Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 15 z 8.10.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého
štvrtka do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné „Oznamy ObFZ
k 1.10.2015“ tam boli zverejnené od 2.10.2015. Ďalšie „Oznamy ObFZ k 8.10.2015“ tam budú zverejnené od
9.10.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ bol každý
vyzvaný FO a FK povinný do 26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných dokladov. Na
ObFZ ich z nich stále ani do 7.10.2015 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinní ich doručiť aj tieto FO a FK:
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Ložín, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice,
Niž. Rybnica, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné.
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kusín, Oborín, Porostov, Stretava.
Pozvánka na zasadnutie RK VsFZ a RK ObFZ z Košického kraja: ObFZ-y z Košického kraja ju dostali emailom z VsFZ dňa 6.10.2015, v prílohe aj s pozvánkou pre predsedov RK z ObFZ z Košického kraja na toto
zasadnutie. Požiadavka bola preposlať pozvánku predsedovi RK ObFZ a zabezpečiť jeho účasť na tomto zasadnutí,
ktoré sa uskutoční v stredu 14.10.2015 o 13:00 h na VsFZ v Košiciach. Uvedený e-mail aj s pozvánkou bol hneď dňa
6.10.2015 preposlaný z ObFZ J. Padovi (predsedovi RK ObFZ Michalovce).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prehľad SFZ o nedoplatkoch a preplatkoch FO a FK regiónu VsFZ zo zberných faktúr: FZ-y v rámci
VsFZ ho dostali z VsFZ e-mailom dňa 2.10.2015. Z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce nedoplatky má
len 1 FK (FC Ruská: 307,50 €) a preplatky majú 2 FK (Budkovce: 3 €; Rem. Hámre: 4 €). ObFZ podľa pokynov dňa
5.10.2015 komunikoval s VsFZ o riešení ich vysporiadania. Informáciu o FC Ruská podľa pokynov ObFZ zaslal na
VsFZ v uvedený deň aj e-mailom.
ZF z ISSF za 08/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 s dátumom importovania na účet SFZ dňa
12.10.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 9.10.2015. V termíne od 2.10.2015 do 8.10.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (25) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 6.10.2015 (11): Bracovce, Hatalov, Koromľa, Kusín, MI - TJ Sokol Močarany, Nac. Ves, Palín,
Podhoroď, Ptrukša, Strážske, Veľ. Revištia; - dňa 7.10.2015 (8): Jastrabie pri MI, Krásnovce, Lastomír, Pus.
Čemerné, Sobrance, TJ FK Družst. Trhovište, Záhor, Zempl. Široká; - dňa 8.10.2015 (6): Beša, Dúbravka, Jovsa,
Rem. Hámre, Úbrež, Žbince. Ani do 8.10.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich mali ešte
tieto FO a FK patriace pod ObFZ MI (34; 1 aj z iného FZ): Bánovce n/O, Budkovce, Čičarovce, Horňa, Horovce,
Choňkovce, Iňačovce, Kriš. Liesková, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - AFK Topoľany, Moravany, Niž.
Rybnica, Oborín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Rakovec n/O, Rus. Hrabovec,
Sejkov, Senné, Stretava, Tibava, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Zalužice;
Somotor. Každý FO a FK, ktorý dňa 13.10.2015 nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bol povinný
hneď po úhrade faktúry na ObFZ doručiť kópiu dokladu o jej úhrade.
SPRÁVY KR ObFZ:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Prejavil už aj: - dňa 1.10.2015: Patrik Feňuš 071 01 Michalovce, Okružná 12 (boli mu k tomu dané informácie). Ak o získanie základnej kvalifikácie R futbalu majú
záujem aj iní uchádzači, majú sa ohlásiť na č. tel. 0918/978877, kde im budú oznámené ďalšie informácie k tomu.
Napomenutia pre rozhodcov stretnutí súťaží ObFZ k ďalším elektronickým „Zápisom o stretnutí“: Sú za: ich neskoré uzavretie v ISSF (elektronický zápis o stretnutí je R stretnutia povinný uzavrieť v ISSF do 2 h po skončení
stretnutia; pri stretnutiach hraných o 3 h skôr do 5 h po skončení stretnutia - viď ÚS ObFZ č. 6, Správy ŠTK): J. Škodi
(m - 27.9.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 1.10.2015 do 7.10.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: a) Hatalov (zo stretn. 7.k. VI.L m Hatalov - Pavlovce n/U z 20.9.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L m Zalužice - Vyš. Remety z 20.9.2015; bez
opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 7.10.2015 dostala od týchto FO a FK: - Zempl. Široká (zo
stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 1.10.2015 do 7.10.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
P. Koščo na 9.10.2015 - osob. dôv.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 6.10.2015 od týchto FO a FK: a)
Pusté Čemerné - na výkon rozhodcu J. Škodiho v stretn. 9.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Horovce zo 4.10.2015; b)

Pozdišovce - na výkon rozhodcu P. Košča v stretn. 9.k. VII.L Z m Ptrukša - Pozdišovce zo 4.10.2015. KR to vzala na
vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 7.10.2015 sa naň dostavili: - I. Šimaľ, P. Feňuš - obaja z dôvodu
pohovoru k záujmu o získanie základnej kvalifikácie R futbalu. KR ho s nimi vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 7.10.2015 od FK
Krásnovce, v ktorej tento žiada o zmenu obsadeného R J. Cejkovského v stretn. 10.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z
11.10.2015, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť (Krásnovce -17 € - KR: žiadosť - m - 11.10.2015) v súlade s
RS,HU, časť F, bod 7, čl. E3-04.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 9.-11.10.2015: KR ich dňa 7.10.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 15, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 16.-21.10.2015: KR ho dňa 7.10.2015 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude dňa 13.10.2015 na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia
R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 14.10.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 17.18.10.2015: KR ho dňa 7.10.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 11. kolo - sobota 17.10.2015 o 11:00 h: Vinné - Trhovište, Pavlovce n/U - Palín; V. liga Východ dorastencov: - 9. kolo sobota 17.10.2015 o 11:00 h: Úbrež - Veľ. Revištia, Podhoroď - Jovsa; V. liga Stred dorastencov: - 7. kolo - sobota
17.10.2015 o 11:00 h: Lekárovce - Iňačovce, Dúbravka - Ptrukša; V. liga Západ dorastencov: - 7. kolo - sobota 17.10.2015
o 11:00 h: Bánovce n/O - Horovce.
Licenčné semináre pre nových delegátov a delegátov, obnovujúcich si získanú licenciu (z ÚS SFZ č. 14 z
2.10.2015 - zo Správ Komisie delegátov stretnutia SFZ): Komisia delegátov stretnutia SFZ, v zmysle plánu vzdelávania,
pripravuje na mesiac december 2015 licenčné semináre pre nových delegátov a delegátov, obnovujúcich si získanú
licenciu. Seminár pre získanie Licencie "A" sa uskutoční dňa 5.12.2015 v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne, s
možnosťou vyškoliť 45 absolventov. Seminár Licencie "P" sa uskutoční v dňoch 12.-13.12.2015 v sTC Púchov, s
možnosťou vyškoliť 30 absolventov - športových delegátov futbalu. Komisia súčasne upozorňuje všetkých záujemcov, že
semináre sú spoplatnené (Licencia "A" 30 € a Licencia "P" 100 €) a náklady na získanie licencie si hradí v plnej výške
uchádzač. Nahlasovanie účastníkov na vzdelávacie semináre, prípadne otázky k ich konaniu, je možné zasielať na emailovú adresu tajomníčky komisie.
Požiadavka Komisie delegátov stretnutia SFZ na príslušné komisie ObFZ a RFZ o úzku spoluprácu pri
príprave Licenčné semináre pre nových delegátov a delegátov, obnovujúcich si získanú licenciu (z ÚS SFZ č. 14 z
2.10.2015 - zo Správ Komisie delegátov stretnutia SFZ: Komisia delegátov stretnutia SFZ sa obracia na príslušné
komisie ObFZ a RFZ, s požiadavkou o úzku spoluprácu pri príprave týchto seminárov. Spolupráca spočíva vo vzdelávaní
účastníkov seminára, ktoré sa vykonáva v prípravnom období pred seminárom. V tomto období je potrebné prihlásené
osoby pripraviť v oblasti pravidiel futbalu, preskúšať ich a vydať osvedčenie o absolvovaní prípravy. Toto osvedčenie
predkladajú absolventi pri prezentácii sa na seminár. Uchádzačom o licencie komisia odporúča pripraviť sa samoštúdiom
zo športových predpisov (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok futbalu, Disciplinárny poriadok SFZ, Stanovy SFZ) a
zákonných noriem (Zákon č. 1/2014 o organizovaní športových podujatí) tak, aby úspešne zvládli záverečnú skúšku.
Program seminára a všetky potrebné informácie dostane každý prihlásený e-mailovou poštou. Prihlášky a vyplnené
registračné formuláre delegáta je potrebné zaslať do 30.11.2015 na e-mailovú adresu tajomníčky komisie p. Tatiany
Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk). Spolu s prihláškou je potrebné zaslať (pokiaľ tak záujemca už neurobil
skôr) registračný formulár delegáta.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka ohľadom odstupného za transfer hráča: DK po kontrole doručenej dohody o výške odstupného
dňa 2.10.2015 za transfer hráča Štefan Faťol (TJ Družstevník Malčice - OcŠK Pozdišovce) z 21.9.2015 upustila od
ďalšieho disciplinárneho šetrenia. Hráčovi dňom 2.10.2015 zrušila zastavenie činnosti nepodmienečne od 30.9.2015.
Poplatky za podanie a prešetrenie: Malčice - 10 €/ZF; Pozdišovce - 10 €/ZF.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 9. kola IV.L d Lastomír - Moravany z 3.10.2015: Ladislav Chyra (Moravany d; 5 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 7.10.2015.
b) stretnutie 9. kola VII.L Z m Bánovce n/O - Beša z 4.10.2015: Július Hajto (Beša m; 10 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 7.10.2015.
c) stretnutie 5. kola V.L S d Záhor - Čičarovce z 3.10.2015: Frederik Čermák (Záhor d; 5 €/ZF) - 2 stretn.
NEPO od 7.10.2015.
d) stretnutie 5 kola V.L S d Kriš. Liesková - Ptrukša z 3.10.2015: Patrik Mako (Kriš. Liesková d; 5 €/ZF) - 1
stretn. NEPO od 7.10.2015.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2015 do 30.9.2015 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Požiadavka riešenia neuhradenia faktúry o odstupnom za transfer hráčov: DK ju dostala dňa 8.10.2015
podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF od OcŠK Pozdišovce ohľadom riešenia odstupného za transfer hráčov
Kamil Drabik - 1277272 a Richard Andrišov - 1278889 z OcŠK Pozdišovce do AFK Topoľany v 09/2015 v celkovej

sume 500 €. Materský klub faktúru zaslal na adresu nového klubu, uvedenú v ISSF. Splatnosť faktúry bola dňa
30.9.2015. Ani ku dňu 8.10.2015 nebola zrealizovaná úhrada aj napriek elektronickej výzve z 1.10.2015 na e-mailovú
adresu klubu AFK Topoľany. Toto DK riešila hneď v deň doručenia podania a DK začala disciplinárne konanie voči
AFK Topoľany, ktorý je povinný do stredy 14.10.2015 do 15:00 h na ObFZ doručiť kópiu dokladu o úhrade uvedenej
faktúry pod podmienkou ďalšieho postihu a nepodmienečného zastavenia činnosti hráčom.
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 ŠTK ObFZ:
Potvrdenie o probléme s pripojením internetu: Na ObFZ ho dňa 1.10.2015 doručil OFK Dúbravka od firmy
Minet Slovakia, s.r.o., ktorá v ňom potvrdila, že dňa 27.9.2015 v popoludňajších hodinách došlo k prerušeniu
poskytovaných služieb (prerušenie pripojenia do internetu) pre poškodenie vysielacieho bodu konkurenčnou firmou,
pričom služba bola obnovená v plnom rozsahu až vo večerných hodinách. ŠTK to vzala na vedomie. Klub nič nežiada.
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 2.-4.10.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich) tieto
takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VIII.L m 5.k. zo 4.10.2015: Choňkovce - Horňa (Choňkovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 4.10.2015; Horňa m - 4 €: ŠTK:
NNDkZ - m - 4.10.2015).
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 2.-4.10.2015 toto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP: - V.L V d - 7.k. z 3.10.2015: Rus.
Hrabovec - Vyš. Remety (Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 3.10.2015); - VII.LV m - 9.k. zo 4.10.2015: Rus.
Hrabovec - Poruba p/V (Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 4.10.2015).
Napomenutia ŠTK pre kolektívy FO a FK k ďalším doručeným papierovým zápisom na ObFZ: Ak
stretnutie nerozhoduje obsadený R, pred stretnutím sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí. Rozhodca stretnutia je
povinný si počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať strelcov gólov (stav, minúta, číslo dresu), striedanie hráčov
(minúty a čísla dresov), ŽK a ČK (minúty a čísla dresov). Za vyplnenie zápisu po stretnutí, vo všetkých rubrikách podľa
predtlače, je vždy zodpovedný domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia. Za doručenie zápisu na ObFZ v najbližší
pracovný deň po stretnutí je vždy zodpovedný domáci klub. ŠTK za nedostatky v ďalších zápisoch doručených na ObFZ
udelila tieto napomenutia: a) za nevypisovanie priezvisk a mien hráčov v zápise čitateľne paličkovým veľkým písmom
(nemajú sa vypisovať malými písmenami): Choňkovce (m - 4.10.2015); b) za nedostatky v uvedení striedania hráčov v nich
(u domácich nebolo uvedené, kto koho striedal): Choňkovce (m - 4.10.2015); c) za uvedenie hodnotenia do súťaže slušnosti
v nich (hodnotenie súťaže slušnosti sa už v zápise nemá uvádzať): Choňkovce (m - 4.10.2015); d) za uvedenie hodnotenia
najlepších hráčov v nich (hodnotenie najlepších hráčov sa už v zápise nemá uvádzať): Choňkovce (m - 4.10.2015).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - 9.k. VII.L V m zo
4.10.2015: Podhoroď - Rem. Hámre 3:0 kont. (hostia nenastúpili; Rem. Hámre - 200 €: ŠTK: NnS - m - 4.10.2015);
- 5.k. VIII.L m zo 4.10.2015: Oborín - Sobrance B 3:0 kont. (hostia nenastúpili; Sobrance - 200 €: ŠTK: NnS - mB 4.10.2015).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 7.10.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 2.-4.10.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky, okrem týchto: - stretnutie 5.k.
VIII.L m Choňkovce - Horňa zo 4.10.2015(chýba zápis).
Vyžiadanie doručenia zápisov o stretnutí: ŠTK žiada o doručenie zápisov zo stretnutí obratom na ObFZ tieto
kolektívy FO a FK: Choňkovce m (zo stretnutia 5.k VIII.L m Choňkovce - Horňa zo 4.10.2015).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 16.18.10.2015: ŠTK ho dňa 7.10.2015 prerokovala a schválila.
Nariadenie ŠTK k zmene termínov stretnutí súťaží dorastencov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“:
Z dôvodu uvedeného v ÚS č. 12, ŠTK nariadila odohrať v sobotu 17.10.2015 o 14:00 h tieto stretnutia v týchto
súťažiach: - 7.k V.L V d: Koromľa - Vyš. Remety, Sejkov - Rus. Hrabovec; - 7.k V.L Z d: Lesné - Pozdišovce.
Nariadenie ŠTK k zmena termínov stretnutí súťaží mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ hraných v
nedeľu 18.10.2015: V nedeľu 18.10.2015 o 14:00 h sa uskutoční majstrovské futbalové stretnutie 13. kola Fortuna ligy
mužov MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica, z ktorého sa vysiela aj priamy televízny prenos. ŠTK ObFZ z tohto
dôvodu nariadila všetky stretnutia súťaží mužov vyžrebované na nedeľu 18.10.2015 odohrať v uvedený deň už o 10:00
h (neplatí to pre toto stretnutie: Zalužice B - Rus. Hrabovec zo 17.10.2015).
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili aj tieto FO a FK: - dňa
3.10.2015: Bl. Polianka. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený
mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na
ObFZ. Ani do 8.10.2015 ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Veľ. Revištia, Vinné,
Jovsa (upozornené nato boli aj e-mailom dňa 30.9.2015). Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Neskoré uhradenie zbernej faktúry: ŠTK na základe neuhradenia zbernej faktúry v dobe splatnosti, v zmysle
SP, čl. 83, po skončení sezóny 2015/2016 odpočíta body týmto kolektívom FO a FK: - za ZF 08/2015: Bracovce m (-3 b.;
ZF uhradená až 14.9.2015).

ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 9.-11.10.2015:
III. liga žiakov: - 8. kolo - piatok 9.10.2015 o 16:00 h: Sobrance - Nacina Ves (Verdžák ako R za Košča).
IV. liga Východ žiakov: - 4. kolo - piatok 9.10.2015 o 16:00 h: Senné - Vyš. Remety (Ne 11.10.2015 o 12:00 h:
Joz. Pivarník ako R za Ruščanského).
VI. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 14:30 h: Moravany - Pavlovce n/U (Ferko ako AR1 - zruš.),
Dúbravka - Krásnovce (Tóth, Ferko; Dančišin - nové obs.).
VII. liga Východ mužov: - 10. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 14:30 h: Poruba p/V - Rem. Hámre (Ruščanský ako
R za Joz. Pivarníka), Senné - Podhoroď (Joz. Pivarník ako R za Ruščanského).
VII. liga Západ mužov: - 10. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 14:30 h: Horovce - Lesné (Cejkovský ako R za
Tótha).
VIII. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 14:30 h: Strážske B - Lekárovce (v Zbudzi: KR neobs. R za
Dziada st.), Sobrance B - Úbrež (II. ZŠ SO o 10:30 h: Ruščanský ako R za Joz. Pivarníka), Horňa - Oborín (Dziad st. ako
R za KR neobs.).
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 21. zasadnutia VV ObFZ zo 14.9.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
5.10.2015 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Pozvánka na 22. zasadnutie VV ObFZ po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na 12.10.2015: Táto bola z
ObFZ dňa 5.10.2015 zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ a predsedom
pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Informácia o notifikáciách pri zaslaní podania na komisiu: Členovia SFZ ju dostali od Odd. IT SFZ emailom dňa 6.10.2015 s týmto textom: „Od minulého piatku už chodia notifikácie pri podaní podania na komisiu z
detailu zápasu na všetky delegované osoby, klubových a tímových ISSF manažérov klubu a tímu, tak ako je to uvedené
v Súťažnom poriadku.“
Informácia o generovaní odmien delegovaných osôb pri odstúpení družstiev zo súťaží: Členovia SFZ ju
dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 6.10.2015 s týmto textom: „Od minulého piatku bol ISSF upravený tak, že pokiaľ
v ISSF uvediete odstúpenie družstva zo súťaže, všetky uzavreté zápisy tohto družstva budú korektne spracované a
vypočítané odmeny delegovaných osôb.“
SPRÁVY ODDELENIA RIADENÍ SÚŤAŽÍ SFZ:
Obežník FIFA 1500 k procedúre uplatňovania finančných nárokov klubu pri sporoch riešených
príslušnými orgánmi FIFA: Členovia SFZ oznámenie o ňom (v prílohe aj so samotným obežníkom) dostali od ORS
SFZ e-mailom dňa 7.10.2015 s týmto textom: „Vážení kolegovia, vážení funkcionári, vzhľadom k dôležitosti obsahu
Vám posielam obežník FIFA 1500, ktorý definuje procedúru uplatňovania finančných nárokov klubu pri sporoch
riešených príslušnými orgánmi FIFA. Teoreticky aj prakticky sa môže týkať každého klubu v rámci SFZ, preto mu
prosím venujte náležitú pozornosť. V prípade záujmu prosím kontaktovať cestou e-mailu. S pozdravom Sládkovič.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

