Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 3 z 21.7.2016
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 13.7.2016 do 20.7.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: B.
Ondrík od 14.7.2016 do oznámenia (pravdepodobne na celú sezónu) - prac. 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 každého R a D, ktorý doposiaľ na ObFZ
nedoručil doklady o úhrade svojich restov, ktoré je povinný 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 klubových ISSF manažérov je povinná a preto si každý má zariadiť svoj čas tak, aby
sa tohto stretnutia mohol zúčastniť.
Rozhodnutie KR k termínom stretnutí v jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R: Vo
všetkých súťažiach dorastencov počnúc dňom 20.8.2016 (z dôvodu neskoršieho štartu súťaží V.L V d, V.L S d, V.L Z d) sa
stretnutie, ktoré bude vo vyžrebovaní súťaží v RS v príslušnom kole uvedené na poslednom mieste, bude hrať v sobotu o 3 h
skôr pred ÚHČ. V súťaži VI.L mužov počnúc dňom 21.8.2016 (z dôvodu neskoršieho štartu súťaží VII.L V m, VII.L Z m) sa
stretnutia, ktoré budú vo vyžrebovaní súťaží v RS v príslušnom kole uvedené na posledných dvoch miestach, budú hrať v
nedeľu o 3 h skôr pred ÚHČ. V súťažiach VII.L V mužov, VII.L Z mužov, VIII.L mužov počnúc dňom 21.8.2016 (z
dôvodu neskoršieho štartu súťaží VII.L V m, VII. L Z m) sa stretnutie, ktoré bude vo vyžrebovaní súťaží v RS v príslušnom
kole uvedené na poslednom mieste, bude hrať v nedeľu o 3 h skôr pred ÚHČ. V platnosti budú aj schválené výnimky ÚHD
a ÚHČ. O prípadných ďalších zmenách v tomto budú informácie zverejnené priebežne v ÚS.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ju v zmysle SPF, čl.
28/4,5,6, doručili už aj tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev mládeže: - dňa 18.7.2016: Spoločné
družstvo dorastencov U19 pod názvom „OŠK Družstevník Zemplínska Široká“ (vytvorilo sa z družstiev dorastencov
OŠK Družstevník Zemplínska Široká a FK Družstevník Iňačovce) - hrať bude v IV. lige dorastencov U19 ObFZ
Michalovce. Táto ich dohoda, ktorá nadobudla platnosť dňa 19.7.2016 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ Michalovce
o jej schválení, bola dňa 19.7.2016 z ObFZ zaslaná e-mailom k zaevidovaniu v ISSF na ORS SFZ.
Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní: Na ObFZ ju doručili tieto FO a FK: - dňa 20.7.2016: TJ
Kusín (zmluva s TJ ŠM Jovsa o prenájme pre družstvo mužov futb. oddielu TJ Kusín).
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho dostala k potvrdeniu od týchto FO a FK pre
týchto hráčov: - dňa 18.7.2016: Kusín (Milan Ihnát - 29.05.1999). ŠTK bude súčasné štarty potvrdzovať až na svojom
zasadnutí pred štartom sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich stále nedoručil a obratom ich mal 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).
Zrušenie nepodm. zast. činnosti: Po importovaní platieb zo ZF 06/2016 na účet SFZ, ho DK zrušila dňom ich
importovania týmto FO a FK: - od 14.7.2016: - dňom 15.7.2016: Beša, Senné; - dňom 19.7.2016: Palín, Podhoroď.
Pretrvávajúce nepodm. zast. činnosti: Od 14.7.2016 ho majú: - pre neuhradenie ZF za 06/2016: Choňkovce,
Malčice, Niž. Rybnica, Stretava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Vyš. Remety. Uvedené FO a FK mali túto uhradiť obratom.

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:
Pripomienky k zaevidovaniu družstiev FO a FK súťaží ObFZ v ISSF pre sezónu 2016/2017: Každý
klubový ISSF manažér FO a FK bol povinný v ISSF v časti „Družstvá“ vytvoriť družstvá svojho klubu (vekové
kategórie) pre nový súťažný ročník 2016/2017. Podľa pokynov uvedených v dokumente „Oznámenia k príprave súťaží
ObFZ 20162017“, bod 11/a, zo dňa 13.6.2016, ak klub má len jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie, v riadku
„Kategória A-Z“ pri ňom písmeno „A“ nemal uvádzať. Toto napriek tomu uviedli tieto FO a FK pri svojich
družstvách v týchto súťažiach: - VI.L m: Palín; - VII.L Z m: Horovce, Malčice, Pozdišovce; - IV.L d: Palín,
Pozdišovce, Vinné; - V.L V d: Veľ. Revištia; - V.L Z d: Horovce, Malčice; - III.L ž: Sobrance, Vinné; - IV.L V ž: Veľ.
Revištia; - III.L mž: Palín, Sobrance. Všetkým týmto družstvám uvedených FO a FK bolo v ISSF dňa 20.7.2016 (v
časti „Družstvá“, v stĺpci „Kategória A-Z“) písmeno „A“ zrušené.
Pripomienky k zaevidovaniu štadiónov družstiev FO a FK súťaží ObFZ v ISSF pre sezónu 2016/2017:
Každý klubový ISSF manažér FO a FK bol povinný v ISSF v časti „Družstvá“ vytvoriť pri všetkých družstvách svojho
klubu aj ich štadióny pre nový súťažný ročník 2016/2017. Podľa pokynov uvedených v dokumente „Oznámenia k
príprave súťaží ObFZ 20162017“, bod 11/a, zo dňa 13.6.2016, bolo potrebné pri každom družstve vybrať aj štadión;
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“. Toto napriek tomu takto nezrealizovali tieto FO a FK pri svojich družstvách v
týchto súťažiach: - VI.L m: Budkovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Žbince; - VII.L V m: Koromľa, Porostov,
Poruba p/V, Rus. Hrabovec, Tibava, Veľ. Revištia B; - VII.L Z m: Bánovce n/O, Lesné, Malčice; - VIII.L m: Beša,
Iňačovce, Lekárovce, Oborín, Petrovce n/L B; - IV.L d: Čičarovce, Lastomír, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L B,
Pozdišovce, Vinné, Vyš. Remety; - V.L V d: Koromľa, Porostov, Rus. Hrabovec, Veľ. Revištia; - V.L S d:
Budkovce, Kriš. Liesková; - V.L Z d: Bánovce n/O, Lesné, Malčice, Močarany; - III.L ž: Lastomír, Nacina Ves,
Sobrance, Vinné; - IV.L V ž: Poruba p/V, Rem. Hámre, Tibava, Veľ. Revištia; - IV.L Z ž: Budkovce, Čičarovce,
Petrovce n/L B, Trhovište, Veľ. Slemence; - III.L mž: Močarany, Sobrance. Všetkým týmto družstvám uvedených
FO a FK boli v ISSF dňa 20.7.2016 (v časti „Družstvá“) štadióny doplnené.
Ďalšie opravy v súťažiach ObFZ 20416/2017 v ISSF: Zrealizované boli tieto: - dňa 20.7.2016: Koromľa
(opravil sa marketingový názov „Korokľa“ na „Koromľa“); Veľké Kapušany (vytvorilo sa B-družstvo mužov pre
sezónu 2016/12017); Ložín (zrušilo sa družstvo mužov Ložín „A“ pre sezónu 2016/12017); Čičarovce (zrušilo sa
družstvo dorastencov Čičarovce U18 pre sezónu 2016/12017).
Požiadavky na kluby ohľadom sezóny 2016/2017 v ISSF: Sú tieto: Koromľa (zaregistrovať zmenu názvu
štadióna zo „štadión ŠK Slovakia trend Koromľa“ na „štadión OŠK Koromľa“); Veľké Kapušany (vytvoriť A-družstvo
mužov pre sezónu 2016/12017); Sobrance (zaregistrovať štadión II.ZŠ Sobrance pre B-družstvo mužov); Lesné
(vymazať družstvo mužov Lesné „A“ a družstvo dorastencov Lesné „A“).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Ďalšie požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 18.7.2016:
Jovsa - zmeniť štatutárneho zástupcu (uvedený FO k tomu na ObFZ doručil kópiu výpisu z uznesenia valného
zhromaždenia TJ z 18.6.2016 a prezenčnú listinu z neho). Matrika ObFZ po prekontrolovaní doručených materiálov
požiadavku o túto zmenu zaslala z ObFZ e-mailom na SFZ hneď v uvedený deň. Informácia o jej vybavení bola na ObFZ
doručená zo SFZ e-mailom dňa 18.7.2016.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 13.7.2016 od 17:00 h do
20.7.2016 do 17:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Zalužice (1): Filip Apiar
- 22.02.2008 (08-xx-09 – 09) - na základe oznámenia klubu; Lesné (1): Alex Šalapa - 08.01.2003 (18-xx-18 – 18) - na
základe oznámenia klubu. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú
registráciu uvedených hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 13.7.2016 od 17:00 h do
20.7.2016 do 17:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Lesné
(3): Nicolas Lešňanský - 11.01.2003 (18-18-18 – 19), Dávid Bereš - 04.08.2002 (18-18-18 – 19), Alex Šalapa 08.01.2003 (18-19-18 – 19); TJ FK Družstevník Trhovište (3): Miroslav Kapura - 05.04.2008 (18-18-18 – 19), Matúš
Hoľan - 14.07.2007 (18-18-18 – 19), Ján Tancoš - 15.06.1998 (18-18-18 – 19). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 13.7.2016 od 17:00 h do
20.7.2016 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 14.07.2016 (2): Ladislav Tolyog (18.12.1991),
Roman Kapura (06.12.1994); - dňa 15.07.2016 (5): Miloš Mráz (14.02.1985), Karol Gojda (28.01.2001), Peter Kanca
(15.01.2001), Albert Hirak (02.08.1989), Richard Hirák (24.04.1998); - dňa 18.7.2016 (2): Gabriel Pavlulik (05.01.1982),
Richard Frendák (23.08.2000); - dňa 19.07.2016 (2): Jozef Mandela (12.08.1989), Matúš Karatník (04.11.2000); - dňa
20.07.2016 (2): Matúš Harčarik (11.07.1994), Miroslav Harčarik (14.07.1992), Juraj Labanc (08.09.1993), Peter Kirila
(12.07.1992).
Požiadavka na zmenu e-mailovej adresy hráča v ISSF z klubu matrične nepatriaceho pod ObFZ: V termíne

od 13.7.2016 od 17:00 h do 20.7.2016 do 17:00 h o ňu na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch
do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) požiadali aj: Bohuslav Vinc - 20.09.2001 - požiadavka na
VsFZ (19 – 19).
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 13.7.2016 od 16:00 h do 20.7.2016 do 17:00 h boli
zamietnuté tieto: - prestup (klasický) zamietnutý: Tomáš Barláš (1217995) - 25.01.1988 - 0,00 (OFK Brekov - TJ
Pusté Čemerné) od 14.07.2016 (14-??-?? – 18s); Peter Müller (1078857) - 12.06.1976 - 0,00 (OFK Brekov - TJ Pusté
Čemerné) od 14.07.2016 (14-??-?? – 18s); Marián Bogár (1347368) - 30.11.2000 - 0,00 (d: FK Roma Trhovište - TJ
Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-??-?? – 18s); Jaroslav Chomič (1246988) - 08.01.1991 - 0,00 (MFK
Sobrance - OŠK Porostov) od 14.07.2016 (14-??-15 – 18s); Marián Kapura (1347365) - 06.08.2001 - 0,00 (d: FK
Roma Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-??-?? – 18s). Príslušné FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 13.7.2016 od 16:00 h do 20.7.2016
do 17:00 h postupne vybavila tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Samuel Suško (1264841) - 26.06.1995 (MFK Zemplín Michalovce - TJ Pokrok Krásnovce) od 18.07.2016 do 30.06.2017 (18-18-20 – 20); - prestup (klasický)
- schválený: Milan Bogár (1259177) - 17.11.1995 - 250,00 (FK Roma Trhovište - OFK Rakovec nad Ondavou) od
13.07.2016 (13-14-xx – 18); Miroslav Bogár (1247163) - 4.11.1993 - 250,00 (FK Roma Trhovište - OFK Rakovec nad
Ondavou) od 13.07.2016 (13-14-xx – 18); Milan Mihalčin (1200817) - 10.08.1982 - 0,00 (FC Nižná Rybnica STAKO TJ Pusté Čemerné) od 14.07.2016 (14-14-15 – 18); Emanuel Bogár (1347364) - 20.09.1999 - 0,00 (d: FK Roma
Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-14-xx – 18); Roman Kapura (1257236) - 06.12.1994 - 0,00
(FK Roma Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-14-xx – 18); Ladislav Tolyog (1229486) 18.12.1991 - 0,00 (FK Roma Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-14-xx – 18); Ľuboš Michajlo
(1195720) - 17.04.1985 - 0,00 (MFK Sobrance - OŠK Porostov) od 14.07.2016 (14-15-15 – 18); Roman Kapura
(1347361) - 17.09.2001 - 0,00 (d: FK Roma Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od 14.07.2016 (14-14-xx – 18);
Anton Budiš (1116341) - 19.05.1980 - 150,00 (OFK Lastomír - OŠK Budkovce) od 15.07.2016 (15-15-xx – 18);
Kristián Balog (1238372) - 03.03.1992 - 250,00 (OŠK Budkovce - TJ FK Družstevník Trhovište) od 18.07.2016 (1818-xx – 19); Peter Kanca (1328462) - 15.01.2001 - 0,00 (d: MFK Zemplín MI - TJ Pokrok Krásnovce) od 18.07.2016
(18-18-xx – 19); Ján Laškody (1194924) - 27.01.1985 - 0,00 (MFK Veľké Kapušany - OFK Hatalov) od 18.07.2016
(18-18-xx – 19); Vladislav Ides (1096609) - 23.04.1978 - 0,00 (OFK Tatran Bystré - OFK Horňa) od 20.07.2016 (1919-xx – 20); Marcel Fiala (1157442) - 17.07.1987 - 0,00 (OŠK Tušice TNV - OFK Hatalov) od 19.07.2016 (19-19-xx
– 20); Milan Mucha (1208508) - 11.08.1991 - 250,00 (AFK Topoľany - OFK Vojany) od 20.07.2016 (20-20-xx – 20);
Patrik Majvitor (1226195) - 20.08.1993 - 0,00 (TJ Družstevník Petrovce n/L - TJ Jastrabie pri MI) od 18.07.2016 (1820-xx – 20); Rastislav Macek (1107912) - 04.07.1979 - 0,00 (TJ Poľana Šiba - TJ Pokrok Krásnovce) od 20.07.2016
(20-20-xx – 20).
Upozornenie na vybavovanie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF v dňoch 15.-22.8.2016:
V uvedených dňoch sa tieto z objektívnych dôvodov nebudú dať vybaviť na ObFZ Michalovce. Prípadní záujemci si ich
budú môcť v týchto dňoch vybaviť na susedných ObFZ alebo na hociktorom inom FZ.
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: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach
Sekretariátu ObFZ. V termíne od 14.7.2016 od 11:00 h do 20.7.2016 do 17:00 h neboli tieto na ObFZ nahlásené od
žiadneho FO a FK. Nahlásené výsledky sú z ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ.
V termíne od 14.7.2016 od 11:00 h do 20.7.2016 do 17:00 h neboli na ObFZ nahlásené výsledky zo žiadneho turnaja.
Nahlásené výsledky z turnajov sú z ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
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 stále 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 stále nedoručili a
obratom ho v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068) majú doručiť aj títo z nich:
Marian Hospodi, Martin Sarvaj.
Požadovaná fotografia k vybaveniu RP: Na ObFZ sú povinní ju obratom e-mailom alebo osobne doručiť aj s
poplatkom 5 € za vybavenie RP aj: Babjak Ladislav, Vass Peter.
Požadované údaje k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ sú povinní ich obratom

doručiť aj: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely. Chýbajúce údaje v požadovaných už na ObFZ e-mailom oznámili: - dňa
16.7.2016: Babjak Ladislav.
Prevzatie objednaného výstroja od firmy ATAK pre R súťaží ObFZ: Na ObFZ Michalovce si ho už osobne
alebo v zastúpení vyzdvihli: - dňa 18.7.2016: P. Rapáč. Dňa 19.7.2016 si ho bol prevziať aj P. Pavlo, ale si ho neprevzal,
pretože si objednal inú veľkosť, ktorej výmenu zabezpečí KR.
Prevzatie výstroja pre R súťaží VsFZ: Na ObFZ Michalovce si ho už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: dňa 15.7.2016: M. Šimková; - dňa 19.7.2016: M. Fedák. Tým si ho na ObFZ prevzali už všetci, ktorí si ho mali prevziať.
Požiadavka VsFZ o zaslanie zoznamu klubov bez mládežníckeho družstva: FZ v rámci VsFZ ju dostali z
VsFZ e-mailom dňa 20.7.2016, podľa ktorej majú do nedele 24.07.2016 na VsFZ zaslať zoznam klubov vo svojich
súťažiach, ktoré nemajú prihlásenú mládež na žiadnej úrovni. Zaslať majú aj scan z odovzdávajúceho protokolu od fi
ATAK (menný zoznam rozhodcov - výstroj). ObFZ Michalovce túto požiadavku vybavil hneď v uvedený deň s týmto
textom: „Z klubov prihlásených do súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 nemá v žiadnych súťažiach FZ žiadne
mládežnícke družstvo prihlásených týchto 10 FO-FK z najnižšej VIII. ligy mužov ObFZ Michalovce: FK Beša, TJ
Jastrabie pri Michalovciach, TJ Družstevník Ložín, TJ Družstevník Lekárovce, TJ Družstevník Oborín, OFK
Horňa, OŠK Stretava, OFK Úbrež, TJ ŠM Jovsa, FK Družstevník Iňačovce. V prílohe scan odovzdávajúceho
protokolu firmy ATAK (výstroj si prevzalo všetkých 17 uvedených R).“
List prezidenta SFZ k objasneniu výberu členského príspevku: FZ ho dostali zo SFZ e-mailom dňa
20.7.2016. Prezident SFZ, na základe otázok od viacerých zástupcov klubov z rôznych stupňov štruktúry slovenského
futbalu, sa ním obracia najmä na predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ako aj delegátov na konferencie SFZ, aby na
všetkých úrovniach júnové závery konferencie SFZ, týkajúce sa členských príspevkov, tlmočili a vysvetlili zástupcom
klubov, hráčom, trénerom, funkcionárom a ostatným svojim členom. Obsahom listu je zmysluplné a jasné vysvetlenie
podstaty výberu členského príspevku. Uvedený list bol dňa 20.7.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený pri dátume 20.7.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 14.7.2016: B. Ondrík (za 04,05,06); - dňa 15.7.2016: J. Šimko (za 03,04,05,06), M. Šimková (za
04,05,06); - dňa 18.7.2016: J. Cejkovský (za 06); - dňa 19.7.2016: M. Fedák (za 05,06), P. Kaffan (za 06); - dňa 20.7.2016:
J. Škodi (za 06), D. Kron (za 06), P. Dziad (za 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), D. Čeklovský (za 05,06), M.
Čeklovský (za 05,06), M. Dančišin (za 04,05,06), L. Didič (za 04,05,06), 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), 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), 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), 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), M. Verdžák (za 06), A. Žoffčák (za 04,05,06).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
20.7.2016: J. Škodi (za 06), D. Kron (za 06), P. Dziad (za 06).
Neuhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04-05/2016: Uhradiť ju mali už len tieto FO a FK: - za
04/2016: Sejkov; - za 05/2016: Choňkovce.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: V termíne od 14.7.2016 od 11:00 h do 21.7.2016 do 11:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ od týchto 4 FO a FK (predtým od 47) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 15.7.2016 (2): Beša, Senné; - dňa 19.7.2016 (2): Palín, Podhoroď. Dňa 21.7.2016 ju ešte
na účte SFZ nemalo importovanú týchto 7 FO a FK: Choňkovce, Malčice, Niž. Rybnica, Stretava, Tušice TNV, Veľ.
Revištia, Vyš. Remety.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: Tieto už na ObFZ dodatočne
postupne doručili aj: - dňa 20.7.2016: Vyš. Remety, Malčice.
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".
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 postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 15.7.2016: Lastomír; - 20.7.2016:
Lekárovce, Ptrukša, Kriš. Liesková, Vyšné Remety. Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO
a FK: Beša, Budkovce, Čičarovce, Krásnovce, Kusín, MI-AFK Topoľany, MI-MFK Zemplín, Moravany, Nacina
Ves, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné.
Definitívne žrebovacie čísla a výnimky kolektívov FO a FK v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2016/2017: Tieto boli spracované po uzávierke pripomienok dňa 15.7.2016 od 10:00 h do 15:00 h a
popoludní boli z ObFZ e-mailom zaslané k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú uvedené v jej aktuálnom menu
uprostred, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017", pri dátume 15.7.2016.
Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017: Toto bolo spracované v dňoch 16.17.7.2016 a dňa 17.7.2016 bolo z ObFZ po jednotlivých súťažiach zaslané k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na
ktorej je umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava
súťaží 2016/2017", pri dátume 17.7.2016.
Oznámenie ešte jednej zmeny ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017: ObFZ Michalovce e-mailom
zaslaným dňa 18.7.2016 na Matriku SFZ oznámil ešte túto jednu zmenu: - zoznam neaktívnych klubov oproti sezóne
2015/2016 - žiaden svoj kolektív do žiadnej dlhodobej súťaže FZ sezóny 2016/2017 spomedzi FO a FK zo sezóny
2015/2016 neprihlásil, čím sa pre sezónu 2016/2017 stal neaktívnym, aj tento klub: FK Vinohrady Choňkovce.
Požiadavka na R a D ObFZ Michalovce z nominačných listín jednotlivých FZ: ObFZ žiada všetkých R a
D ObFZ Michalovce z nominačných listín jednotlivých FZ 2016/2017 (aj zo súťaží SFZ a VsFZ) o kontrolu svojich
údajov v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a oznámenie prípadných zmien pre zverejnenie do „Rozpisu
súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“. Údaje, ktoré je potrebné odstrániť, opraviť alebo doplniť, sú všetci, ktorých sa to
týka, povinní oznámiť obratom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti RK ObFZ za 1. polrok 2016: Za RK ho spracoval J. Pado (predseda RK) a podľa
pokynov ho dňa 8.7.2016 doručil na ObFZ.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
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 nepredložili 4 FO a FK. Z nich ju už na ObFZ dodatočne doručili: - 20.7.2016: Podhoroď, Kusín.
Obratom ju mali na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK: MI - AFK Topoľany, Veľké Slemence.
Overenie zápisu z riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Do elektronickej podoby bol zápis z
konferencie spracovaný do 15.7.2016. Z ObFZ bol v uvedený deň e-mailom zaslaný k podpisu overovateľom zápisu
z konferencie na nej schváleným. Po podpise nimi bol podpísaný predsedom a sekretárom ObFZ.
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) sú na webovej stránke ObFZ zverejnené v jej hlavnom menu pri dátume 14.7.2016. Ďalšie
(správa mandátovej komisie; správa návrhovej komisie) boli na ňu z ObFZ zaslané e-mailom dňa 15.7.2016 a sú na nej
zverejnené pri dátume 14.7.2016. Zápis z konferencie bol na ňu z ObFZ zaslaný e-mailom dňa 18.7.2016 a je na nej
zverejnený tiež pri dátume 14.7.2016.
ZO SPRÁV SFZ:
Upozornenie pre držiteľov licencií "Športový delegát futbalu" pre amatérsky a profesionálny futbal (z
ÚS SFZ č. 3 z 15.7.2016 - zo správ Komisie delegátov stretnutia SFZ): Komisia delegátov stretnutia SFZ oznamuje
všetkým držiteľom licencií "Športový delegát futbalu" pre amatérsky a profesionálny futbal, že prebehla kontrola
držiteľov týchto licencií a ich platnosti. Kontrolou bolo zistené, že viacerým držiteľom licencií skončila ich platnosť,
alebo licencie neboli získané po absolvovaní úvodného školenia. Osobám, ktoré nespĺňajú podmienky licenčného
systému a nemajú platnú licenciu, bude dňom 20.7.2016 odňatý prístup do ISSF. Zároveň tieto osoby nebude možné
centrálne zapísať do registra športových odborníkov, v zmysle Zákona 440/2015 Z. z. o športe. Každý, kto chce
vykonávať funkciu delegáta zväzu, musí mať príslušnú licenciu pre amatérsky alebo profesionálny futbal. Vzdelávanie
športových delegátov je vykonávané od 1.1.2016, v zmysle Zákona 1/2014 Z. z. o organizácii športových podujatí.
Informácie o prípadných školeniach poskytuje komisia.
ZO SPRÁV VsFZ:
Oficiálna web stránka VsFZ (zo Správ sekretariátu VsFZ): Sekretariát VsFZ upozorňuje futbalovú verejnosť,
že oficiálna stránka VsFZ je na adrese: „vsfz.futbalnet.sk“. Na stránke „www.futbalvsfz.sk“ sa od 28.07.2016 už nebudú
aktualizovať ani články. Bližšie informácie u admina VsFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

