Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 1 zo 7.7.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Výstroj pre R súťaží VsFZ (z ÚS VsFZ č. 42 z 30.6.2016 - zo Správ Se VsFZ): Nové výstroje pre R súťaží
VsFZ boli distribuované na sekretariáty jednotlivých ObFZ, na ktorých si ich majú R vyzdvihnúť podľa zväzovej
príslušnosti.
Zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2016/2017 (z ÚS SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ KR SFZ): Od 1.6.2016
sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/2017 (pre všetky súťaže SFZ s účinnosťou od 1.7.2016). Ich
skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia sa nachádza na webstránke SFZ v sekcii Slovensko / Rozhodcovia a PR /
Vzdelávanie.
Pracovný seminár licenčných komisárov akreditovaného systému vzdelávania R (licencia A a P) (z ÚS
SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ KR SFZ): Školský úsek KR SFZ pozýva licenčných komisárov akreditovaného
systému vzdelávania R (licencia A a P) z jednotlivých RFZ a ObFZ na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční dňa
10.7.2016 od 8:30 do 13:00 h v hoteli DIXON v B. Bystrici (účasť lektorov je povinná). Pozvánky s programom boli
zaslané elektronickou poštou. Za ObFZ Michalovce sa ho zúčastní J. Mano.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017:
VV na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na výkony R a námietok, povinne
zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich stále nedoručil a obratom ich má doručiť: rozh.
Martin Jakubec (z ÚS č. 50 z 9.6.2016: pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; uhradiť ju mal poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 15.6.2016 do 13:00 h pod následkom ďalšieho postihu; z ÚS č.
51 zo 16.6.2016: - pokuty za neskoré oznámenie zruš. obs.: 5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 17:00 h; uhradiť ich mal poštovým peňažným poukazom ObFZ
a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 22.6.2016 do 15:00 h).
Zhodnotenie činnosti DK ObFZ za 1. polrok 2016: Za DK ho spracoval M. Polák (predseda DK) a podľa
pokynov ho dňa 6.7.2016 doručil na ObFZ.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za DK: Za DK ho spracoval M. Polák (predseda DK) a podľa
pokynov ho dňa 6.7.2016 doručil na ObFZ.
Zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku SFZ (z ÚS SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ DK SFZ): DK SFZ
upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku
SFZ, schváleného výkonným výborom SFZ dňa 24.5.2016.
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 SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za 06/2016: Tieto boli v ISSF
vygenerované dňa 1.7.2016.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za
06/2016: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 2.7.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento
dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to vybavil dňa 6.7.2016.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zmeny a doplnky „Registračného a prestupového poriadku SFZ“ platné od 1.7.2016: Samotná novela i
celý predpis sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.6.2016.
Ďalšie požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 6.7.2016:
Záhor - zmeniť štatutárneho zástupcu (uvedený FO k tomu na ObFZ doručil kópiu výpis z uznesenia valného
zhromaždenia TJ z 19.6.2016, zápisnicu a prezenčnú listnu). Matrika ObFZ to vzala na vedomie a vybaví to
prostredníctvom SFZ v najbližšej dobe.
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 7.7.2016: Emmanuel Mensah
(30.06.1984) - k žiadosti o transfer z MFK Frýdek Místek (Česko) do MFK Zemplín Michalovce.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 30.6.2016 od 16:00 h do
7.7.2016 do 11:00 h si ich už na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení
rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 04.07.2016 (1): Pavol Viňanský (12.08.1997); dňa 06.07.2016 (3): Tomáš Fenčík (02.09.1997), Štefan Sorokáč (01.11.1996), Peter Macár (15.07.1988).
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-30.6.2016: Prehľad o nich je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 1.7.2016.
SPRÁVY TMK ObFZ:

Seminár trénerov ženského futbalu (z ÚS SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ TÚ SFZ): Technický úsek SFZ
oznamuje trénerom, že počas finálového turnaja ME WU19 na Slovensku, dňa 28.7.2016 v Senci, organizuje Seminár
trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu
trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 17.7.2016 na adresu:
education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke
SFZ (Slovensko / Tréner / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Aktuálne znenie „Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov“ (z ÚS SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ TÚ SFZ):
Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že aktuálne znenie „Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov“ (zo dňa
24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom
aj cez ISSF.
Požiadavka na trénerov o aktualizáciu e-mailových adries (z ÚS SFZ č. 1 z 1.7.2016 - zo Správ TÚ SFZ):
Technický úsek SFZ žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie
oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY KM ObFZ:
Medzinárodný futb. turnaj pre deti: Oznam o ňom, aj s materiálmi, je zverejnený na webovej stránke ObFZ
pri dátume 2.6.2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Neohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Podľa rozhodnutia KR uvedeného v úradnej správe č. 51 zo 16.6.2016
sa mali sekretárovi ObFZ telefonicky (na č. 0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: Peter Vass, Patrik Novák, Miloš
Dzvonik. Toto každému z ich bolo oznámené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 17.6.2016. Ani do 7.7.2016 sa z nich
sekretárovi telefonicky neohlásil nikto.
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ už doručili: - dňa
7.7.2016: Pavlo Peter. Uvedeným bol tento na ObFZ hneď v deň doručenia aj potvrdený. Jeho originál boli uvedení
povinní obratom zaslať k zaregistrovaniu doporučenou poštovou listovou zásielkou na adresu uvedenú vo formulári (1
kópia sa vrátila príslušnému R, 1 ostala na ObFZ). Nedoručili ich a obratom ich majú v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068) doručiť ešte títo: Marian Hospodi, Gergely Csizmadia, Tibor
Borbély, Martin Sarvaj.
Zaregistrovanie rozhodcu v ISSF: Po potvrdení na ObFZ v PC vyplneného, 3x vytlačeného, podpísaného
„Registračného formulára rozhodcu“ a po zaslaní jeho originálu k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári boli v
ISSF ako R zaregistrovaní: - dňa 1.7.2016: Babjak Ladislav.
Požadovaná fotografia k vybaveniu RP: Na ObFZ ju už doručili títo novoškolení R: - dňa 30.6.2016: Mitrík
Róbert (obratom je povinný na ObFZ doručiť aj poplatok 5 € za vybavenie RP). Na ObFZ je povinný ju obratom emailom alebo osobne doručiť aj Babjak Ladislav (aj s poplatkom 5 € za vybavenie RP).
Požadované údaje k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už podľa dodaných
pokynov doručili aj títo novoškolení R: - dňa 30.6.2016: Mitrík Róbert; - dňa 7.7.2016: Pavlo Peter. Chýbajúce údaje v
tlačive bol povinný obratom e-mailom na ObFZ oznámiť: Babjak Ladislav.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-2.7.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 2.7.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 06/2016 k príprave výplat za 06/2016:
Tieto boli spracované a upravené v dňoch 6.-7.7.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 06/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 6.-7.7.2016 a dňa 7.7.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
Oznamy ObFZ Michalovce: Vzhľadom k tomu, že niektoré informácie a správy sa v úradných správach
opakovali, všetky tieto boli počas uplynulej sezóny zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom „Oznamy ObFZ“, pričom tieto boli aktualizované vždy za obdobie od
jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedal
sekretár ObFZ. V tejto sezóne 2016/2017 už tieto zverejňované nebudú!
Prevzatie výstroja pre R súťaží VsFZ: Na ObFZ Michalovce si ho už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli: - dňa
1.7.2016: J. Mano, D. Mano, M. Kurtak, M. Hrinda, M. Čeklovský, M. Žofčák, E. Anguš, T. Škodi, S. Bíro; - dňa
4.7.2016: J. Hamadej, J. Bali-Jenčik, M. Ubľanský; - dňa 7.7.2016: P. Tóth, D. Kron. Obratom, v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, si ho majú vyzdvihnúť aj: M. Fedák, Š. Reňo, M. Šimková.
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu zo 6.7.2016 v Bratislave: VV
okrem iného: ● vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov; ● schválil návrh na zaradenie mesta Michalovce do projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov a dotáciu vo výške 750 000 € namiesto mesta Sereď, ktoré nesplnilo podmienky; ●
schválil návrh na zaradenie družstiev do II. ligy mužov v pomere 12 klubov v skupine Západ a 10 klubov v skupine
Východ (v zmysle podaných prihlášok do súťaže); ● schválil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media
SK, s.r.o.; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkami vznesenými na zasadnutí;

● odložil schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena a uložil
povinnosť preformulovať ho v zmysle nových stanov prijatých 3. júna 2016, rovnako tak aj ostatné formuláre; ● vzal na
vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník
2015/2016; ● schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný
ročník 2016/2017; ● neschválil návrh na odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ; ● vzal na vedomie Správu o
činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť 2016; ● schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný
ročník 2016/17 s doplnením o mená delegátov Dušana Čabana a Roberta Dadykina; ● schválil návrh na zrušenie
Matričnej komisie SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) stanov SFZ; ● vzal na vedomie Správu o licenčnom konaní v
súťažnom ročníku 2015/16; ● vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ; ● schválil návrh
manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2016/17; ● schválil návrh na prijatie FK Drienovská Nová
Ves, FK Rozhanovce, Športový klub Lesy Švedlár, Futbalová škola RH - Moravany nad Váhom za riadnych členov
SFZ; ● schválil právno-organizačnú zmenu v kluboch NMŠK 1922 Bratislava a Futbalový klub Stupava; ● schválil
návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016; ● vzal na vedomie informáciu o výsledkoch reprezentačných družstiev SR
za mesiac máj; ● vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ (úprava prestupového termínu u amatérov
čl. 19, ods. 2).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 4.7.2016: M. Verdžák (za 03,04,05,06).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
4.7.2016: M. Verdžák (za 03,04,05).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 4.7.2016: M. Verdžák (za 03,04,05), J. Bali-Jenčik (za 05), M. Ubľanský (za 04,05); - dňa 7.7.2016: P.
Tóth (za 05), P. Feňuš (za 05).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) za rok
2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: D. Čeklovský (za 05), M. Čeklovský (za 05), M.
Dančišin (za 04,05), L. Didič (za 04,05), M. Fedák (za 05), M. Geci (za 04,05), J. Hreško (za 05), M. Hrinda (za 05), D.
Ihnacik (za 05), M. Ivan (za 04,05), M. Jakubec (za 05), M. Končík (za 03,04,05), A. Kopas (za 04,05), P. Koščo (za 05), J.
Minaroviech (za 03,04,05), B. Ondrík (za 04,05), O. Palinský (za 03,04,05), V. Pčolár (za 04,05), Ján Pivarník (za 05), L.
Popik (za 05), P. Rapáč (za 05), Š. Reňo (za 05), M. Rovňak (za 05), M. Sabo (za 03,04,05), J. Šimko (za 03,04,05), M.
Šimková (za 04,05), L. Vojtko (za 03,04,05), A. Žoffčák (za 04,05).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 10.6.2016. V termíne od 30.6.2016 od 11:00 h do
7.7.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FK (predtým už od 56) v tento deň (uvedený
dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 6.7.2016 (3): Niž. Rybnica. Uhradiť ju mal ešte tento 1 FK územne
patriaci pod ObFZ MI: Choňkovce. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.6.2016 nemal platbu zo ZF za 05/2016 importovanú na
účte SFZ, má od 14.6.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade
faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK: - dňa 1.7.2016:
Sejkov (e-mailom; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 12.4.2016).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 2.-4.7.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 4.7.2016.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1.-2. štvrťrok 2016: Na základe spracovania účtovných dokladov za 06/2016
ho v dňoch 3.-4.7.2016 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na najbližšie zas. VV.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2016 a podľa rozhodnutia
ObFZ Michalovce majú byť uhradené najneskôr 8.7.2016 z toho dôvodu, že sú v nich už aj súťažné vklady klubov za
družstvá klubu prihlásené do súťaží ObFZ 2016/2017 (kópiu dokladu o úhrade tejto zbernej faktúry bude každý klub
povinný doručiť na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 a odovzdať ju pri prezentácii).
Uhradiť ich má týchto 58 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková,
Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI - Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Niž. Rybnica,
Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec
n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ.
Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a
FK, ktorý dňa 8.7.2016 nebude mať platbu zo ZF za 06/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 9.7.2016 zastavenú
činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ.
Uhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: V termíne od 1.7.2016 od 11:00 h do 7.7.2016 do 11:00
h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 15 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF

na účet SFZ): - dňa 4.7.2016 (1): Nacina Ves; - dňa 6.7.2016 (8): Bracovce, Dúbravka, Horovce, Kusín, Ptrukša,
Sobrance, Strážske, Zempl. Široká; - dňa 7.7.2016 (6): Hatalov, Jovsa, Kriš. Liesková, Lastomír, Veľ. Kapušany,
Záhor. Dňa 7:7.2016 ju nemalo uhradenú ešte týchto 43 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Horňa,
Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Koromľa, Krásnovce, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI
- Topoľany, Moravany, Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V,
Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Senné, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice
TNV, Úbrež, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Zalužice, Žbince.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Súťaž SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2016/2017: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa do
nej prihlásili: ŠK Strážske, MFK Zemplín Michalovce, MFK Sobrance, TJ Družst. Petrovce n/L.
Súťaž ÚLK - Fortuna liga 2016/2017 - žrebovacie čísla: Jediný zástupca z ObFZ Michalovce má v nej
medzi 12 účastníkmi toto žrebovacie číslo: 11 - MFK Zemplín Michalovce.
Ostatné súťaže SFZ 2016/2017 - žrebovacie čísla: Zástupcovia z ObFZ Michalovce ich majú v jednotlivých
súťažiach tieto: - I. liga ženy (10 účastníkov): 4 - MFK Zemplín Michalovce; - I. liga junioriek U19 (10): 2 - MFK
Zemplín Michalovce; - I. LSD U19 (14): 10 - MFK Zemplín Michalovce; - I. LMD U17 (14): 10 - MFK Zemplín
Michalovce; - I. LMD U16 (14): 10 - MFK Zemplín Michalovce; - I. LSŽ Východ U15 (10): 9 - MFK Zemplín
Michalovce; - I. LSŽ U14 Východ (10): 9 - MFK Zemplín Michalovce; - I. LMŽ U13 Východ (10): 9 - MFK
Zemplín Michalovce; - I. LMŽ U12 Východ (10): 9 - MFK Zemplín Michalovce.
Súťaže VsFZ 2016/2017 - žrebovacie čísla: Zástupcovia z ObFZ Michalovce ich majú v jednotlivých
súťažiach tieto: - III. liga Východ mužov VsFZ (16): 9 - TJ Veľké Revištia; - IV. liga Juh mužov VsFZ (16): 7 - ŠK
Strážske, 8 - MFK Veľké Kapušany, 10 - MFK Sobrance; - V. liga Zemplínska mužov VsFZ: 4 - OFK Lastomír, 5 TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, 6 - OŠK Vinné, 7 - TJ Družstevník Čičarovce, 8 - TJ Sokol Močarany,
11 - ŠK Nacina Ves, 12 - AFK Topoľany; - II. liga Východ SD U19 VsFZ (16): 8 - MFK Sobrance; - II. liga Východ
MD U17 VsFZ: 8 - MFK Sobrance; - III. liga Zemplínska SD U19 VsFZ (14): 2 - MFK Veľké Kapušany, 8 - AFK
Topoľany, 12 - ŠK Strážske, 13 - ŠK Nacina Ves; - II. liga skup. A SŽ U15 VsFZ (14): 9 - MFK Veľké Kapušany; II. liga skup. A MŽ U13 VsFZ (14): 9 - MFK Veľké Kapušany; - I. liga Východ žiačok U15 VsFZ (8): 5 - MFK
Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U11 VsFZ - skupina A (dvojička s U10) - nar. 1.1.2006 a mladší (45: 4 MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U10 VsFZ - skupina A (dvojička s U11) - nar. 1.1.2007 a mladší (5): 4
- MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U11 VsFZ - skupina G (dvojička s U10) - nar. 1.1.2006 a mladší (4):
1 - MFK Veľké Kapušany; - Prípravky žiakov U10 VsFZ - skupina G (dvojička s U11) - nar. 1.1.2007 a mladší (4): 1 MFK Veľké Kapušany; - Prípravky žiakov U9 VsFZ - skupina C (dvojička s U8) - nar. 1.1.2008 a mladší (4): 1 MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U8 VsFZ - skupina C (dvojička s U9) - nar. 1.1.2009 a mladší (4): 1 MFK Zemplín Michalovce.
Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Sú zverejňované na webovej stránke ObFZ,
v jej aktuálnom menu uprostred, ale aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Požadované žrebovacie čísla a požadované výnimky FO a FK pre svoje kolektívy pre sezónu 2016/2017:
Tieto boli spracované podľa uvedenia v prihláškach i podľa dodatočne e-mailom na ObFZ podaných oznámení. Ich
prvý prehľad bol zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, ako aj v jej menu vľavo dole, v
časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017", pri dátume 3.7.2016. Pri požadovaní konkrétneho žrebovacieho
čísla pre príslušné družstvo FO-FK bolo potrebné obratom do 05.07.2016 e-mailom (obfzmi@stonline.sk)
oznámiť dôvod jeho požadovania. Ich druhý prehľad, podľa dodatočne e-mailom na ObFZ podaných oznámení
a ďalších informácií, podľa stavu k 7.7.2016, je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 7.7.2016.
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". 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
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. 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 mal každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce do 24.6.2016 do
15:00 h. Na ObFZ ho už doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 1.7.2016: Veľké Kapušany, Úbrež, Moravany. Na
ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK zo sezóny 2015/2016: - ani do 30.6.2016: Bánovce
n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Choňkovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, MI - TJ
Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, MI - MFK Zemplín, Nacina Ves, Palín, OŠK Pavlovce n/U, Petrovce n/L,
Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vinné,
Vyšné Remety.
Ďalšie informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Budú podané na „Konferencii ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016.
SPRÁVY VV ObFZ:

Zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 1. polrok 2016: Na ObFZ ho už písomne i e-mailom
doručili: - dňa 6.7.2016: DK. Tým ho už doručili všetky orgány ObFZ.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ: Na ObFZ ho už písomne i e-mailom doručili: - dňa 6.7.2016:
DK. Tým ho už doručili všetky požadované komisie ObFZ.
Pozvánka na najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
11.7.2016: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 4.7.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
Materiál na najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
11.7.2016: Materiál „Hospodárenie ObFZ za 1.-2. štvrťrok 2016“ bol z ObFZ zaslaný dňa 5.7.2016 v prílohe e-mailu
všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). Prvé
materiály o jej príprave (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií;
Návrh programu konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
17.5.2016.
Materiály najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Prvé z nich (Informácie o jej
príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií; Návrh programu konferencie) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom Najbližšia riadna „Konferencia
ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016, pri dátume 17.5.2016. Ďalšie z nich (Pozvánka na konferenciu; Poverenie pre delegáta
klubu na konferenciu) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016, pri dátume 28.6.2016.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: VV uložil sekretárovi ObFZ
pozvánku na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred konferenciou pre
delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK-u
územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (i prípadným novoprihláseným klubom do
sezóny 2016/2017), spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. Každý klubový ISSF manažér je povinný
pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť
delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením. Podobným spôsobom pozvánku uložil zaslať aj
predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, sekretárovi ObFZ, organizačným pracovníkom
konferencie ObFZ, prípadným ďalším pozvaným hosťom.
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Každý
delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o
poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 8.7.2016“, ktorej tlačivo je zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 28.6.2016.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

