018", do bodu 16.
Novinka v počte striedaní v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2017/2018: Vo všetkých
stretnutiach súťaží ObFZ, vo všetkých vekových kategóriách, bude môcť každé družstvo vystriedať maximálne 5 hráčov.
ZO SPRÁV VsFZ:
Seminár trénerov mládeže: FZ v rámci VsFZ informáciu o ňom, aj s informáciami o prihláškach naň, dostali
z VsFZ dňa 16.07.2017 e-mailom od Petra Szénaya s požiadavkou o zverejnenie tejto informácie na web stránkach FZ,
prípadne v ÚS (tréneri registrovaní v ISSF boli o tomto seminári informovaní e-mailom). Seminár organizuje VsFZ
v sobotu 5. augusta 2017 v hoteli Kamei na Sninských rybníkoch a v Snine, a to pre trénerov mládeže, držiteľov licencií
GRASSROOTS C a UEFA B. Účastnícky poplatok 23 € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed).
Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom do 1.8.2017 na adresu: „peter.szenay@futbalsfz.sk“. Program: 8:30 h: Prezentácia;
9:00 h: Otvorenie; 9:15 h: Informácia o vzdelávaní trénerov (Peter Szénay); 9:45 h: Priestorová obrana I. - teória (Peter
Szénay); 11:15 h: Prestávka; 11:45 h: Priestorová obrana II. - teória (Peter Szénay); 13:15 h: Obed; 14:30 h: Priestorová
obrana - prax - futbalový štadión v Snine (Peter Szénay); 16:00 h: Odovzdanie certifikátov. Oznámenie o tomto seminári
je zverejnené aj na webovej stránke ObFZ Michalovce, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 17.7.2017.
Definitívne vyžrebovanie súťaží VsFZ 2017/2018: Od 19.7.2017 je zverejnené na stránke VsFZ i na futbalnete.
Od uvedeného dátumu sa zmeny môžu uskutočniť už len cez ISSF, cez podnet na ŠTK VsFZ. Žiadosti o zmenu
termínu/hracej plochy je povinnosťou podávať už len v ISSF, cez detail zápasu.
ZO SPRÁV SFZ:
Zaradenie družstiev FK do súťaží SFZ 2017/2018 (z ÚS SFZ č. 01 z 01.07.2017 - zo Správ ŠTK SFZ):
ŠTK SFZ na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 rozhodla o zaradení nasledovných družstiev jednotlivých FK do súťaží
SFZ 2017/2018 (po splnení náležitostí podľa SP, napr. čl. 38, a Rozpisu RS pre súťažný ročník 2017/2018):
II. liga muži (16): FC VSS Košice, MFK Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín, MŠK Žilina B, ŠKF Sereď, FC
Lokomotíva Košice, Partizán Bardejov, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, MFK Tatran Liptovský Mikuláš,
MFK Lokomotíva Zvolen, FK NOVES Spišská Nová Ves, FK Poprad, FK Inter Bratislava, SLAVOJ Trebišov, KFC
Komárno, FK Železiarne Podbrezová B.
I. liga dorastencov U19 / U17 / U16 (12): FC Nitra, MFK Zemplín Michalovce, 1. FC Tatran Prešov, ŠK
Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FK DAC 1904 Dunajská Streda, AS Trenčín, FC Spartak Trnava,
Partizán Bardejov, FK Železiarne Podbrezová, FK Senica.
I. liga žiakov U15 / U14 / U13 / U12:
skupina Západ (14): FC Nitra, ŠK Slovan Bratislava, FK Senica, AS Trenčín, FK DAC 1904 Dunajská
Streda, FC Spartak Trnava, FKM Karlova Ves, FK Slovan Levice, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, MŠK
Púchov, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, SDM Domino, MFK Skalica.
skupina Stred (10): MŠK Žilina, MFK Ružomberok, JUPIE Podlavice Badín, FK Železiarne Podbrezová, TJ
ŠK Kremnička, MŠK Námestovo, MŠK Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva Zvolen, AKADÉMIA JUVENTUS
Žilina, MŠK FOMAT Martin.
skupina Východ (10): 1. FC Tatran Prešov, FC VSS Košice, MŠK Tesla Stropkov, MFK Vranov nad Topľou,
Partizán Bardejov, MFK Snina, MFK Zemplín Michalovce, FK Poprad, FK NOVES Spišská Nová Ves, FK Humenné.
Prípravky U11 / U10 / U9:
skupina Západ (8): AS Trenčín, MŠK Púchov, FC Spartak Trnava, FC Baník HN Prievidza  Handlová, FC
Vion Zlaté Moravce-Vráble, FK Slovan Levice, Spartak Myjava, FC Nitra.
skupina Bratislava / Západ (8): ŠK Slovan, FC Petržalka akadémia, FK Inter Bratislava, SDM Domino
Bratislava, FKM Karlova Ves, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Skalica, FK Senica.
skupina Stred A (8): Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva Zvolen, ŽP Šport
Podbrezová, FK Pohronie Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rim. Sobota, MFK Detva.
skupina Stred B (8): MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MŠK Námestovo, MFK Tatran L. Mikuláš, MŠK
FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, Akadémia JUVENTUS Žilina, ATTACK Vrútky.
skupina Východ A (7): FK Poprad, FK Spišská Nová Ves, FC VSS Košice, MFK Zemplín Michalovce,
Slavoj Trebišov, FC Lokomotíva Košice, TJ Vyšné Opátske.
skupina Východ B (7): Partizán Bardejov, MŠK Tesla Stropkov, MFK Snina, MFK Vranov, 1. FC Tatran
Prešov, ŠK Odeva Lipany, FK Humenné.
Nahlásenie príslušnosti delegátov k RFZ a ObFZ (z ÚS SFZ č. 02 z 07.07.2017 - zo Správ Komisie
delegátov SFZ): Komisia delegátov SFZ žiada RFZ a ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom
nahlásili príslušnosť delegátov k RFZ a ObFZ. Zmeny je potrebné nahlásiť matrikárovi delegátov p. Tatiane
Polatsekovej, na adresu: „tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk“ do 31.7.2017.
Novelizovaný Súťažný poriadok, schválený VV SFZ dňa 28.6.2017 (z ÚS SFZ č. 02 z 07.07.2017 - zo
Sekretariátu SFZ): Sekretariát SFZ oznamuje, že tento je zverejnený na webovej stránke SFZ na adrese:
(www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky).
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ č. 03 z 14.07.2017 - zo Správ

Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ ho, v spolupráci s TMK VsFZ, organizuje v sobotu 5.8.2017 v Snine, v
rozsahu 8 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov mládeže. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou
do 1.8.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ /
Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Seminár trénerov SFZ „SR21 na ME 2017“ (z ÚS SFZ č. 03 z 14.07.2017 - zo Správ Technického úseku
SFZ): Technický úsek SFZ ho organizuje dňa 7.8.2017 vo Zvolene. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej
licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 4.8.2017. Podrobné
informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a
boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Školenie trénerov UEFA B licencie (z ÚS SFZ č. 03 z 14.07.2017 - zo Správ Technického úseku SFZ):
Technický úsek SFZ ho, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje II. polroku 2017. Prihlášky je potrebné zaslať do
20.8.2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke www.trenerportal.sk.
SPRÁVY Z ISSF:
Predaj vstupeniek na stretnutie kvalifikácie MS Anglicko - Slovensko dňa 4.9.2017 vo Wembley: FZ
informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom aj dňa 6.7.2017 od P. Kačinca s týmto textom: Dňa 5.7.2017 sa o 12:00 h
spúšťa predaj vstupeniek na kvalifikačný zápas Anglicko - Slovensko, ktorý sa hrá 4.9.2017 vo Wembley. Nastala však
zmena v spôsobe predaja vstupeniek! Predaj vstupeniek na tento zápas pôjde online. Vstupenky si môžete zakúpiť
prostredníctvom linku „https://ticketing.thefa.com“. BLIŽŠIE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREDAJA
VSTUPENIEK: CENY VSTUPENIEK: 1. kategória 65 £ / 2.kat kategória 55 £; SEKTORY: 125 - 128 (vyznačené
sektory nájdete na mape štadióna v prílohe). PODMIENKY PREDAJA: ● Registrácia na webe (vytvorenie konta s
povinnými údajmi). ● Každá registrovaná osoba si môže kúpiť maximálne 8 vstupeniek. ● Kreditná alebo debetná karta
môže byť použitá iba raz. ● Vstupenky vám budú doručené 2-3 týždne pred zápasom. ● Majitelia vstupeniek budú mať
na výber: elektronickú vstupenku (e- ticket odoslaný e-mailom) alebo papierovú vstupenku (fyzicky vytlačená a
odoslaná poštou). ● Pred samotným zakúpením vstupeniek sa odporúča vytvorenie konta, nakoľko registrácia môže
trvať cca 15 minút ak pristúpite priamo k nákupu vstupeniek. ● Každá registrovaná osoba obdrží e-mailom link, po jeho
odkliknutí bude presmerovaná na nákup vstupeniek. (V opačnom poradí bude záujemca najskôr presmerovaný na
registráciu. Bez registrácie nie je možné vstupenku zakúpiť). ● Pre študentov a deti do 16 rokov je poskytnutá zľava
10£ z ceny danej vstupenky. ● Záujemcovia o vstupenky pre ZŤP vozíčkarov a doprovod kontaktujte Zákaznícke
centrum na tel. čísle 0800 169 2007, klapka 7. Žiadatelia sa budú musieť preukázať dokladom o zdravotnom postihnutí
(scan e-mailom). ● Dostupné informácie sú tiež k dispozícii na webovej stránke Ticketmaster (oficiálny predajca
vstupeniek na tento zápas) – telefónne číslo 0844 826 2010.
Registrácia športových odborníkov: Členovia SFZ informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 18.7.2017
od P. Kačinca: V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Ide o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje
tento proces nájdete na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“. Tento nový proces priamo súvisí so
zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré
budú registrované v ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.
Časovo obmedzená výnimka pre medzinárodné transfery neplnoletých hráčov: Členovia SFZ informáciu
o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 19.7.2017 od M. Sládkoviča s týmto textom: Na základe žiadosti Slovenského
futbalového zväzu schválil Podvýbor pôsobiaci pri Výbore pre status hráčov FIFA časovo obmedzenú výnimku pre
medzinárodné transfery neplnoletých hráčov. Táto výnimka umožňuje realizovať medzinárodné prestupy neplnoletých
hráčov, ktorí smerujú do amatérskych klubov bez nutnosti predkladať požadovanú dokumentáciu vyššie uvedenému
Podvýboru. To v praxi znamená, že kluby žiadajúce o medzinárodný transfer aj naďalej predkladajú požadovanú
dokumentáciu, ktorú však bude posudzovať miesto Podvýboru matrika SFZ. Zásluhou uvedenej výnimky očakávame
operatívnejšie a hlavne časovo kratšie riešenie týchto transferov. Zoznam požadovaných materiálov zašle matrika
záujemcom mailom. Výnimka sa netýka klubov, ktoré majú uzatvorenú s niektorým zo svojich hráčov profesionálnu
zmluvu - tieto transfery posudzuje Podvýbor FIFA. Uvedená výnimka platí dva roky.
Zmena článku 19, odseku 2, bodu b), Registračného a Prestupového poriadku SFZ: Členovia SFZ
informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 19.7.2017 od M. Sládkoviča s týmto textom: Výkonný výbor
Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19, odseku 2, bodu b),
Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné
obdobie s obmedzením), s tým, že v prechodných ustanoveniach sa upravuje letné registračné obdobie 2017 na obdobie
s účinnosťou odo dňa schválenia (deň ukončenia hlasovania per rollam), teda od 18. júla 2017. Letné registračné
obdobie roku 2017 teda bude od 18. júla do 30. septembra".
Konfigurácia súťaží - pre správcov súťaží: Správcovia súťaží informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa
19.7.2017 od F. Ferenca s týmto textom: V linku (http://www.futbalsfz.sk/konfiguracia-sutazi) nájdete postup, ako
nastaviť konfiguráciu súťaží. Správcovia súťaží, upravte si prosím tieto nastavenia podľa Vášho platného a schváleného
rozpisu súťaží. Túto konfiguráciu bude možné samozrejme editovať pre každú sezónu.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

