Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 5 z 30.7.2015
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 6.7.2015: Túto bol delegát
každého na konferencii zúčastneného klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom Konferencie ObFZ
Michalovce dňa 6.7.2015 a prakticky ňou sa preukázať. Pri prezentácii na tejto konferencii ju neodovzdali a obratom ju
majú na ObFZ doručiť tieto FO a FK: Hatalov, Lekárovce, Nacina Ves, Ruský Hrabovec, Sobrance, Veľké Revištia,
Vojany, Vyšné Remety. Je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.6.2015, v
časti „Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu“. Požiadavka na doručenie uvedenej návratky bola uvedeným FO a FK
zaslaná z ObFZ aj e-mailom dňa 24.7.2015.
Doručenie návratky o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 6.7.2015: Túto už na
ObFZ dodatočne doručili tieto FO a FK: - dňa 29.7.2015: Sobrance. Obratom ju majú na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK:
Hatalov, Lekárovce, Nacina Ves, Ruský Hrabovec, Veľké Revištia, Vojany, Vyšné Remety.
Materiály z „Konferencie ObFZ Michalovce“ zo 6.7.2015: Tieto (Správa mandátovej komisie; Správa
o činnost ObFZ od 1.1. do 30.6.2015; Správa Rev. komisie ObFZ za obdobie od 1.1. do 30.6.2015; Návrh na zmenu
stanov ObFZ; Návrh na zmeny v štruktúre súťaží ObFZ; Správa návrhovej komisie; Zápis z konferencie) boli z ObFZ
dňa 27.7.2015 zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, a rovnakým
spôsobom aj členom VV a predsedom komisií ObFZ.
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
Prehľad o FO - FK v sezóne 2015/2016 a Údaje k elektronickým záväzným prihláškam družstiev do
súťaží ObFZ MI 2015/2016: Tlačivo k tomu je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 11.6.2015, v časti pod názvom „Príprava súťaží ObFZ 2015/2016 - č. 1“. Originál tohto na jednom papieri
obojstranne vyplneného tlačiva mal každý FO-FK na ObFZ doručiť do 26.6.2015 do 15:00 h. Na ObFZ ho po tomto
termíne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 24.7.2015: Tibava; - dňa 30.7.2015: Tušice TNV, Petrovce n/L. Do
30.7.2015 do 11:00 h ho na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť ešte tieto FO a FK: Beša, Čičarovce, Jovsa,
Nacina Ves, Palín, Vinné, Vyšné Remety.
Materiály z „Aktívu zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce“ zo 6.7.2015: Tieto (Vyhodnotenie jarnej
časti i celej sezóny súťaží ObFZ 2014/2015; Ocenenie kolektívov súťaží ObFZ 2014/2015; Príprava súťaží ObFZ
2015/20416; Zápis z aktívu) boli z ObFZ dňa 27.7.2015 zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred, a rovnakým spôsobom aj členom VV a predsedom komisií ObFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 19. zasadnutia VV ObFZ z 13.7.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný e-mailom dňa 27.7.2015
všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ, a aj k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Najbližšie 20. zasadnutie VV ObFZ po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ Michalovce z 20.12.2013: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční v Po 10.8.2015 o 15:00 h v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už postupne prevzali aj tieto FO a
FK: - dňa 27.7.2015: Tibava (zo stretn. 22.k. VI.L m Tibava - Tušice TNV zo 17.5.2015; Žbince (zo stretn. 24.k. VI.L m
Žbince - Pus. Čemerné z 31.5.2015). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se môžu
prevziať aj tieto FO a FK: FK Roma Trhovište (zo stretn. 14.k. VII.L Z m FK Roma Trhovište - TJ FK Družst. Trhovište z
22.3.2015); Krásnovce (zo stretn. 21.k. VI.L m Krásnovce - Močarany z 10.5.2015); Malčice (zo stretn. 20.k. VI.L m
Malčice - Tušice TNV z 3.5.2015); Hatalov (zo stretn. 21.k. VI.L m Hatalov - Moravany z 10.5.2015); Pus. Čemerné (zo
stretn. 18.k. VI.L m P. Čemerné - Hatalov z 19.4.2015).
Oznamovanie organizovania prípravných stretnutí a turnajov vo futbale: V termíne od 20.7.2015 od 8:00
h do 27.7.2015 do 8:00 h ich na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nenahlásil ani jeden FO a FK.
V prípade ich nahlásenia sú tieto z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, ako aj do týždenníka „Zemplínske noviny“.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: V termíne od 20.7.2015 od 8:00 h do 27.7.2015 do 8:00
h boli na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásené len výsledky z prípravných futbalových
stretnutí a futbalových turnajov od týchto FO a FK: - dňa 20.7.2015: Pus. Čemerné (z turnaja z 19.7.2015); - dňa
26.7.2015: Pus. Čemerné (zo stretn. z 26.7.2015). Všetky tieto boli z ObFZ dňa 27.7.2015 zaslané e-mailom k
zverejneniu do týždenníka Zemplínske noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: V termíne od 20.7.2015 od 11:00 h do 27.7.2015 do 8:00 h ho na ObFZ
nedoručil ani jeden FO a FK. Na požadovanom tlačive majú turnaj vyhodnotiť aj tieto FO a FK: Ložín (turnaj z
12.7.2015); Poruba p/V (turnaj z 12.7.2015); Krásnovce (turnaj z 26.7.2015). Organizátor každého futbalového turnaja
je povinný po jeho skončení na ObFZ obratom (najneskôr v pondelok do 8:00 h) zaslať jeho výsledky e-mailom na adresu:

„obfzmi@stonline.sk“, a jeho vyhodnotenie do 3 dní na požadovanom tlačive (je na webovej stránke ObFZ v časti
„Tlačivá“). Na zadnú stranu tohto tlačiva sa majú skopírovať všetky údaje o stretnutiach turnaja, ktoré boli predtým na
ObFZ zaslané e-mailom. Výsledky týchto turnajov sú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka Zemplínske
noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. Tie FO a FK, ktoré už turnaj organizovali a
vyhodnotenie turnaja na určenom tlačive a správu o ňom e-mailom na ObFZ ešte nedoručili, majú tak urobiť obratom.
Informácia k „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Tento sa spracováva priebežne len
v elektronickej podobe a jednotlivé jeho časti sú aj priebežne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred. Tieto budú na webovej stránke ObFZ priebežne premiestňované do menu vľavo, do časti „Súťažný
ročník 2015/2016“, do časti pod názvom „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“. Konečná podoba rozpisu
bude oznámená v ÚS po jeho definitívnom spracovaní. Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 nebude spracovaný
v tlačenej podobe v brožúrke ako v predchádzajúcich sezónach, ale len v elektronickej podobe, a zverejnený bude len
na web stránke ObFZ. Táto informácia bola dňa 28.7.2015 z ObFZ preposlaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Priebežne spracované časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Prvé z nich (Úvodná strana
rozpisu; Všeobecné ustanovenia; Technické ustanovenia 1; Vyžrebovanie majstrovských súťaží ObFZ 2015/2016;
Nominačné listiny R a D ObFZ MI 2015/2016) boli dňa 28.7.2015 z ObFZ preposlané e-mailom k umiestneniu na
webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti „Súťažný ročník 2015/2016“, a v nej do časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016“. Ďalšie (Technické ustanovenia 2; Technické ustanovenia 3) boli k zverejneniu do tejto časti z
ObFZ preposlané e-mailom dňa 29.7.2015.
Podklady k príprave dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 27.7.2015: rozh.:
Martin Jakubec. Na ObFZ ich nedoručili a obratom ich majú doručiť aj: rozh.: Tomáš Olexa. Chýbajúce údaje
k príprave dohody bol povinný obratom na ObFZ zaslať aj rozh. Tibor Kovács (neuvedená ŠPZ a číslo uzavretého
povinného zmluvného zákonného poistenia auta).
Avízo o dotácii na činnosť ObFZ za rok 2014: ObFZ ho dostal z VsFZ e-mailom dňa 29.7.2015 s týmto
textom: „Dňa 21.7.2015 Vám bola zaslaná dotácia na činnosť zväzu za rok 2014 vo výške 4255 eur na číslo účtu:
6609570000/1111. Alžbeta Majláthová, VsFZ.“
Ďalšia ponuka firmy Sportika - Štulpne a trenírky: ObFZ ďalšiu ponuku športových potrieb pre FO-FK od
uvedenej firmy dostal e-mailom dňa 17.7.2015. Táto je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom hlavnom
menu uprostred, pri dátume 20.7.2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 17.-18.7.2015
a na ObFZ boli doručené dňa 18.7.2015.
Požiadavka DK ObFZ o úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015
podľa DP, čl. 57 a 58, na prevádzkový účet IS BŠP: Požadovaná čiastka 50 € bola na stanovený prevádzkový účet IS
BŠP uhradená dňa 24.7.2015.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na Se si ich už osobne alebo v zastúpení v termíne od 23.7.2015 od 11:00 h
do 30.7.2015 do 11:00 h vyzdvihli aj: - dňa 27.7.2015: L. Popik (za 06).
Neuhradenie ZF z ISSF za 03/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2015 a uhradené mali byť do
termínu v nich uvedenom 13.4.2015. Dovtedy mali byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. Ani do 30.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2015 a na účte SFZ mali
byť importované do 13.7.2015 (ObFZ ich kvôli úhrade súť. vkladu pre sezónu 2015/2016 požadoval uhradiť najneskôr
6.7.2015 a doklad o tom doručiť na aktív ObFZ dňa 6.7.2015). V termíne od 23.7.2015 od 11:00 h do 30.7.2015 do 11:00 h
už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (1; predtým od 59) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 30.7.2015 (1): Bánovce n/O. Ani do 30.7.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali
importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Jovsa (uvedené FO má od 14.7.2015 pozastavené vybavovanie
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a nepodmienečné zastavenie činnosti).
SPRÁVY KR ObFZ:
Fotografia k zaregistrovaniu rozhodcov v ISSF: Na ObFZ ju stále e-mailom podľa pokynov nedoručil a obratom
ju má doručiť aj Tomáš Olexa.
Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v ISSF: Na ObFZ ho stále podľa pokynov (v PC vyplnený
„Registračný formulár rozhodcu“, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu nedoručil a obratom má doručiť Tomáš Olexa.
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 bol
v ISSF dňa 29.7.2015 zaregistrovaný Martin Jakubec.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R na sezónu 2015/2016: Na ObFZ ho už doručili: - dňa 30.7.2015: J. Škodi.
Každý R súťaží ObFZ ho bol povinný doručiť na ObFZ najneskôr do 19.6.2015 do 15:00 h. Ten, kto ho nedoručil, ho má
doručiť na ObFZ obratom. Tlačivo k tomu je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 31.5.2015, s názvom „Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke pre R na sezónu 2015/2016“.
Poplatok za vybavenie nového plastového RP: Požadovaný poplatok 5 € zato na ObFZ nedoručili a obratom ho
majú doručiť: a) rozh.: T. Kovács, T. Olexa; b) del.: L. Didič.

Ponuka píšťaliek: ObFZ ju dostal e-mailom dňa 9.7.2015. Podľa nej je možnosť zakúpiť si píšťalky Fox 40
Classic v čiernom prevedení, s ochranou na zuby a šnúrkou. Je to najpoužívanejšia rozhodcovská píšťalka, ktorá má
veľmi dobrý vysoký zvuk. Pri správanom používaní vyprodukuje hluk o sile 115 decibelov. Je vhodná pre rozhodcov
rôznych športov (futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal), ale aj učiteľov telesnej výchovy. Cena 5 € + poštovné.
Kontakty pre prípad záujmu: František Sendek (rozh. VsFZ), čmt: 0908 369 308; e-mail: „fero.sendek@centrum.sk“.
Uvedená ponuka bola z ObFZ dňa 29.7.2015 zaslaná e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, a rovnakým spôsobom aj J. Manovi (podpreds. KR ObFZ).
Výpredaj rozhodcovských dresov: ObFZ informáciu o ňom dostal e-mailom dňa 29.7.2015. Uvedená
informácia bola z ObFZ dňa 29.7.2015 zaslaná e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, a rovnakým spôsobom aj J. Manovi (podpreds. KR ObFZ).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 8.-9.8.2015: KR ho prerokuje na svojom najbližšom
zasadnutí a dňa 4.8.2015 ho z ObFZ zašle e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, do samostatnej časti „Obsadenie R – D“.
Najbližšie zasadnutie KR ObFZ: Uskutoční sa výnimočne už v pondelok 3.8.2015 o 15:30 h na ObFZ a jeho
hlavnou náplňou bude príprava seminára R a D, ktorý sa uskutoční dňa 7.8.2015.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Uskutoční sa v piatok 7.8.2015 od 16:00 h
na ObFZ v Michalovciach, Hviezdoslavova 7. Jeho hlavnou náplňou budú informácie o príprave sezóny 2015/2016,
pričom sa poukáže na požiadavky na R a D. Informácia bude aj o nedostatkoch vo vypisovaní zápisu o stretnutí a správy D
v ISSF, ako aj o zmenách a doplnkoch v PF, SPF, DP, RaPP a v RS pre nový súť. ročník. Tohto seminára sa majú zúčastniť
všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2015/2016. Účasť na ňom je povinná a je jednou z podmienok pre
ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016. Všetci R, ktorí doposiaľ na ObFZ nedoručili nové
potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2015/2016 od svojho obvodného alebo závodného odborného lekára, v ktorom
bude uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu rozhodcu futbalu, ho majú bezpodmienečne so sebou doniesť
najneskôr na tento seminár. Všetci R a D majú ma tento seminár doručiť aj doklady o úhrade svojich restov, ktoré doposiaľ
na ObFZ nedoručili. Všetkým R a D sa odovzdajú aj ich preukazy.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich nedoručili a obratom, pod podmienkou
ďalšieho postihu, ich majú doručiť aj títo jednotlivci: rozh. A. Kopas - za neuvedenie ČK v zápise zo stretnutia 26.k. VII.L
Z m TJ FK Družst. Trhovište - Rakovec n/O 3:5 zo 14.6.2015 (10 € - DK: PPJ - m - 14.6.2015).
Doručenie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF za 05/2015: Na ObFZ ju už na základe vyžiadania
doručili aj tieto FO a FK: - dňa 29.7.2015: Iňačovce (uhradená dňa 21.7.2015), TJ FK Družst. Trhovište (uhradená dňa
15.7.2015), Pozdišovce (uhradená dňa 16.7.2015); - dňa 30.7.2015: Bánovce n/O (uhradená dňa 29.7.2015).
Vyžiadanie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF: Obratom ju majú na ObFZ doručiť aj tieto FO a
FK: - za 10/2014: Porostov; - za 11/2014: Porostov, Sobrance; - za 12/2014: Ložín; - za 3/2015: Kap. Kľačany, Ruská
(tieto 2 FK túto svoju ZF stále neuhradili); - za 4/2015: Mať. Vojkovce; - za 6/2015: Jovsa, Palín. Uvedené FO a FK
(okrem FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská, Jovsa) svoju ZF za príslušný mesiac uhradili až po stanovenom termíne.
Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečného zastavenia činnosti: DK ho po úhrade príslušnej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie
dokladu o jej úhrade na ObFZ, zrušila týmto FO a FK: - dňa 29.7.2015: Iňačovce (od 14.7.2015), TJ FK Družst.
Trhovište (od 14.7.2015), Pozdišovce (od 14.7.2015); - dňa 30.7.2015: Bánovce n/O (od 14.7.2015). Postihy za to DK
stanoví neskôr.
Pretrvávajúce pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie činnosti: Stále ich majú: a) od 20.4.2015: Kap. Kľačany, Ruská (oba za neuhradenie ZF za
03/2015); b) od 19.5.2015: Mať. Vojkovce (doručiť ešte na ObFZ majú kópiu dokladu za uhradenie ZF za 04/2015); c) od
14.7.2015: Jovsa, Palín (obom za neimportovanie úhrady ZF za 06/2015 na účet SFZ do 13.7.2015). DK všetkým
uvedeným klubom toto pozastavenie zruší až po úhrade príslušnej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie
dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ: Uskutoční sa v stredu 5.8.2015 o 15:00 h na ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Rozpis 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK tento
rozpis tejto súťaže prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je záväzný pre všetky štartujúce družstvá
mužov FO a FK i pre obsadených R a D, ako aj pre KR, DK, ŠTK.
Rozpis 31. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK tento rozpis tohto turnaja prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je záväzný pre
všetky štartujúce družstvá žiakov FO a FK, obsadených R a organizátorov.
Rozpis 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK
tento rozpis tohto turnaja prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je záväzný pre všetky štartujúce
družstvá mužov FO a FK, obsadených R a organizátorov.
Kontrola vybavenosti ihrísk a HP: ŠTK ju na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody s funkcionármi FO
a FK uskutočnila takto: - dňa 28.07.2015 o 16:30 h: TJ Družstevník Oborín (kryté lavičky náhradníkov - bez
nedostatkov; kabína R a D - bez nedostatkov; šatne dom. a hostí - bez nedostatkov; bariéry a zabezpečený odchod

hráčov a R z hracej plochy - bez nedostatkov; hracia plocha - bez nedostatkov; ŠTK odporúča klubu namontovať
záchytné siete lôpt za bránky kvôli zrýchleniu hry); - dňa 28.07.2015 o 17:00 h: OFK Vojany (kryté lavičky
náhradníkov - ŠTK odporúča klubu prekryť lavičky pre náhradníkov aj z bočnej strany; ŠTK upozorňuje klub na
nahlásenie presného termínu kontroly ihriska pred prvým domácim majstrovským stretnutím mužov 3. kola VII.L Z m).
Upozornenie na kontrolu vybavenosti ihrísk a HP: ŠTK upozorňuje funkcionárov FO a FK, že túto
uskutoční v týchto FO a FK v týchto termínoch: Niž. Rybnica (vo štvrtok 6.8.2015 o 16:30 h); Sobrance B (v Ostrove
vo štvrtok 6.8.2015 o 17:00 h); Tibava (vo štvrtok 6.8.2015 o 17:30 h). Zodpovední funkcionári uvedených FO a FK sú
povinní byť v tomto termíne na ihrisku.
Informácia k sezónnym súpiskám družstiev v ISSF pre sezónu 2015/2016: Tieto sa už pre sezónu
2015/2016 v ISSF nedajú nahrať! Tie sa budú v ISSF automaticky vytvárať pri prvom majstrovskom stretnutí, po
nahratí nominácie hráčov na stretnutie. PO SCHVÁLENÍ rozhodcom sa všetci nominovaní hráči automaticky prenesú
do sezónnej súpisky družstva. Ak sa v nominácii družstva na ďalšie stretnutie objaví ,,nový hráč“, toho systém tiež
automaticky doplní do sezónnej súpisky družstva. Sezónnu súpisku družstva nie je potrebné doručovať na ObFZ.
Informácia k lekárskym prehliadkam hráčov: V zmysle SPF, čl. 50 – Zdravotná starostlivosť, je hráč
povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok.
Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná lekárska prehliadka.
Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť
hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže.
Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový ISSF manažér príslušného
FK. ObFZ Michalovce odporúča FO a FK potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov zabezpečiť na tlačive „Zoznam
hráčov“, ktoré sa používalo ešte v sezóne 2013/2014 (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“,
v nej v časti „Všeobecne platné tlačivá“ a v nej hneď prvé v časti „Tlačivá ŠTK“. Potvrdenie o lekárskej prehliadke
hráčov družstva nie je potrebné pred štartom súťaží doručovať na ObFZ.
Upozornenie pre FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na domácich stretnutiach vo všetkých
súťažiach ObFZ: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ 2015/2016 je každý FO a FK povinný
na svojom ihrisku mať k dispozícii počítač s pripojením na internet a tlačiareň s papiermi. Od tejto sezóny 2015/2016 sa
elektronické zápisy vo všetkých súťažiach ObFZ majú uzatvárať v mieste stretnutia hneď po skončení stretnutia.
Zápis o stretnutí: Z každého stretnutia sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF, pričom za včasnú
prípravu nominácie hráčov svojho družstva do elektronického zápisu v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný
každý FO a FK z príslušného stretnutia. Elektronický zápis o stretnutí je R stretnutia povinný uzavrieť v ISSF do 2 h po
skončení stretnutia a už ho nemusí doručovať na ObFZ. Papierový zápis zo stretnutia sa nevyžaduje. Ten sa bude
vyžadovať vyhotovovať len v tom prípade, ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R; vtedy domáci klub pripraví
papierový zápis o stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej sezóny), po stretnutí rozhodca stretnutia
s domácim klubom zápis vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii
kopírka, stačí papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1 vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom
jednu kópiu je potrebné odovzdať hosťom a druhú domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci
klub v najbližší pracovný deň po stretnutí na ObFZ.
Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ: Uskutoční sa výnimočne až vo štvrtok 6.8.2015 od 15:00 do 15:30 h na
ObFZ v Michalovciach.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Jedenásť krokov pri transfere amatéra: Uvedený materiál, aj s prílohami, je uvedený na webovej stránke
SFZ, v Správach SFZ z 22.7.2015. FZ-y i kluboví ISSF manažéri ho dostali od Odd. IT SFZ (Peter Kačinec) aj emailom dňa 22.7.2015. Z ObFZ bol dňa 29.7.2015 zaslaný e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred.
List generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu z 15.7.2015 k Registračnému a prestupovému
poriadku futbalu: Všetci členovia SFZ ho dostali od Odd. IT SFZ v prílohe e-mailu dňa 22.7.2015. Tento list bol
z ObFZ dňa 29.7.2015 zaslaný e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Info z Matriky SFZ: ObFZ-y ho dostali zo SFZ e-mailom dňa 29.7.2015 od Milana Sládkoviča s týmto
textom: „V súvislosti s blížiacim sa 1. augustom, a teda termínom, kedy sa generujú zberné faktúry, si dovoľujem
požiadať Vás o kontrolu, či ste oznámili matrike SFZ prípadné nové neaktívne kluby, resp. požiadali o zaktívnenie
klubov. Druhá záležitosť: zmena matričnej príslušnosti. Mám objektívny poznatok, že Vaše oznámenia, resp.
požiadavky na zmenu matričnej príslušnosti ste posielali priebežne na všetkých pracovníkov matriky (neberte, prosím,
ako výčitku), je možné, že nemám všetky informácie. Preto Vás prosím o pochopenie; v prípade, že ste tak urobili a
požiadavky boli zohľadnené, považujte tento e-mail ako bezpredmetný. Zajtra, t. j. 30. 7., by som rád Vás - ale i všetky
kluby - informoval, ako postupovať v prípadoch, keď vznikne spor o výške odstupného. S pozdravom Sládkovič.“.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matriku ObFZ o to požiadali: - dňa 15.7.2015: hráč Matúš
Bubenko (Budkovce) - požiadavka na úpravu priezviska (z Bubenko, na Bubeňko - vybavené dňa 24.7.2015); - dňa
28.7.2015: hráč Kristián Balog (FK Roma Trhovište) - požiadavka na zmenu doterajšej e-mailovej adresy na novú).
Požiadavky boli vybavené na základe predloženia potrebných dokladov v deň požiadania.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 23.7.2015 od 11:00 h do
30.7.2015 do 11:00 h si ich už na Matrike ObFZ MI v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ
postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení svojho

OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča prevzali aj: - dňa 23.7.2015: Martin Činčár; - dňa 24.7.2015: Mikuláš Mika,
Marek Halanič, Ľuboslav Halanič, Peter Kiš, Martin Borko; - dňa 27.7.2015: Tomáš Karafa, Miloš Matej, Dominik Havrila,
Vlastimil Madaras, Giorgio Fešovič, Peter Králik, Filip Raška; - dňa 28.7.2015: Jakub Topoľovský, Ján Nechtila, Rastislav
Tekáč; - dňa 29.7.2015: Róbert Hanko, Milan Kaplan, Pavol Baňas, Daniel Doda, Radoslav Bálint, Dávid Binda; - dňa
30.7.2015: Miloš Krajňák, Vratko Holienčin, Samuel Hajduk, Kitti Uzsovicsová, Christofer Szabo, Kristián Gyüre.
Protokol o prevzatí autentifikačných údajov: Na základe požiadavky bol tento na ObFZ z ISSF vytlačený pre
týchto hráčov: - dňa 27.7.2015: Jozef Skvašík (dňa 27.7.2015 ho vybavil Jozef Hrdlička), Ján Baňas (z 31.5.2013).
Požiadavka na doručenie kópie stanov a IČO: Na ObFZ ich kvôli oprave údajov v ISSF boli povinné
dvojmo doručiť, pričom ich stále nedoručili a obratom ich majú doručiť tieto FO a FK: FC STAKO Nižná Rybnica,
FK Tibava Sobrance, OFK Senné. Požiadavka na doručenie požadovaných podkladov bola uvedeným FO a FK zaslaná
z ObFZ aj e-mailom dňa 24.7.2015.
Doručenie požadovaných podkladov k oprave údajov v ISSF: Na ObFZ ich (kópiu stanov a kópiu IČO) už
doručili: - dňa 27.7.2015: FK Tibava Sobrance. (doručili aj: kópiu o pridelení DIČ a kópiu výpisu MV SR z 10.9.2014
o zmene názvu klubu na Futbalový klub Tibava). K doručeniu týchto podkladov sa dňa 27.7.2015 ohlásil aj FC STAKO
Nižná Rybnica (doručí ich po dodaní duplikátu IČO z KŠÚ Košice. Stále ich nedoručili a obratom ich má doručiť aj:
OFK Senné.
Žiadosti FO a FK elektronicky zaslané do ISSF: Matrika ObFZ informácie o nich (žiadosti o základnú
registráciu, žiadosti o RP hráča, žiadosti o RP člena SFZ, žiadosti o transfer hráča) už v ÚS nebude zverejňovať.
Požiadavka na doručenie RL ku kontrole údajov: Matrika ObFZ Michalovce vyžaduje ku každej žiadosti
o základnú registráciu hráča, zaslanej elektronicky do ISSF, doručiť RL obratom na ObFZ len ku kontrole údajov. Ten
sa doručiteľovi hneď vráti. Upozornenie nato bolo dňa 29.7.2015 zaslané z ObFZ e-mailom týmto FO a FK: Lesné,
Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, TJ FK Družst. Trhovište.
Požiadavky klubov na doplnenie transferov hráčov do ISSF: Matrika ObFZ ich na základe požiadaviek
klubov zaslala na Matriku SFZ e-mailom ohľadom hráčov (aj s ich všetkými požadovanými údajmi a obojstranne
oskenovaným papierovým RP) týchto FO a FK: - dňa 30.07.2015: Oborín: Juraj Hangyák - 1062489 (požiadavka bola
doplniť v ISSF prestup hráča z TJ Družst. Veľké Raškovce do TJ Družst. Oborín). Matrika ObFZ čaká na zrealizovanie
tejto požiadavky a až po nej budú môcť uvedený FO požiadať v ISSF cez elektronickú podateľňu o vybavenie RP hráča.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov súťaží mužov ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k tomu na
ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto družstvá mužov FO a FK súťaží ObFZ (boli na to upozornené
aj e-mailom): - z VIII.L Z m: Mať. Vojkovce. Bližšie o tomto hodnotení bolo uvedené v ÚS č. 32, v Správach TMK.
Hodnotenie najlepších hráčov súťaží mužov ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Anketový lístok k tomu už na
ObFZ v termíne od 23.7.2015 od 11:00 h do 30.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK súťaží mužov ObFZ: - dňa
30.7.2015: Podhoroď. Anketový lístok k tomu na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto družstvá
mužov FO a FK súťaží ObFZ: - zo VII.L V m: Jovsa; - zo VII.L Z m: Bánovce n/O, Malčice B, FK Roma Trhovište.
Bližšie o tlačive k tomu bolo uvedené v ÚS č. 89, v Správach TMK.
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených 3 najlepších hráčov najvyššej súťaže mužov ObFZ 2014/2015:
Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Z nich ho nedoručili
a obratom ho majú na ObFZ doručiť aj: Marek Jurčo (FK Žbince), Jozef Kendra (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U).
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených hráčov „Najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ
Michalovce“ v sezóne 2014/2015: Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa
6.7.2015. Z nich ho nedoručili a obratom ho majú na ObFZ doručiť aj: Michal Seňko (Futbalový oddiel TJ Pokrok
Krásnovce), Marcel Makula (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U), Marek Šalacha (OFK Hatalov).
SPRÁVY KM ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k
tomu na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ (boli na
to upozornené aj e-mailom dňa 26.6.2015): - z III.L ž: Vinné. Bližšie o tomto hodnotení bolo uvedené v ÚS č. 32, v
Správach KM.
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Anketový lístok k
tomu už na ObFZ v termíne od 23.7.2015 od 11:00 h do 30.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 30.7.2015: Podhoroď. Anketový lístok k tomu na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť
aj tieto mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ: - z III.L ž: Vinné; - zo IV.L Z ž: Čičarovce; - zo IV.L d: Čičarovce,
Jovsa; - z V.L V d: (z nej ho už týmto doručili všetky družstvá FO a FK); - z V.L Z d: Bánovce n/O, FK Roma Trhovište.
Bližšie o tlačive k tomu i o hodnotení je v ÚS č. 89, v Správach KM.
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených 3 najlepších hráčov najvyšších mládežníckych súťaží ObFZ
2014/2015: Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Z nich ho
nedoručil a obratom ho má na ObFZ doručiť: zo súťaže IV.L d: Dávid Doda (Futbalový oddiel TJ Družst. Petrovce n/L).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF do 15 dní.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

