Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 7 z 18.8.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Diplom za úspešné absolvovanie „Školy mladých rozhodcov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
Odovzdával sa na letnom seminári R a D dňa 29.7.2016, kde si ho prevzali títo absolventi tejto školy v sezóne 2015/2016:
P. Koščo, L. Kurták, P. Feňuš, D. Čeklovský, M. Ubľanský, M. Ivan, Š. Ferko, J. Škodi, T. Olexa. Ďalší si ho prevzali na
ObFZ v týchto dňoch: - dňa 8.8.2016: P. Rapáč; - dňa 11.8.2016: P. Tóth. Prevziať si ho majú dňa 24.8.2016 o 15:30 h aj:
M. Jakubec, B.Ondrík.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 17.8.2016 dostala od týchto FO a FK: - Vyš. Remety (zo
stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety – Pavlovce n/U zo 7.8.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 11.8.2016 do 17.8.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
M. Tušek st. na 20.8.2016 – prac. dôv., M. Ivan na 21.8.2016 – zdrav. dôv.; b) o neobs: Ján Pivarník od 26.8.2016 do
29.8.2016 – rod. dôv., Joz. Pivarník na 18.9.2016 – rod. dôv.; - od D: a) o zruš. obs.: O. Palinský na 21.8.2016 – prac. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 17.8.2016 sa naň dostavili: a) - rozh.: M. Ruščanský, Joz. Pivarník, P.
Kaffan – všetci z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise ISSF. KR s nimi vykonala pohovor, upozornila na zistené nedostatky
a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 24.8.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: a) - o 15:30 h: - rozh.: J.
Škodi, M. Ivan – z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise ISSF.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 17.8.2016: - z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise
o stretn. ISSF a správe D: a) - rozh.: M. Tušek st. a P. Vass; b) - deleg.: M. Sabo - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 2.k.
VI.L m Palín – Kriš. Liesková zo 14.8.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 14.-21.8.2016: KR ich dňa 17.8.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 7, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na Se ObFZ do St 24.8.2016 do
15.00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Hatalov (zo stretn. 2.k. VI.L m Hatalov – Kusín zo 14.8.2016).
Oznámenie pre FK VII. L V-Z: KR oznamuje všetkým FK VII L V-Z, že ruší povinnosť natáčania videozáznamu zo
svojich domácich stretnutí. Hosťujúci FK, ktorý prejaví záujem o natáčanie videozáznamu, domáci FK mu to musí umožniť.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 27.-28.8.2016 a na stretnutia 1. kola súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 dňa 1.9.2016:: KR ho dňa 17.8.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ, a to v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“ dňa 23.8.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 27.28.8.2016: KR ho dňa 17.8.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 4. kolo - sobota 27.8.2016 o 13:00 h: Lastomír – Vyš. Remety; V. liga Východ dorastencov: - 2. kolo - sobota 27.8.2016 o
13:00 h: Rus. Hrabovec – Porostov; V. liga Stred dorastencov: - 2. kolo - sobota 27.8.2016 o 13:00 h: Kriš. Liesková –
Záhor; VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 13:00 h: Palín – Žbince, Kriš. Liesková – Vyš. Remety; VII. liga
Západ mužov: - 2. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 13:00 h: Veľ. Slemence – Pus. Čemerné; VIII. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa
28.8.2016 o 13:00 h: Jastrabie pri MI – Ložín..
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 13.-14.8.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L d - 2.k. zo 13.8.2016: Hatalov – Petrovce n/L (1). Do
pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 13.-14.8.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VIII.L m - 2.k. zo
14.8.2016: Beša - Iňačovce (1). Do pozornosti DK.
Oneskorený začiatok stretnutia: V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 13.-14.8.2016 sa nezačali
v UHČ ale s časovým posunom tieto stretnutia v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L d - 2.k.
zo 13.8.2016: (10´ z viny hostí) Hatalov – Petrovce n/L (2). Do pozornosti DK..
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich: - k 17.8.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 13.-14.8.2016 schválila všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 17.8.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Ubrež - dňa 11.8.2016 v ISSF k zmene termínu stretnutia 3.k. VIII. L m pôvodne v nedeľu 21.8.2016 o 13:00
h. Z dôvodu odpustovej slávnosti spojenej s posviackou sochy sv. Jozefa v Úbreži žiadame stretnutie odohrať v nedeľu
21.8.2016 v ÚHČ o 16:00 h. ŠTK žiadosťou zamieta a nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 21.8.2016 o 13:00 h na
ihrisku futb. odd. Stretava.

- Sobrance „B“ - dňa 13.8.2016 v ISSF k zmene termínu stretnutia 2.k. VIII.L m Sobrance „B“ - Oborín zo
14.8.2016. Žiadame o prelozenie zápasu Sobrance „B“ - Oborín z dôvodu výskytu žltačky typu A . ŠTK nariaďuje
odohrať stretnutie 2.k. VIII.L m Sobrance „B“ - Oborín v náhradnom termíne 24.8.2016 o 16:30 h.
Námietka na neoprávnený štart hráča: OŠK Krišovská Liesková dňa 15.8.2016 v ISSF podaná námietka:
námietka proti neoprávnenému štartu hráča Mikuláš Mika (č.rp. 1201061). ŠTK vzhliadla videozáznam zo stretnutia
2.k. VI.L m zo 14.8.2016 Palín – Kr. Liesková (na základe ktorého upresňuje striedania Palína takto: 1.striedanie
63´hráč č.14 Vasyl Rushchak za č.4 Dávid Dzurina, 2.striedanie 66´ č.13 Richard Andrišov za č.10 Matúš Frantál,
3.striedanie 75´ č.15 Michal Kontuľ za č.8 Marián Virčík) a na základe vzhliadnutia videozáznamu a spresnenia
striedaní (v danom stretnutí Mikuláš Mika 1201061 vôbec na stretnutie nenastúpil) považuje námietku Kr. Lieskovej za
nedôvodnú. Zároveň dáva R, AR-1 a D do pozornosti KR pre nesprávny popis striedaní v danom stretnutí (2.a
3.striedanie D bolo nesprávne uvedené). Výsledok stretnutia dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
Upozornenie ŠTK: ŠTK dôrazne, pod následkom disciplinárnych opatrení upozorňuje FK Ložín
o zabezpečenie úžitkovej vody na domáce stretnutia pre delegované osoby a mužstvo hostí.
Nevyhnutnosť vygenerovania členských príspevkov hráčov pre sezónu 2016/2017: FZ i kluboví ISSF
manažéri informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 23.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na nevyhnutné
zavedenie členských príspevkov schválených Konferenciou SFZ, z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona
440/2015, Zákon o športe, Vás opätovne upozorňujem na to, že je NEVYHNUTNÉ VYGENEROVAŤ SI ČLENSKÉ
PRÍSPEVKY PRE HRÁČOV, KTORÍ NASTÚPIA PRVÝKRÁT V SEZÓNE NA ZÁPAS. ODPORÚČAM
GENEROVAŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O
STRETNUTÍ. V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOĽNENÝ PRE ZÁPIS
O STRETNUTÍ. Postup, ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské príspevky, je v obrázkovej
prílohe v tomto e-maile.“
Upozornenie pre všetky FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na každé domáce stretnutie vo
všetkých súťažiach ObFZ v sezóne 2016/2017: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ
2016/2017 je každý FO a FK povinný mať k dispozícii funkčný počítač (notebook) s pripojením na internet a funkčnú
tlačiareň s papiermi, prípadne aj kopírku.
Upozornenie k žiadostiam FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: Ak FO - FK podáva žiadosť
o zmenu termínu alebo miesta stretnutia, je povinný ju podávať v ISSF, v zápise príslušného stretnutia, cez „Žiadosť o
zmenu termínu stretnutia“. Vtedy notifikáciu automaticky dostane aj súper a aj správca súťaže, pričom súper na ňu
môže hneď odpovedať. V prípade všeobecného podania na komisiu v ISSF cez elektronickú podateľňu je potrebné si
vyžiadať aj stanovisko od súpera telefonicky alebo e-mailom, ktoré je súper povinný zaslať v ISSF tiež všeobecným
podaním na komisiu.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: V prípade nastúpenia hráča na stretnutie bez RP, je R povinný hráča
skontrolovať podľa jeho iného hodnoverného dokladu s fotografiou a skontrolovať ho aj v ISSF. V takomto prípade je
klub uvedeného hráča, zmysle SPF, čl. 43/3, povinný predložiť RP hráča najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na
riadiaci zväz. V prípade jeho nepredloženia v akejkoľvek forme do stanoveného termínu, bude ŠTK postupovať v
zmysle SPF, čl. 43 a 52, t.j. bude hodnotiť štart hráča v stretnutí ako neoprávnený s vynesením hracích dôsledkov.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 27.28.8.2016: ŠTK ho dňa 17.8.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Budú zaevidované do 31.8.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Dodatočné doručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich už e-mailom doručil: - dňa 11.8.2016: rozh.
Martin Jakubec (pokuta za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí: 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; - 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).
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2016/2017:
Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 2. kola IV.L d ŠK Palín – OFK Lastomír zo 13.8.2016: Ján Bajužik (Lastomír d - 12078892; 5 €) - 3
stretnutia NEPO od 17.08.2016, podľa DP 48/1b/2a.
b) stretnutie 2. kola VI.L m Moravany - Krásnovce z 14.8.2016: Tomáš Mitník (Krasnovce m - 1163342; 10 €) - 2
stretnutia NEPO od 17.08.2016, podľa DP 49/1a/2a.
c) stretnutie 2. kola VIII.L m Iňačovce - Stretava z 14.8.2016: Július Hajduk (Stretava m - 1123710; 10 €) - 3
týždne NEPO od 17.08.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 17.8.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: Ich prehľad bude zverejnený v ÚS č. 8. Z nich pokuty pre
FO a FK budú do 31.8.2016 zaevidované do ISSF v uzneseniach DK a zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:

Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“
2016/2017 v dňoch 20.-21.8.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 16.8.2016 a zmeny od 17.8.2016 až do termínov
stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 20-24.8.2016:
IV. liga dorastencov: - 3. kolo - sobota 20.8.2016 o 16:00 h: Petrovce n/L – Pavlovce n/U (D. Čeklovský ako R
za Tušeka st.)
V. liga Stred dorastencov: - 1. kolo - sobota 20.8.2016 o 16:00 h: Ptrukša – Budkovce (o 13.30 h Mitrík ako R
za Vassa)
VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 16:00 h: Žbince – Vojany (Ivan ako AR2 zruš.), Zempl. Široká –
Hatalov (Matej, Ján Pivarník; Hreško – nové obs.), Krásnovce – Budkovce (o 13.00 h Rapáč ako AR2 za Ivana)
VII. liga Západ mužov: - 1. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 16:00 h: Veľ. Slemence – Veľ. Kapušany B (Sabo ako D
zruš.), Bracovce – Pozdišovce (Didič ako D za Palinského), Trhovište – Malčice (Dančišin ako D dopln.), Horovce –
Lesné (o 13.00 h L. Kurtak ako AR1 dopln., Didič ako D za Palinského)
VIII. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 14.8.2016 o 16:30 h: Ptrukša – Petrovce n/L B (So 20.8.2016 Mitrík ako R
za Vassa), Lekárovce – Jovsa (Ubľanský ako R za Bali-Jenčíka)
VIII. liga mužov: - dohrávka 2. kola - streda 24.8.2016 o 16:30 h: Sobrance B – Oborín (II. ZŠ So Dziad st.)
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 10.8.2016 od
17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Palín (1): Leonard Bogdan - 23.09.2001
(29/7-??-xx – 02s); Iňačovce (1): Milan Pozník - 23.04.1992 (04-??-xx – 08s); Tibava (1): Richard Hadvab - 11.02.2006
(07-??-xx – 11s); Rakovec n/O (1): Samuel Ričány - 24.09.2004 (10-??-12 – 12) - na základe požiadavky 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: Tieto boli v termíne od 10.8.2016 od
17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Rakovec n/O (2): Matej
Pavlov - 12.02.2007 (09-10-10 – 10); Alex Volčko - 10.08.2006 (09-10-10 – 10); Moravany (1): Tomáš Tankovčík 08.04.2005 (10-10-11 – 11); Pavlovce n/U (1): Marcel Čičak - 30.11.2001 (11-11-11 – 11); Zempl. Široká (2): Dávid
Čičák - 04.03.1999 (07-08-12 – 12), Jozef Gujdan - 24.04.2001 (11-11-12 – 12); Tibava (3): Dávid Tomáš 19.01.2006 (07-07-11 – 12), Patrik Copko - 29.06.2006 (07-07-11 – 12), Daniel Dzvonik - 10.07.2004 (07-07-11 – 12);
Záhor (4): Marian Sabo - 04.06.2000 (04-04-12 – 12), Richard Bereš - 15.06.2001 (04-04-12 – 12), Adrián Tkáč 30.07.1998 (04-04-12 – 12), Maroš Štifeľ - 09.01.2000 (11-11-12 – 12), Rakovec n/O (2): Samuel Ričány - 24.09.2004
(12-12-12 – 12), Stanislav Fedorišin - 19.03.2001 (12-12-12 – 12). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Požiadavka na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich na základe požiadavky v termíne od 10.8.2016 od 17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h oznámil týmto hráčom:
Adam Švajka - 1062085 (11 – 11).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 10.8.2016 od 17:00 h do
14.8.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Marcel Čičák - 30.11.2001 - oprava priezviska (12 – 12); Dárius
Murgač - 18.09.1987 - oprava priezviska a AB; Richard Béreš - 15.06.2001 - oprava priezviska (12 – 12); Marián Sabo 04.06.2000 - oprava mena (12 – 12).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
10.8.2016 od 17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 11.08.2016 (2): Martin Zubko (06.05.1997), Dárius Murgaš
(18.09.1987); - dňa 12.08.2016 (4): Richard Tatár (16.11.2001), Ján Adamčík (21.03.2001), Adam Adámek (23.08.2001),
Jakub Vlčák (16.01.1997)..
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 10.8.2016 od
17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Rakovec n/O (12):
Šimon Naščák - 14.06.200 (11 – 11), Ján Naščák - 02.03.2007 (11 – 11), Adrián Igor Radyk - 18.07.2008 (11 – 11),
Alexandra Radyková - 25.09.2005 (11 – 11), Marek Nadzam - 10.12.2007 (11 – 11), Nikola Nadzamová - 18.11.2005
(11 – 11), Gabriel Vass - 07.01.2005 (11 – 11), Dominik Šuhajda - 03.08.2006 (11 – 11), Alex Volčko - 10.08.2006 (11 –
11), Martin Ivan - 18.09.2003 (11 – 11), Peter Fedorišin - 27.08.2004 (11 – 11), Matej Pavlov - 12.02.2007 (11 – 11);
Moravany (1): Tomáš Tankovčík - 08.04.2005 (11 – 11); Pavlovce n/U (1): Marcel Čičák - 30.11.2001 (12 – 12);
Zempl. Široká (2): Dávid Čičák - 04.03.1999 (12 – 12), Jozef Gujdan - 24.04.2001 (12 – 12); Záhor (4): Maroš Štifeľ
- 09.01.2000 (12 – 12), Adrián Tkáč - 30.07.1998 (12 – 12), Richard Béreš - 15.06.2001 (12 – 12), Marián Sabo 04.06.2000 (12 – 12); Rakovec n/O (2): Samuel Ričány - 24.09.2004 (12 – 12), Stanislav Fedorišin - 19.03.2001 (12 –
12). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 10.8.2016 od
17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Rakovec n/O (1):
Samuel Ričány - 24.09.2004 (13 – 14) - bola už vybavená dňa 12.8.2016.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 3.8.2016 od 17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h boli
zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Maroš Fajner (1247507) - 01.06.1994 - (TJ Bánovce n/O - TJ

FK Družst. Trhovište) od 02.08.2016 do 30.06.2017 (02-02-05z – 05); Martin Švábik (1245163) – 13.05.1994 (TJ
Družstevník Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od 11.08.2016 do 30.06.2017 (10-??-xx - 14s); - prestup (klasický) zamietnutý: Marek Barna (1265105) - 04.04.1996 - 0,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky - TJ Bánovce n/O) od
06.08.2016 (06-??-xx – 10s); Štefan Kochman (1315408) - 06.09.1994 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - FK Tibava) od
15.08.2016 (10-??-xx – 14s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 10.8.2016 od 17:00 h do 14.8.2016
do 17:00 h postupne vybavil tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Pavol Mezej (1231327) - 04.11.1993 (TJ
Družstevník Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od 11.08.2016 do 30.06.2017 (10-11-11 – 11); Lukáš Németh (1319856)
- 16.11.1996 (AFK Topoľany - OŠK Družst. Zemplínska Široká) od 11.08.2016 do 30.06.2017 (11-11-11 – 11); Ján
Paľo (1234067) - 23.02.1993 (TJ Družstevník Čičarovce - TJ Družstevník Oborín) od 11.08.2016 do 30.06.2017 (1111-12 – 12); Jaroslav Hanko (1251698) - 01.06.1995 (AFK Topoľany - TJ Družstevník Moravany) od 12.08.2016 do
30.06.2017 (12-12-13 – 13) vík; Jakub Vlčák (1272786) - 16.01.1997 (AFK Topoľany - TJ Družstevník Moravany) od
12.08.2016 do 30.06.2017 (12-12-13 – 13) vík; Maroš Fajner (1247507) - 01.06.1994 (TJ Bánovce n/O - TJ FK Družst.
Trhovište) od 13.08.2016 do 30.06.2017 (13-13-13 – 14); - prestup (klasický) - schválený: Samuel Hudák (1336474) 09.06.2000 - 0,00 (d: OŠK Stretava - ŠK AGRO Palín) od 10.08.2016 (09-10-10 – 10); Kevin Hudák (1336477) 08.02.2002 - 0,00 (d: OŠK Stretava - ŠK AGRO Palín) od 10.08.2016 (09-10-10 – 10); Patrik Gavrun (1336475) 05.04.2001 - 0,00 (d: OŠK Stretava - ŠK AGRO Palín) od 10.08.2016 (09-10-10 – 10); Kamil Šinaj (1307746) 15.08.1996 - 0,00 (TJ Družstevník Merník - OFK Rakovec n/O) od 11.08.2016 (09-10-10 – 10/11); Peter Vasiľ
(1094119) - 20.01.1978 - 50,00 (OŠK Tušice TNV - OŠK Horovce) od 08.08.2016 (08-11-xx – 11); Ľuboslav Čop
(1220106) - 06.11.1992 - 200,00 (TJ Družstevník Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od 11.08.2016 (10-11-11 – 11);
Patrik Mochťák (1218193) - 23.02.1991 - 0,00 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Koromľa) od 11.08.2016 (10-10-11 – 11);
Juraj Labanc (1238314) - 08.09.1993 - 0,00 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Koromľa) od 11.08.2016 (10-11-xx – 11); Peter
Tomáš (1119775) - 25.09.1980 - 100,00 (OŠK Horovce - TJ Družstevník Moravany) od 11.08.2016 (11-11-xx – 11);
Ferdinand Matyi (1312888) - 16.01.1988 - 0,00 (TJ Ptrukša - FK Veľké Slemence) od 10.08.2016 (10-11-xx – 11);
Peter Kirila (1226991) - 12.07.1992 - 0,00 (TJ AGRO Sejkov - TJ Kusín) od 11.08.2016 (11-11-xx – 11); Adam
Švajka (1062085) - 12.06.1974 - 0,00 (OFK Senné - FK Družstevník Iňačovce) od 08.08.2016 (08-11-08 – 11);
Ľubomír Andrejo (1046745) - 07.12.1971 - 0,00 (OFK Senné - OŠK Stretava) od 11.08.2016 (11-11-11 – 11); Štefan
Prokop (1243004) - 14.09.1993 - 0,00 (TJ Družstevník Merník - OFK Rakovec n/O) od 11.08.2016 (11-11-xx – 11);
Dávid Rimko (1330654) - 10.11.1987 - 0,00 (OcŠK Pozdišovce - FK Družstevník Iňačovce) od 11.08.2016 (11-11-xx –
11); Michal Regenda (1330571) - 04.04.1984 - 0,00 (FK Tibava - OŠK Koromľa) od 11.08.2016 (10-11-xx – 11);
Dárius Murgač (1217928) - 18.09.1987 - 0,00 (FC Nižná Rybnica STAKO - TJ Družstevník Záhor) od 11.08.2016 (1111-11 – 12); Juraj Mihók (1053597) – 16.03.1973 - 0,00 (OŠK Krišovská Liesková - FK Veľké Slemence) od 15.08.2016
(11-12-xx – 12); Branislav Kostovčík (1198709) - 03.12.1990 - 200,00 (ŠK Strážske - TJ FK Družstevník Trhovište) od
13.08.2016 (13-13-14 – 14).
Upozornenie na vybavovanie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF v dňoch 15.-23.8.2016
na ObFZ Michalovce: V uvedených dňoch sa tieto z objektívnych dôvodov nebudú dať vybaviť na ObFZ Michalovce.
Prípadní záujemcovia si ich budú môcť v týchto dňoch vybaviť na susedných ObFZ, alebo na hociktorom inom FZ, v
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom príslušného FZ.
Upozornenie na zmeny registračných období od 1.7.2016 podľa RaPP: Článok 19 - Registračné obdobia:
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: a) od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka (letné
registračné obdobie bez obmedzenia); b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 01.01. do 30.03.
kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov o aktualizáciu e-mailových adries: Technický úsek SFZ žiada trénerov, aby si v
ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania
trénerov. Platí to aj pre všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Tieto si od sekretára ObFZ prevzali
už aj títo z nich: - dňa 11.8.2016: - rozhodcovia: Čeklovský Michal; - delegáti: Šimko Ján. Do 13.8.2016 do 11:00 h si ju
od neho neprevzal už len rozh. Jakubec Martin.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach
Sekretariátu ObFZ. V termíne od 7.8.2016 od 19:00 h do 14.8.2016 do 19:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto
FO a FK: - dňa 12.8.2016: Strážske B (m - 2 stretnutia bez uvedenia dátumu ich odohrania). Nahlásené výsledky boli a
aj ďalšie budú z ObFZ zaslané 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. Na
ObFZ ho majú v zmysle pokynov uvedených v ÚS č. 2 obratom doručiť aj tieto FO a FK: Trhovište (doručilo len
výsledky e-mailom; nedoručilo vyhodnotenie na požadovanom tlačive), Poruba p/V, Pozdišovce (2), Ložín, a všetky
ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali a jeho vyhodnotenie v zmysle nich doposiaľ na ObFZ nedoručili.
Pozvánka na podujatie SFZ: Predseda ObFZ a sekretár ObFZ ich dostali e-mailom zo SFZ dňa 10.8.2016 od

Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva
predsedov a sekretárov ObFZ na kvalifikačný zápas reprezentácie SR A proti Anglicku, ktorý sa odohrá v nedeľu
4.9.2016 o 18:00 h v City Arena Trnava. Na tieto je potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ najneskôr do 22.08.2016.
Sekretár ObFZ o vstupenku na tento zápas neprejavil záujem.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Dožiadanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Michalovce: Tento listom doručeným na ObFZ dňa
8.8.2016 požiadal ObFZ o poskytnutie informácie, v akej výške bol vyplatený príjem za 06/2016 z DoBPŠ u Michala
Končíka. Vybavené to bolo dňa 11.8.2016.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní ohľadom dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a
D) na 2. polrok 2016: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - v dňoch 10.-11.8.2016: všetci 5 podľa požiadavky Se
z 9.8.2016.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 07/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 9.-11.8.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 11.8.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 11.8.2016: P. Tóth (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: M. Jakubec (za 05,06), J. Minaroviech (za
03,04,05,06), M. Špivák (za 06), M. Verdžák (za 06).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto už na ObFZ dodatočne postupne doručili
aj tieto FO a FK: - dňa 11.8.2016: Sejkov (e-mailom; za 04/2016 - uhradené dňa 10.08.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2016: V termíne od 10.8.2016 od 17:00 h do 14.8.2016 do 17:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO - FK (predtým od 57) v tento deň (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 11.8.2016 (1): Sejkov. Tým ju už za uvedený mesiac mali na účte SFZ importovanú všetky
FO a FK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2016 a platby za túto ZF
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 15.8.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr v
piatok 12.8.2016. V termíne od 10.8.2016 od 17:00 h do 12.8.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od
týchto 6 FO a FK (predtým už od 17 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): dňa 11.8.2016 (2): Jastrabie pri MI, Oborín; - dňa 12.8.2016 (4): Bánovce n/O, Moravany, Vojany, Žbince. Dňa
12.8.2016 ju ešte na účte SFZ nemalo importovanú a uhradiť ju malo týchto 6 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Budkovce, Lekárovce, Palín, Pavlovce n/U, Porostov, Tibava. Každý FO a FK, ktorý dňa 15.8.2016 nemal platbu zo ZF
za 07/2016 importovanú na účte SFZ, má od 16.8.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a
bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 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 stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce
n/L, Porostov, Pozdišovce, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné.
Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Je umiestnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v
časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ MI“, a v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 32. zasadnutia VV ObFZ z 8.8.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 10.-11.8.2016 a z ObFZ
bol zaslaný v prílohe e-mailu dňa 11.8.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom
ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 33. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 12.9.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
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 ňou sa preukázať. Tam ju
nepredložili 4 FO a FK. Z nich je povinný ju obratom na ObFZ dodatočne doručiť už len AFK Topoľany.

Materiály ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Materiály o jej príprave boli včas
pred konferenciou zverejnené na webovej stránke ObFZ. Materiály z jej priebehu (informácia o konferencii; správa
mandátovej komisie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave
sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; správa návrhovej komisie; fotozábery; zápis z konferencie) sú na webovej stránke ObFZ
zverejnené v jej hlavnom menu pri dátume 14.7.2016.
ZO SPRÁV SFZ:
Zmeny a doplnky pravidiel futbalu platné od 1.6.2016 (z ÚS SFZ č. 6 zo 6.8.2016 - zo Správ KR SFZ): Od
1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/2017 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016).
Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a
PR/Vzdelávanie.
Dohrávka 2. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017 (z ÚS SFZ č. 7 z 13.8.2016 - zo Správ ŠTK SFZ):
Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce svoje nedohrané stretnutie z 2. kola tejto súťaže pre prietrž mračien
dohráva Strážske takto: - dňa 17.8.2016 o 18:00 h: Levoča - Strážske 1:1 (dohrávka 2. polčasu).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

