Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 2 zo 14.7.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 15.7.2016: a) z dôvodu nedoručenia dokladu
o úhrade PP na ObFZ: - rozh.: Martin Jakubec; b) z dôvodu nedoručenia potvrdenia o vykonaní LP: - rozh.: Daniel
Ihnacik, Martin Jakubec, Arpád Kopas, František Gejguš, Patrik Rapáč, Lukáš Kurták, Jakub Škodi, Michal
Končík, Róbert Mitrík, Marian Hospodi, Martin Sarvaj, Peter Vass, Patrik Novák, Miloš Dzvonik.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 7.7.2016 do 13.7.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od D: - o neobs.: M.
Geci od 7.8.2016 do oznámenia - osob. dôv.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“: Uskutoční sa v piatok 29.7.2016 od 15:30
h v reštaurácii VÝŠKOVÁ, nám. Slobody 13, Michalovce. Jeho hlavnou náplňou budú informácie o príprave sezóny
2016/2017, odovzdanie certifikátov frekventantom ŠMR, ako aj rozbor zmien a doplnkov v PF platných od 1.7.2016.
Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2016/2017. Účasť na ňom je
povinná a je jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017. Každý R, ktorý
doposiaľ na ObFZ nedoručil nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2016/2017 od svojho obvodného alebo
závodného odborného lekára, v ktorom má byť uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu rozhodcu futbalu, je
povinný ho bezpodmienečne doniesť na tento seminár. Podobné platí aj pre R a D, ktorý doposiaľ na ObFZ nedoručil
doklady o úhrade svojich restov, ktorý je povinný ich tiež bezpodmienečne doniesť na tento seminár.
Náhradný termín fyzických previerok R súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017: KR ho stanovila
na piatok 29.7.2016 o 18:30 h na IV. Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha). Dostaviť sa naň majú
títo R: Ján Cejkovský, Daniel Ihnacik, Arpád Kopas, František Gejguš, Ján Pivarník, Jakub Škodi, Michal Končík,
Miloš Dzvonik, Peter Vass. Ten R, ktorý nedoručil nové potvrdenie na sezónu 2016/2017 o vykonaní lekárskej prehliadky
u všeobecného lekára (tá je platná len 1 rok), ho predloží pri prezentácii. Každý uvedený pri prezentácii uhradí aj poplatok
5 € za absolvovanie týchto previerok v náhradnom termíne.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ho organizuje v piatok 5.8.2016 od 15:30 h na ObFZ pre
všetkých klubových ISSF manažérov klubov, ktorých družstvá sú zaradené do súťaží ObFZ 2016/2017. Programom tohto
stretnutia je prezentácia zmien a doplnkov z pravidiel futbalu platných od 1.7.2016, nakoľko sa jedná o veľké množstvo
podstatných zmien v nich. Účasť všetkých ISSF manažérov je povinná a preto si každý má zariadiť svoj čas tak, aby sa tohto
stretnutia mohol zúčastniť.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Propozície futbalového turnaja: ŠTK ich dostala písomne a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa
11.7.2016: Petrovce n/L (futbalový turnaj dorastencov „O pohár MAS DUŠA“ v Petrovciach n/L dňa 10.7.2016).
Požiadavka o predĺženie termínu splatnosti zbernej faktúry z ISSF za 06/2016: Na ObFZ bola doručená emailom dňa 12.07.2016 od futb. odd. TJ Družstevník Malčice, ktorý v nej požadoval predĺžiť termín splatnosti faktúry
za 06/2016 do 19.7.2016. Do pozornosti DK.
Neuhradenie zberných faktúr z ISSF za 06/2016: V ÚS č. 1 bolo uvedené: 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. Do 8.7.2016 ju na účte SFZ malo importovanú 15 FO a FK. Do 13.7.2016 ju na účte SFZ malo importovanú aj ďalších
32 FO a FK. Do 13.7.2016 ju na účte SFZ nemalo importovanú týchto 11 FO a FK: Beša, Choňkovce, Malčice, Niž.
Rybnica, Palín, Podhoroď, Senné, Stretava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Vyš. Remety. Do pozornosti DK.
Zmeny a doplnky „Súťažného poriadku futbalu“: Novelu súťažného poriadku futbalu naposledy schválil
VV SFZ dňa 6.7.2016. Táto je samostatne, i celý predpis, zverejnená na webovej stránke SFZ: Legislatíva – Predpisy
SFZ – Poriadky – Súťažný poriadok futbalu.
Zmluva o prenájme štadióna: V prípade, ak kolektív niektorého FO-FK bude v nastávajúcej sezóne svoje
domáce stretnutia hrať na prenajatom štadióne, je povinný obratom na ObFZ doručiť zmluvu o prenájme štadióna, s
platnosťou na celý súťažný ročník 2016/2017. Z prihlášok družstiev do sezóny 2016/2017 táto povinnosť vyplýva pre
družstvo mužov futb. oddielu TJ Kusín.
Kontrola počtu RP hráčov jednotlivých družstiev prihlásených do súťaží ObFZ 2016/2017: ŠTK ju
vykoná v najbližších dňoch podľa stavu v ISSF. Každé družstvo bude povinné mať do štartu svojej súťaže vybavených
minimálne 11 RP hráčov svojho družstva.
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).
Nepodmienečné zastavenie činnosti - návrh ŠTK: Od 14.7.2016 ho majú: - z dôvodu neuhradenia ZF za
06/2016: Beša, Choňkovce, Malčice, Niž. Rybnica, Palín, Podhoroď, Senné, Stretava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Vyš.
Remety. Všetky uvedené FO a FK sú povinné túto ZF uhradiť obratom.

Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2016 do 30.6.2016 podľa DP, čl. 57 a 58, a zaslanie
Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK ObFZ poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
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 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.
Zaslanie 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: výpis z uznesenia valného zhromaždenia TJ
z 19.6.2016, zápisnicu a prezenčnú listinu). Matrika ObFZ po prekontrolovaní doručených materiálov požiadavku o túto
zmenu zaslala z ObFZ e-mailom na SFZ dňa 12.7.2016. Informácia o jej vybavení bola na ObFZ doručená zo SFZ emailom dňa 12.7.2016.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 7.7.2016 od 11:00 h do
13.7.2016 do 17:00 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 08.07.2016 (2): Denis Demeter (04.08.1994),
Dávid Škutka (25.05.1988); - dňa 12.07.2016 (5): Tibor Palágyi (02.10.1979), Anton Demeter (26.06.1973), Miroslav
Murgáč (22.05.1978), Július Murgač (09.03.1982), Daniel Tokár (03.06.1987); - dňa 13.07.2016 (1): Rastislav Macek
(04.07.1979).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: ObFZ ich vybavil pre týchto hráčov: Vladimír Drančák 15.01.1984 - zmena e-mailovej adresy (12 – 12); Lukáš Szarvas - 12.08.1996 - zmena e-mailovej adresy (13 – 13).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 7.7.2016 od 11:00 h do 13.7.2016
do 16:00 h postupne vybavila tieto: - prestup (klasický) schválený: Lukáš Tomáš (1336487) - 10.02.2001 - 0,00 (TJ
Družstevník Oborín - OŠK Svornosť Bracovce) od 03.07.2016 (03-03-04 – 07); Martin Devečka (1156552) 31.03.1985 - 0,00 (ŠK Nacina Ves - OŠK Krišovská Liesková) od 04.07.2016 (04-07-xx – 07); Július Halás (1226889)
- 30.11.1992 - 0,00 (OŠK Budkovce - OŠK Krišovská Liesková) od 04.07.2016 (04-05-05? – 07); Peter Macár
(1190879) - 15.07.1988 - 0,00 (OŠK Tušice TNV - OFK Hatalov) od 06.07.2016 (06-06-xx – 07); Tomáš Jacko
(1250858) - 24.10.1995 - 500,00 (MFK Sobrance - OŠK Budkovce) od 07.07.2016 (07-07-xx – 07); Marek Dekan
(1227560) - 28.01.1993 - 500,00 (ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom - OŠK Zalužice) od 07.07.2016 (07-07-08 – 12);
Peter Chachaľák (1245646) - 16.02.1995 - 500,00 (FK Tibava - OŠK Budkovce) od 07.07.2016 (07-07-xx – 12);
Peter Horčik (1260705) - 21.12.1996 - 200,00 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Budkovce) od 08.07.2016 (08-08-xx – 12);
Denis Demeter (1338580) - 04.08.1994 - 0,00 (FC Nižná Rybnica STAKO - OŠK Zalužice) od 09.07.2016 (09-09-10?
– 12); Kristián Bogár (1256462) - 07.10.1996 - 500,00 (TJ FK Družstevník Trhovište - OFK Rakovec n/O) od
11.07.2016 (10-10-xx – 13); Peter Szucs (1161489) - 02.05.1985 - 100,00 (OFK Biel - OŠK Krišovská Liesková) od
11.07.2016 (11-11-11 – 13); Jozef Kendra (1246412) - 20.06.1994 - 0,00 (ŠK AGRO Palín - OŠK Krišovská Liesková)
od 11.07.2016 (11-12-xx – 13); Ján Smoľák (1194170) - 15.10.1989 - 250,00 (TJ Veľké Revištia - OŠK Pavlovce nad
Uhom) od 11.07.2016 (11-12-xx – 13); Marko Gomboš (1249955) - 06.11.1995 - 500,00 (TJ Veľké Revištia - OŠK
Pavlovce nad Uhom) od 11.07.2016 (11-12-xx – 13); Marek Kiovský (1231923) - 22.01.1993 - 500,00 (Družstevník
Veľký Horeš - OŠK Pavlovce n/U) od 11.07.2016 - (11-12-xx – 13); Kristián Bogár (1256462) - 07.10.1996 - 500,00
(TJ FK Družstevník Trhovište - OFK Rakovec n/O) od 13.07.2016 (10-10-xx – 13).
SPRÁVY TMK ObFZ:
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 SEKRETARIÁTU 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. V termíne od 7.7.2016 od 11:00 h do 14.7.2016 do 11:00 h boli tieto na
ObFZ nahlásené len od týchto FO a FK: - dňa 10.7.2016: Pus. Čemerné (m - 10.7.2016). Všetky tieto budú z ObFZ
zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
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 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. V termíne od 7.7.2016 od 11:00 h do 14.7.2016
do 11:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto FO a FK: - dňa 11.7.2016: Petrovce n/L (d - 10.7.2016).
Ohlásenie 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. Z nich sa už ohlásili: - dňa 7.7.2016: Peter
Vass. Stále sa z nich neohlásili a obratom sa majú ohlásiť aj: Patrik Novák, Miloš Dzvonik.
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 aj: - dňa
8.7.2016: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely; - dňa 12.7.2016: Vass 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, Martin Sarvaj.
Zaregistrovanie 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 12.7.2016: Pavlo Peter; - dňa 13.7.2016: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely, Vass Peter.
Požadovaná fotografia k vybaveniu RP: Na ObFZ ju už doručili títo novoškolení R: - dňa 30.6.2016: Mitrík
Róbert (dňa 12.7.2016 už doručil aj poplatok 5 € za vybavenie RP). Na ObFZ sú povinní ju obratom e-mailom alebo
osobne doručiť aj s poplatkom 5 € za vybavenie RP aj: Babjak Ladislav, Vass Peter. Povinnosť toto doručiť nemajú:
Pavlo Peter, Borbély Tibor, Csizmadia Gergely (všetci už majú v ISSF vybavený RP ako hráči).
Požadované údaje k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už podľa dodaných
pokynov doručili aj títo novoškolení R: - dňa 12.7.2016: Vass Peter. Obratom sú ich povinní doručiť aj: Borbély Tibor,
Csizmadia Gergely. Chýbajúce údaje v nich bol povinný obratom e-mailom na ObFZ oznámiť: Babjak Ladislav.
Prevzatie výstroja pre R súťaží VsFZ: Na ObFZ Michalovce si ho už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: dňa 13.7.2016: Š. Reňo. Obratom, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, si ho majú vyzdvihnúť
aj: M. Fedák, M. Šimková.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-8.7.2016
a dňa 8.7.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 06/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 8.7.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: E. Anguš, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L.
Didič, P. Dziad, M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, M. Geci, F. Gejguš, J. Hreško, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec,
P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, D. Kron, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, J.
Minaroviech, B. Ondrík, O. Palinský, V. Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, Š. Reňo, M. Rovňak, M.
Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, M. Šimková, J. Škodi, M. Špivák, P. Tóth, P. Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský,
M. Verdžák, 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.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 11.7.2016: F. Gejguš (za 06), P. Dziad
(za 06), D. Kron (za 06).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
12.7.2016: F. Gejguš (za 06).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 11.7.2016: J. Bendzák (za 06), E. Anguš (za 06); - dňa 12.7.2016: M. Geci (za 04,05,06), F. Gejguš (za
06), A. Kopas (za 04,05,06); - dňa 13.7.2016: Š. Reňo (za 05,06).
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: J. Bali-Jenčik (za 06), J. Cejkovský (za 06), D.
Čeklovský (za 05,06), M. Čeklovský (za 05,06), M. Dančišin (za 04,05,06), L. Didič (za 04,05,06), M. Fedák (za 05,06), P.
Feňuš (za 06), Š. Ferko (za 06), J. Hreško (za 05,06), M. Hrinda (za 05,06), D. Ihnacik (za 05,06), M. Ivan (za 04,05,06),
M. Jakubec (za 05,06), P. Kaffan (za 06), M. Končík (za 03,04,05,06), P. Koščo (za 05,06), M. Kurtak (za 06), L. Kurták
(za 06), V. Lisák (za 06), J. Mano (za 06), J. Matej (za 06), M. Mazár (za 06), J. Minaroviech (za 03,04,05,06), B. Ondrík
(za 04,05,06), O. Palinský (za 03,04,05,06), V. Pčolár (za 04,05,06), Ján Pivarník (za 05,06), Joz. Pivarník (za 06), L.
Popik (za 05,06), P. Rapáč (za 05,06), M. Rovňak (za 05,06), M. Ruščanský (za 06), M. Sabo (za 03,04,05,06), A.
Stretavský (za 06), J. Šimko (za 03,04,05,06), M. Šimková (za 04,05,06), J. Škodi (za 06), M. Špivák (za 06), P. Tóth (za
06), P. Tudja (za 06), M. Tušek (za 06), M. Ubľanský (za 06), L. Vojtko (za 03,04,05,06), A. Žoffčák (za 04,05,06).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Uhradiť ju mal už len tento FK: Choňkovce.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2016 a podľa rozhodnutia
ObFZ Michalovce mali byť uhradené najneskôr 8.7.2016 z toho dôvodu, že v nich boli aj súťažné vklady klubov za
družstvá klubu prihlásené do súťaží ObFZ 2016/2017 (kópiu dokladu o úhrade tejto zbernej faktúry bol každý klub

povinný doručiť na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 a odovzdať ju pri prezentácii). Tam ju doručilo
ju len týchto 11 FO a FK: Bracovce, Horovce, Jastrabie pri MI, Koromľa, Ložín, Moravany, Poruba p/V, Pus.
Čemerné, Trhovište, Úbrež, Zempl. Široká. Na ObFZ ju dodatočne doručili aj: - dňa 13.7.2016: Porostov.
Uhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: V termíne od 7.7.2016 od 11:00 h do 14.7.2016 do
11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 32 FO a FK (predtým od 15) v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 8.7.2016 (7): Budkovce, Iňačovce, Koromľa, Pus. Čemerné, Rakovec
n/O, Trhovište, Zalužice; - dňa 11.7.2016 (10): Bánovce n/O, Horňa, Jastrabie pri MI, Lesné, Ložín, MI-Močarany,
Moravany, Úbrež, Veľ. Slemence, Žbince; - dňa 12.7.2016 (10): Čičarovce, Krásnovce, Lekárovce, MI - Topoľany,
Oborín, Poruba p/V, Pozdišovce, Rus. Hrabovec, Vinné, Vojany; - dňa 13.7.2016 (5): Pavlovce n/U, Petrovce n/L,
Porostov, Rem. Hámre, Tibava. Dňa 13.7.2016 ju ešte na účte SFZ nemalo importovanú týchto 11 FO a FK: Beša,
Choňkovce, Malčice, Niž. Rybnica, Palín, Podhoroď, Senné, Stretava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Vyš. Remety.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
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. Ich druhý prehľad, podľa dodatočne e-mailom
na ObFZ podaných oznámení a ďalších informácií, podľa stavu k 7.7.2016, bol zverejnený na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 7.7.2016. Ich tretí prehľad, podľa stavu k 9.7.2016, bol zverejnený na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.7.2016.
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: MI - TJ Sokol Močarany; - 8.7.2016:
Bánovce n/O, Poruba p/V; - 11.7.2016: Veľké Slemence. Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj
tieto FO a FK zo sezóny 2015/2016: - ani do 30.6.2016: Beša, Budkovce, Čičarovce, Choňkovce, Krásnovce, Kriš.
Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, MI - AFK Topoľany, MI - MFK Zemplín, Moravany, Nacina Ves, Palín,
OŠK Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Ptrukša, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné,
Vyšné Remety.
Požiadavky na vyjadrenie klubov VIII. ligy mužov 2016/2017 k hraciemu systému ich súťaže: V diskusii na
konferencii ObFZ dňa 8.7.2016, i po jej skončení, sa z prítomných zástupcov týchto klubov niektorí vyjadrili, aby sa
táto súťaž hrala v 2 skupinách, a niektorí, aby sa hrala v 1 skupine. Ak by sa hrala v 2 skupinách (napr. 6 a 7), každá by
sa musela hrať štvorkolovo, pričom z každej by mal víťaz zabezpečený postup do vyššej súťaže. Ak by sa hrala spolu v
1 skupine, hrala by sa dvojkolovo, pričom z nej by mal len víťaz zabezpečený postup do vyššej súťaže. ObFZ
stanovisko k tomu od všetkých účastníkov VIII. ligy mužov žiadal už vopred oznámiť obratom v priebehu dňa 1.7.2016
telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ (vyjadrili ho až 2 kluby). Preto dňa 10.7.2016 bola klubovým ISSF manažérom
FO a FK VIII. ligy mužov z ObFZ zaslaná e-mailom požiadavka o odpovede na 4 otázky. ObFZ každého klubového
ISSF manažéra žiadal, aby toto oznámil štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý bol povinný s funkcionármi
svojho klubu prerokovať odpovede na tieto otázky a tieto zaslať obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“
alebo ich oznámiť obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, a to najneskôr do utorka 12.7.2016 do 15:00 h.
Takto to urobilo 12 z 13 účastníkov tejto súťaže. Podľa toho sa rozhodlo, že súťaž VIII.L m sa bude hrať v 1 skupine.
Varianty zloženia súťaží V. líg dorastencov 2016/2017: Tieto boli zverejnené na stránke ObFZ dňa 12.7.2016.
Prvý (v prvých 2 stĺpcoch 1,2) bol za rozdelenie družstiev do 2 skupín, druhý (v ďalších 3 stĺpcoch 3,4,5, bol za rozdelenie
družstiev do 3 skupín. Všetky kluby, ktoré prihlásili svoje družstvá do súťaží V. líg dorastencov, boli povinné svoje
stanovisko za jeden z dvoch uvedených variantov oznámiť telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ obratom, a to v stredu
13.7.2016 do 23:00 h, alebo vo štvrtok 14.7.2016 od 7:30 do 23:00 h, najneskôr v piatok 15.7.2016 od 7:30 do 10:00 h.
Oznámilo ho 11 klubov zo súťaží V. líg dorastencov. Podľa toho sa rozhodlo, že súťaže V.L d sa budú hrať v 3 skupinách.
Návrh žrebovacích čísiel a výnimiek družstiev k sezóne 2016/2017 podľa stavu po 12.7.2016: V tomto
prehľade na stránke ObFZ boli uvedené žrebovacie čísla a výnimky kolektívov jednotlivých súťaží ObFZ 2016/2017. V
prípade záujmu niektorého klubu o výmenu uvedeného žrebovacieho čísla, bolo potrebné toto prekonzultovať
s príslušným klubom, lebo k výmene čísla mohlo dôjsť len na základe vzájomnej dohody dvoch klubov. Túto dohodu
boli obidva kluby povinné obratom potvrdiť telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, najneskôr do piatku 15.7.2016 do
10:00 h. Do uvedeného termínu sa k nim nevyjadril nikto. Ďalšie zmeny po tomto termíne budú už spoplatňované.
Definitívne žrebovacie čísla a výnimky družstiev FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
pre sezónu 2016/2017: Tieto budú zverejnené na stránke ObFZ v piatok 15.7.2016 popoludní.

Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017: Toto bude zverejnené na stránke ObFZ
počas najbližšieho víkendu.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Ostatná riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutočnila sa v piatok 8.7.2016 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kult. strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
Návratka o poverení delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Túto bol
delegát každého klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom konferencie a prakticky ňou sa
preukázať. Tam ju odovzdali zástupcovia týchto na konferencii prítomných 35 FO a FK: Bánovce n/O, Bracovce,
Dúbravka, Hatalov, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Lastomír,
Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, Moravany, Oborín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Poruba p/V,
Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec n/O, Ruský Hrabovec, Strážske, Stretava, Trhovište, Úbrež, Vojany, Vyšné Remety,
Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince. Pri prezentácii na konferencii ju nepredložili a obratom ju mali na ObFZ doručiť
tieto 4 FO a FK: Kusín, MI - AFK Topoľany, Podhoroď, Veľké Slemence.
Obsahové zameranie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ uskutočnenej dňa 8.7.2016: Konferencia
prerokovala: správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016, správu revíznej komisie ObFZ
za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a prípravu sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ.
Priebeh riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Konferenciu riadil Jaroslav Bendzák
(sekretár ObFZ). Po otvorení (privítaní delegátov a hostí; vyhlásení o zvolaní konferencie v súlade so stanovami ObFZ;
organizačných pokynoch) a procedurálnom úvode (menovaní skrutátorov konferencie a overovateľov zápisu
konferencie; schválení pracovného vedenia konferencie; schválení pracovných komisií konferencie - mandátová,
návrhová; schválení programu konferencie), ObFZ ocenil 5 jubilantov z príležitosti ich životného jubilea v 1. polroku
2016. Potom predseda mandátovej komisie Milan Marjov predniesol správu tejto komisie o uznášania sa schopnosti
konferencie. Správu o činnosti ObFZ a hospodárení ObFZ za hodnotené obdobie predniesol Vladimír Čan (predseda
ObFZ), na záver ktorej boli odovzdané ocenenia kolektívom súťaží ObFZ 2016/2017. Správu revíznej komisie ObFZ za
uvedené obdobie podal Jaroslav Pado (predseda RK), informácie o príprave sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ oznámil
Erik Anguš (predseda ŠTK). V diskusii vystúpilo 9 diskutujúcich. Po nej správu návrhovej komisie a informáciu o
schválených uzneseniach podal predseda tejto komisie Šimon Stretavský. Na záver riadiaci konferencie túto aj ukončil.
Uznesenia riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Konferencia prijala tieto uznesenia: ●
Konferencia schválila týchto jej skrutátorov: 1. Marek Žofčák - ako hlavný, 2. Pavol Tóth; ● Konferencia schválila
týchto 3 overovateľov jej zápisu: 1. Marek Bakajsa (Rakovec n/O), 2. Viktor Senyush (Lastomír), 3. Vladimír Serbák
(Úbrež); ● Konferencia schválila týchto funkcionárov jej pracovného vedenia: 1. Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ a
riadiaci konferencie), 2. Vladimír Čan (predseda ObFZ), 3. Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), 4. Emil Dančišin (člen
VV ObFZ), 5. Ján Nemčík (člen VV ObFZ), 6. Jaroslav Pado (predseda Rev. komisie ObFZ), 7. Erik Anguš (predseda
ŠTK ObFZ); ● Konferencia schválila týchto členov jej mandátovej komisie: 1. Milan Marjov (OŠK Horovce) predseda, 2. Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec) - člen, 3. Arpád Szabó (TJ Ptrukša) - člen; ● Konferencia
schválila týchto členov jej návrhovej komisie: 1. Šimon Stretavský (OŠK Družstevník Zemplínska Široká - predseda, 2.
Peter Karafa (OFK Hatalov) - člen, 3. Matej Šarocký (OŠK Stretava) - člen; ● Konferencia schválila program rokovania
riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 tak, ako bol uvedený v pozvánke; ● Konferencia vzala na
vedomie správu mandátovej komisie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016; ● Konferencia schválila
správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; ● Konferencia schválila správu revíznej
komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; ● Konferencia vzala na vedomie informácie o príprave sezóny
2016/2017 súťaží ObFZ; ● Konferencia vzala na vedomie diskusné príspevky týchto diskutujúcich: Jaroslav Bendzák
(sekretár ObFZ), Václav Mesaroš (Lekárovce), Juraj Kriška (Poruba p/V), Ján Džubanský (Bracovce), Vladimír Čan
(predseda ObFZ), Milan Vaľko (Ložín), Juraj Berila (Lesné), Ladislav Pastír (Žbince), Marek Bakajsa (Rakovec n/O); ●
Konferencia uložila preds. VV ObFZ vyhodnotiť riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 na najbližšom
zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov.
Účastníci riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Zúčastniť sa jej mali: a) delegáti s právom
hlasovať: po 1 zástupca (delegát, resp. jeho náhradník) z každého v sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK územne
patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (spolu 60) na náklady svojich FO - FK; ObFZ
odporučil za delegáta FO a FK na túto konferenciu v prvom rade vyslať funkčne najvyššieho predstaviteľa FO - FK
(prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí druhého z funkčne najvyšších zástupcov FO - FK (viceprezident, podpredseda,
tajomník a pod.); v prípade klubu, ktorého A-družstvo mužov štartuje v súťažiach SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto
konferencie mohol namiesto najvyššieho predstaviteľa klubu ako delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu
štartujúceho v súťažiach ObFZ (v prvom rade zástupca B-družstva mužov, alebo zástupca družstva dorastencov, alebo
zástupca družstva žiakov) - spolu sa ich zúčastnilo 39; b) hostia bez práva hlasovať: predseda ObFZ (1) - V. Čan sa
zúčastnil; všetci ďalší členovia VV ObFZ (6) - zúčastnili sa 3: R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík (ospravedlnili sa 3: Š.
Czetö, A. Szabó, J. Žofčák); za kontrolné orgány ObFZ: predseda RK ObFZ (1) - J. Pado sa zúčastnil; za orgány
zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: predseda DK ObFZ (1) - M. Polák sa nezúčastnil; predseda OK ObFZ (1) - M. Čaga sa
ospravedlnil; za administratívne orgány ObFZ ich predsedovia alebo ich zástupcovia (6): zúčastnili sa 5: V. Lisák (vz.
preds. KR), E. Anguš (preds. ŠTK), J. Šimko (preds. MRK), M. Eštok (preds, TMK), J. Bendzák (sekretár ObFZ);
ospravedlnil sa 1: R. Feňuš (preds. KM); z ostatných (3) - 2 skrutátori konferencie: M. Žofčák, P. Tóth - obaja sa zúčastnili;
- 1 organizačný pracovník konferencie: Joz. Pivarník - zúčastnil sa; z pozvaných jubilantov (5): zúčastnili sa 4: Milan

Andrejco, Marek Bakajsa (bol ako delegát klubu), Tibor Čiriban, Peter Kaffan; nezúčastnil sa 1: František Gejguš - spolu
sa ich zúčastnilo 16.
Neúčasť delegátov FO a FK na riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Spolu sa tejto
konferencie mali zúčastniť delegáti 60 FO a FK (zúčastnilo sa ich 39). Na konferencii nemalo svojich delegátov týchto 21
FO a FK: Beša, Budkovce, Čičarovce, Horňa, Choňkovce, MI - MFK Zemplín, Nacina Ves, Nižná Rybnica, Palín,
Porostov, Pozdišovce, Remetské Hámre, Sejkov, Senné, Sobrance, Tibava, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké
Kapušany, Vinné, Záhor. Z nich sa ospravedlnili len zástupcovia týchto FO a FK: Budkovce, Veľké Kapušany.
Overenie zápisu z riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Do elektronickej podoby mal byť
zápis z konferencie spracovaný do 7 dní na základe programu konferencie a z podkladov pracovných komisií konferencie.
Z ObFZ mal byť doručený k podpisu overovateľom zápisu z konferencie, ktorí boli schválení na tejto konferencii.
Materiály riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Materiály o príprave konferencie ObFZ boli
včas pred konferenciou zverejnené na webovej stránke ObFZ. Materiály z konferencie ObFZ (informácia o konferencii;
fotozábery; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave sezóny
2016/2017 súťaží ObFZ) boli k zverejneniu na webovú stránku ObFZ zaslané z ObFZ e-mailom dňa 14.7.2016. Ďalšie
(správa mandátovej komisie; správa návrhovej komisie; zápis z konferencie) budú k zverejneniu na ňu zaslané z ObFZ emailom dňa 15.7.2016.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 31. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 11.7.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Pi 11.7.2016 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré v neprítomnosti V. Čana (predsedu ObFZ) riadil R. Ivan (podpredseda ObFZ), sa po
otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne
prerokovali: hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2016; informácia o činnosti komisií ObFZ od 9.6.2016 do 6.7.2016;
vyhodnotenie fyzických previerok R súťaží ObFZ z riadneho termínu zo 16.6.2016; závery ostatného „Spoločného
aktívu členov komisií a VV ObFZ“ z 23.6.2016; vyhodnotenie 10. roč. „Superpohára ObFZ“ za sezónu 2015/2016;
závery „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016; príprava nového súť. r. 2016/2017 súťaží ObFZ; príprava letného
seminára R a D súťaží ObFZ 2016/2017; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom
zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV (R. Ivan, E. Dančišin, J.
Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnili: V. Čan - rod. dôv., Š. Czetö - rod. dôv., J. Žofčák - osob. dôv.). Zasadnutia
sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák);
- za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 31. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 11.7.2016:
Boli prijaté tieto: ● VV schválil program rokovania 31. zas. VV ObFZ dňa 11.7.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke; ●
VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 11.7.2016; ● VV schválil „Hospodárenie
ObFZ za 1. polrok 2016“; ● VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 9.6.2016 do 6.7.2016; ● VV
schválil predložený návrh KR ObFZ na zloženie nominačných R a D súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: - rozhodcovia
(novovyškolení): Babjak Ladislav, Borbély Tibor, Cejkovský Ján, Csizmadia Gergely, Čeklovský Dominik, Dziad Peter,
Dzvoník Miloš, Feňuš Patrik, Ferko Šimon, Gejguš František, Hospodi Marián, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin,
Kaffan Peter, Končík Michal, Kopas Arpád, Koščo Pavol, Kurták Lukáš, Matej Ján, Mazár Milan, Mirda Ľuboš, Mitrík Róbert,
Novák Patrik, Olexa Tomáš, Ondrík Branislav, Pavlo Peter, Pivarník Ján, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Ruščanský Marek,
Sarvaj Martin, Škodi Jakub, Tudja Pavel, Tušek Michal st., Vass Peter; - delegáti: Dančišin Michal, Didič Ladislav, Geci Miloš,
Hreško Ján, Mano Ján, Pčolár Vojtech, Rovňák Mikuláš, Sabo Milan, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz; ● VV vzal na vedomie
informáciu predsedu KR o fyzických previerkach R súťaží ObFZ z riadneho termínu 19.6.2015; ● VV vzal na vedomie
informácie o záveroch „Spoločného aktívu členov komisií a VV ObFZ“ z 23.6.2016; ● VV schválil úhradu faktúry za
zabezpečenie „Spoločného aktívu členov komisií a VV ObFZ“ z 23.6.2016; ● VV vzal na vedomie informáciu o v10. roč.
„Superpohára ObFZ“; ● VV schválil úhradu faktúry za zabezpečenie cien pre AFK Topoľany za víťazstvo v 10. roč.
„Superpohára ObFZ“; ● VV vzal na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 aj
o diskusných príspevkoch; ● VV pre neprítomnosť predsedu ObFZ uložil závery k diskusným príspevkom z riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 prerokovať na zas. VV v 08/2016; ● VV schválil úhradu faktúry za
zabezpečenie spomienkových plakiet pre 5 jubilantov ocenených na „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 pri
príležitosti ich životných jubileí v 1. polroku 2016; ● VV schválil úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie
„Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 (cest. vl. autom ohľadom org. zabezpečenia; cest. funkcionárov ObFZ,
občerstvenie, nájom); ● VV schválil „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“ aj s doručenými návrhmi na doplnky a
zmeny; ● VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave nového súťažného ročníka 2016/2017 súťaží ObFZ; ● VV vzal
na vedomie informácie o príprave letného seminára R a D súťaží ObFZ 2016/2017 dňa 29.7.2016; ● VV uložil predsedovi
KR preveriť možností organizovania letného seminára R a D súťaží ObFZ dňa 29.7.2016 v zariadení Reštaurácie
VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce; ● VV vzal na vedomie uvedené prvé 3 informácie z bodu „Rôzne
a diskusia na 31. zas. VV ObFZ dňa 11.7.2016.
Zápis z ostatného 31. zasadnutia VV ObFZ z 11.7.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 11.-12.7.2016 a z ObFZ
bol zaslaný v prílohe e-mailu dňa 12.7.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom
ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 8.8.2016 o 15:00 h v Michalovciach.

SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o ukončení hosťovaní amatérov a doplnení „Prestupu s obmedzením“: Členovia SFZ ju
dostali z ISSF e-mailom dňa 12.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Dnes bol do ISSF doplnený Typ transferu „Prestup
s obmedzením“ (s povinným súhlasom materského klubu hráča) podľa poslednej schválenej zmeny v Registračnom a
prestupovom poriadku. Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do
30.6. (rok podľa aktuálnej sezóny), iný dátum systém nepovolí. Taktiež upozorňujeme na to, že o tento typ transferu sa
dá požiadať len v momente, keď už sezóna začala, NIE VOPRED, keď ešte sezóna, na ktorú chcete použiť „Prestup
s obmedzením“, nebeží. Sezóna sa začína vždy k 1.7. a končí 30.6. v ďalšom kalendárnom roku. Zároveň Vám dávame
na vedomie, že zajtrajším dňom budú automaticky ukončené všetky platné hosťovania amatérov, podľa platného znenia
Registračného a prestupového poriadku SFZ.“
Veľmi dôležité informácie o členských poplatkoch SFZ za hráčov: Členovia SFZ ich dostali z ISSF emailom dňa 12.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Čítajte prosím túto informáciu až do konca, je to veľmi dôležité!
Aktuálne sme do ISSF doplnili možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne pridáme aj trénerov a
ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre
hráča je v prílohe v obrázku. Dôležité upozornenia: ● ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na
Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pred zápasom); ● členský príspevok členovia
SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka (teraz to je na rok 2016); ● za uhradenie členského príspevku SFZ riadne
a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu;
následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty
splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo
vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z
pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ; ● členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky,
v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci
SFZ; ● príjmy z členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia
tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ; ● uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. Vysvetlenie k
členským poplatkom: Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov,
vyberajú povinne všetky športové organizácie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo
štátneho rozpočtu. Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od
členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie
cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia
individuálni členovia SFZ. Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto
čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej
faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať.“
Informácia o členských príspevkoch SFZ schválených riadnou konferenciou SFZ: Členovia SFZ ju dostali
z ISSF e-mailom dňa 13.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na veľa otázok k výške členských príspevkov
SFZ, vyplývajúcich zo zákona o športe 440/2015 Z.z., si Vám dovoľujem touto cestou zaslať v prílohe informáciu o
výške členských poplatkov SFZ, ktoré schválila riadna konferencia SFZ 3.6.2016. Upozorňujem, že riadnych členov
SFZ (kluby a zväzy) na konferencii zastupovali a hlasovali riadne zvolení zástupcovia (delegáti konferencie), citácia zo
zápisnice: Konferencia SFZ schvaľuje rozhodnutie výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych
členov SFZ, a spôsob využitia tohoto členského príspevku v znení pozmeňujúceho návrhu. Počet prítomných delegátov:
85; Hlasovalo za: 79; Hlasovalo proti: 1; Zdržalo sa hlasovania: 5; Nehlasovalo: 0. Uvedené uznesenie bolo prijaté.
Kľúč pre prerozdelenie bol schválený nasledovne: Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť
finančné prostriedky klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov
vplýva počet mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov.
Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka - člena klubu sa
považuje hráč registrovaný v ISSF. Finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky futbal.“
Pomôcka na kontrolu členského pri hráčovi: Členovia SFZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 14.7.2016 od J.
Letka s týmto textom: „V ISSF pribudla pomôcka klubovým a tímovým manažérom. Pri nominácii hráčov na Zápis o
stretnutí Vás systém upozorní, pokiaľ by ste chceli nominovať hráča, ktorý nemá vygenerované členské, viď príloha.
Pokiaľ na nominácii bude takýto hráč, systém Vám nedovolí schváliť nominácie hráčov na zápas (na Zápise o stretnutí).
UPOZORNENIE: Ak si chcete daného hráča povoliť na Zápis o stretnutí (vygenerovať mu členské), môžete tak urobiť
kedykoľvek, aj 5 minút pred uzatvorením nominácií na Zápis o stretnutí, opakujeme, KEDYKOĽVEK.“
ZO SPRÁV SFZ:
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. V 1. kole (23.31.07.2016) sa predstavia v týchto stretnutiach: TJ Družstevník Parchovany - ŠK Strážske, TJ Družstevník Petrovce nad
Laborcom - MFK Sobrance, MFK Zemplín Michalovce bol s klubmi I. a II. ligy nasadený do 2. kola. V 2. kole (9.10.08.2016) budú mať možnosť sa predstaviť v týchto stretnutiach: Veľké Kostolany / Vrbové - MFK ZEMPLÍN
MICHALOVCE, Levoča / Harichovce - Parchovany / Strážske; Malá Ida / Moldava nad Bodvou - Petrovce nad
Laborcom / Sobrance.

Nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2016/17 schválené na zasadnutí VV SFZ dňa 6.7.2016 (z ÚS
SFZ č. 2 z 8.7.2016 - zo Správ KR SFZ a KDS SFZ): Zo zástupcov ObFZ Michalovce sú na nich:
ROZHODCOVIA: nikto; ROZHODCOVIA (PROJEKT ŠANCA): nikto; ASISTENTI ROZHODCOV: Špivák
Martin; ASISTENTI ROZHODCOV (PROJEKT ŠANCA): nikto; ROZHODKYNE: Šimková Mária;
POZOROVATELIA ROZHODCOV: Czetö Štefan, Špivák Ján; DELEGÁTI STRETNUTIA: Čan Vladimír.
ZO SPRÁV VsFZ:
Vyžrebovanie jednotlivých súťaží VsFZ 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 1 z 8.7.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ):
ŠTK upozorňuje FK, že na webovej stránke VsFZ (vsfz.futbalnet.sk v článkoch a ÚS) je uverejnené vyžrebovanie
jednotlivých súťaží VsFZ 2016/2017.
Nominačné listiny súťaží VsFZ 2016/2017 schválené VV VsFZ: Zo zástupcov ObFZ Michalovce sú na nich:
ROZHODCOVIA: Anguš Erik, Bali - Jenčík Jozef, Bíro Samuel, Čekľovský Michal, Fedák Miloš, Hamadej Ján,
Hrinda Marek, Kron Dávid, Kurtak Maroš, Mano Dávid, Mano Ján, Reňo Štefan, Šimková Mária, Škodi Tomáš, Tóth
Pavol, Ubľanský Marcel, Žofčák Marek; DELEGÁTI STRETNUTIA: Čaga Miroslav, Lisák Vladimír, Minaroviech
Ján, Palinský Otto, Popík Ladislav, Stretavský Anton, Szabó Alexander, Šimko Ján.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

