Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 18 z 02.11.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 27.10.2016 do 2.11.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK
z týchto stretnutí: Rakovec n/O (zo stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 16.10.2016; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby až do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 2.11.2016 dostala od týchto FO a FK: Moravany (zo stretn.
12.k. VI.L m Moravany - Vojany z 23.10.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.10.2016 do 2.11.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
J. Škodi na 29.10.2016 - rod. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR po predvolaní: Dňa 2.11.2016 sa naň dostavili: - rozh.: P. Rapáč - z dôvodu
pohovoru k nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF. KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené
nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Nedostavenie sa na zasadnutie KR po predvolaní: Dňa 2.11.2016 sa naň nedostavili: - rozh.: A. Kopas ohľadom pohovoru k nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF.
Nedostavenie sa R na stretnutie: V dňoch od 27.10.2016 do 30.10.2016 sa naň bez akéhokoľvek oznámenia
nedostavili títo R: F. Gejguš (VII.L V m - 9.k. z 30.10.2016 o 11:00 h: Poruba p/V - Porostov; VII.L V m - 9.k. z
30.10.2016 o 14:00 h: Podhoroď - Záhor).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 2.11.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: rozh. F. Gejguš (pre neospr. neúčasť na
stretn.: 5 € - KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 11:00 h; 5 € - KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 14:00 h); rozh. A. Kopas (pre
neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad
o úhrade doručiť do 9.11.2016 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia dňa 29.10.2016: KR ich dňa 2.11.2016 prerokovala a schválila. Sú zverejnené
v tejto ÚS č. 18, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Veľmi dôležitá informácia pre R a D k úhrade členského poplatku za sezónu 2016/2017: KR v najbližších
dňoch rozošle všetkým R a D súťaží ObFZ 2016/2017 e-mailom postup úhrady členského poplatku za sezónu 2016/2017
v ISSF. Podľa tohto návodu je povinný každý sám prihlásiť sa v ISSF, v ňom kliknúť na menu „Môj účet“ (horná lišta - 2.
položka zľava) a v ňom v časti vpravo „Zmena fakturačných údajov“ určiť „Právnu formu“ (fyzická osoba) a následne
doplniť alebo upraviť svoje fakturačné údaje, ktoré potvrdí tlačidlom „Zmeniť“. Potom v menu „Moje členské poplatky“
(horná lišta - 3. položka zľava) si každý sám vygeneruje faktúru na úhradu členského. Po jej vygenerovaní každý v menu
„Moje členské poplatky“ vidí svoju faktúru za členské poplatky, v ktorej má fakturačné údaje potrebné na úhradu faktúry
(IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990; variabilný symbol: každý zo svojej faktúry; konštantný symbol: 0308).
Platbu podľa týchto údajov z faktúry je povinný každý obratom uhradiť sám zo svojho účtu alebo vkladom v banke.
Nakoľko členský poplatok hradí fyzická osoba iba raz za sezónu, ISSF neumožní vygenerovať faktúru za členský
príspevok, pokiaľ ju už príslušná fyzická osoba má uhradenú iným spôsobom v inom pracovnom profile (napríklad
hráč, tréner, a pod.). Fyzická osoba, ktorá neuhradí členský príspevok, nesmie vykonávať svoju činnosť.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: Tento domáci nenatáčali v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 9.k.
z 30.10.2016: Podhoroď - Záhor. Do pozornosti DK.
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácie družstva 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 26.-30.10.2016 túto: - neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - IV.L d U19 - 12.k. z 26.10.2016: Žbince - Čičarovce (2). Do pozornosti DK.
Dodatočne neupravená nominácia družstva k stretnutiu v ISSF v prípade chýbajúcej alebo nefunkčnej
techniky: Každý klub je povinný v takýchto prípadoch upraviť nomináciu každého svojho družstva na každé stretnutie
v ISSF podľa kópie papierového zápisu zo stretnutia najneskôr do 2 h po jeho skončení. V stretnutiach súťaží ObFZ
hraných v dňoch 26.-30.10.2016 túto: - neupravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VIII.L m 13.k. z 30.10.2016: Sobrance B - Ptrukša (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 funkčnú techniku (počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň). V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 26.-30.10.2016 ju nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L V d U19 - 10.k. z 29.10.2016: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia (1),
Kusín - Koromľa (1), Porostov - Podhoroď (1); - VIII.L m - 13.k. z 30.10.2016: Sobrance B - Ptrukša. Do pozornosti
DK. ŠTK na odstránenie nedostatkov zabezpečenia funkčnosti techniky upozornila tieto FO-FK z týchto stretnutí: na
výpadky internetu: Malčice (VII.L Z m - 11.k. z 30.10.2016: Malčice - Bánovce n/O); na výpadky funkčnosti PC:
Lesné (VII.L Z m - 11.k. z 30.10.2016: Lesné - Trhovište); na nefunkčnosť tlačiarne: Zalužice (V.L Z d U19 - 9.k. z
29.10.2016: Zalužice - Moravany; VI.L m - 13.k. z 30.10.2016: Zalužice A - Moravany).
Neposkytnutie šatní pre hostí a DO: Domáci ich neposkytli v týchto stretnutiach: - VIII.L m - 13.k. z
30.10.2016: Sobrance B - Ptrukša. Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/02).
Nepripravenosť hracej plochy: Túto domáci nepripravili v súlade s PF v týchto stretnutiach: - VIII.L m - 13.k. z
30.10.2016: Sobrance B - Ptrukša. Do pozornosti DK (návrh: 17 €).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - dohrávka 12.k. z 26.10.2016: Žbince - Čičarovce

21:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 21:0 nedohrané od 63´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre
zranenie 1 ich hráča, keď nastúpili len 7 a v počte 7 aj hrali až do zranenia 1 hráča; rozh. M. Mazár bol povinný v ISSF
zápis o stretnutí predčasne ukončiť a oznámenie o tom podať na ŠTK v ISSF z detailu stretnutia cez „Podanie na
komisiu k zápasu“). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/03).
Doručenie papierových zápisov na ObFZ zo stretn. súťaží ObFZ MI 2016/2017 v prípadoch rozhodovania
stretnutí laikmi: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK z týchto stretnutí v týchto dňoch: - dňa 31.10.2016: Rus. Hrabovec
(e-mailom; zo stretn. 9.k. VII.L V m z 30.10.2016 Rus. Hrabovec - Koromľa 2:0).
Nedostatky v zápisoch o stretnutí v prípadoch rozhodovania laikmi: FO a FK (Beša, Ložín, Porostov,
Poruba p/V, Rus. Hrabovec) boli na ne upozornené e-mailom zaslaným klubovým ISSF manažérom.
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 2.11.2016, zo stretnutí vyžrebovaných a odohraných do 30.10.2016 vrátane, schválila
všetky, okrem týchto: - III.L mž U13 - 10.k. z 29.10.2016: Strážske - Sobrance (dohrávka vo Št 03.11.2016 o 13:00 h);
- III.L ž U15 - 9.k. z 25.10.2016: Strážske - Sobrance (dohrávka vo Št 03.11.2016 o 14:30 h).
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 5.11.2016 a zahrnuté do mesačných ZF
za 11/2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Predvolania na zas. DK po stretnutiach z 28.-30.10.2016 zaslané e-mailmi a uzneseniami DK v ISSF: Na
zas. DK v stredu 2.11.2016 boli s upozornením (ak sa naň nedostavia predvolaní, DK prípad vyrieši bez ich stanovísk a za
nedostavenie sa na zasadnutie udelí poriadkové pokuty) pozvané aj tieto stránky:
● o 15:30 h: Hatalov (Peter Karafa - HU; Peter Vyšin - VD; Marek Šalacha - hráč; doručiť aj videozáznam zo
stretnutia); Vyš. Remety (Jozef Mandičak - VD; napadnutý divák); rozh. Jakub Škodi; deleg. Ladislav Didič - všetci
pre neprístojnosti v stretnutí 13. kola VI.L m Hatalov - Vyš. Remety 5:2 z 30.10.2016.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Sebastián Kubica (Žbince m - 1249949; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od 2.11.2016 do
2.6.2017, podľa DP 41/2.
DS hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● Matúš Cifrák (Vyš. Remety m - 1209801; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 2.11.2016, podľa 37/5a.
● Marián Kováč (Iňačovce m - 1045739; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 2.11.2016, podľa 37/5a.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 9. kola V.L Z d Zalužice - Moravany z 29.10.2016: Martin Jakub (Zalužice d - 1277993; 5 €) - 3
stretn. NEPO od 2.11.2016, podľa DP 48/1b/2a.
● stretnutie 13. kola VI.L m Krásnovce - Zenpl. Široká z 30.10.2016: Maroš Drábik (Krásnovce m - 1237143; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 2.11.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 13. kola VI.L m Hatalov - Vyš. Remety z 30.10.2016: Marek Šalacha (Hatalov m - 1190870; 10 €) - 3
týždne NEPO od 2.11.2016 s prerušením, podľa DP 49/1b/2b.
Neprístojnosti v stretnutiach súťaží ObFZ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 13. kola VI.L m Hatalov - Vyš. Remety z 30.10.2016: neprístojnosti divákov; Hatalov doručil
videozáznam zo stretnutia; Vyš. Remety sa z neúčasti na zasadnutí ospravedlnili; Vyš. Remety - 50 € pokuta klubu, podľa
DP 58/3; 10 € poplatok za PPK.
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: DK na návrh ŠTK z uvedeného dôvodu udeľuje pokarhanie týmto
domácim FO-FK z týchto stretnutí: Podhoroď 2x (VII.L V m - 9.k. z 30.10.2016: Podhoroď - Záhor).
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 5.11.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 11/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 18: DK ich: - udelila tieto: - od KR: rozh. F. Gejguš
(pre neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 11:00 h; 5 € - KR: NNnS - m - 30.10.2016 o 14:00 h);
rozh. A. Kopas (pre neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016) - obaja uhradiť poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 9.11.2016 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za neskoré pripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 26.10.2016); - za dodatočné neupravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF v prípade chýbajúcej alebo nefunkčnej techniky: Sobrance (2 € - ŠTK: dNNDkS mB - 30.10.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d 29.10.2016), Kusín (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 29.10.2016), Porostov (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 29.10.2016), Sobrance (7 € ŠTK: NpTkS - mB - 30.10.2016); - za neposkytnutie šatní pre hostí a DO: Sobrance (17 € - ŠTK: NŠpH - mB 30.10.2016); - za nepripravenosť HP: Sobrance (17 € - ŠTK: NŠpH - mB - 30.10.2016); - za nedohranie stretnutia:
Čičarovce (50 € - ŠTK: NSppph - d - 26.10.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do
5.11.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 11/2016.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 27.10.2016: rozh. R. Mitrík
(poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; uhradené dňa 27.10.2016); - dňa
2.11.2016: - rozh. D. Čeklovský (za nedostatky v elektron. zápise o stretn. v ISSF: 4 € - KR: NvEZoS - d - 15.10.2016;
uhradené dňa 31.10.2016).

Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh.: F.
Gejguš (za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 23.10.2016). Uhradiť bolo potrebné poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade obratom doručiť na ObFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2016 do 30.9.2016, podľa DP, čl. 57 a 58, a
spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: Predseda DK ObFZ toto spracoval dňa 31.10.2016. DK
ObFZ podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila len 1 pokutu v celkovej čiastke 50 € (Beša - 50 € za
nedostatočnú UsS; podľa DP/57/1c/2; rozhodca stretnutia bol napadnutý divákom hostí pri odchode zo stretnutia 6.k.
VIII.L m Beša - Oborín z 11.9.2016).
Zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2016 do
30.9.2016, podľa DP čl. 57 a 58: Toto za ObFZ Michalovce bolo na stanovenom tlačive zaslané z ObFZ na požadovanú
adresu na SFZ e-mailom dňa 31.10.2016.
Požiadavka na úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016, podľa DP
čl. 57 a 58: DK žiada EkÚ ObFZ o jej úhradu do 4.11.2016 na stanovený prevádzkový účet IS BŠP, a to takto: čiastka 25 €
(VS: 1601010431; na účet SFZ bola importovaná dňa 17.10.2016).
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 údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po kontrole doručených papierových
zápisov na ObFZ a ich uzavretie v ISSF: Tieto boli postupne doplnené a zápisy v ISSF uzavreté v týchto dňoch: - dňa
31.10.2016: - VII.L V m - 9.k. z 30.10.2016: Rus. Hrabovec - Koromľa 2:0 (rozh. laik dom.).
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na
základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 26.10.2016 do 02.11.2016 boli v
ISSF zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 31.10.2016: - rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia
po jeho nedohraní pre pokles počtu hráčov jedného zo súperov pod 7: - IV.L d U19 - 12.k. z 26.10.2016: Žbince Čičarovce 21:0 (hostia nastúpili len so 7 hráčmi; nedohrané od 63´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie 1
hráča; kontumácia s ponechaním v platnosti výsledku z HP).
Neuzavretie zápisu o stretnutí zo súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF v deň stretnutia: Zo stretnutí
hraných v dňoch 28.-30.10.2016 ich v deň stretnutie neuzavreli: M. Jakubec (V.L Z d U19 - 9.k. z 29.10.2016: Zalužice Moravany; uzavretý až dňa 30.10.2016); J. Škodi (VI.L m - 13.k. z 30.10.2016: Hatalov - Vyš. Remety; uzavretý až dňa
31.10.2016).
Požiadavka ku generovaniu poplatkov za zápas zo sezóny 2015/2016: Dňa 30.7.2016 ju na základe
kontroly v ISSF spracoval J. Bendzák a z ObFZ ju v uvedený deň zaslal e-mailom pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ)
ohľadom tohto stretnutia z 05/2016, z ktorého dovtedy poplatky ešte neboli uzavreté (negenerovali sa): č. 161677 - V.L
Z d U19 - 16.k. z 28.5.2016 Horovce - Bánovce n/O (rozh. M. Jakubec). Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.7.2016
a zahrnuté pre FK (Horovce) do ZF za 07/2016. Náležitosti pre R tohto stretnutia budú zahrnuté do výplaty za 10/2016.
Požiadavka ku generovaniu poplatkov za zápasy z 09/2016: Dňa 31.10.2016 ju na základe kontroly v ISSF
spracoval J. Bendzák a z ObFZ ju v uvedený deň zaslal e-mailom pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) ohľadom týchto
stretnutí z 09/2016, z ktorých dovtedy poplatky ešte neboli uzavreté (negenerovali sa): č. 254519 - IV.L V ž U15 - 1.k. z
02.09.2016: Tibava - Veľké Revištia (M. Ubľanský); č. 254676 - III.L mž U13 - 5.k. z 29.09.2016: Strážske - Sobrance
(L. Babjak). Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.10.2016 a zahrnuté pre FK (Tibava, Strážske) do ZF za 10/2016.
Náležitosti pre R z týchto stretnutí budú zahrnuté do výplat za 10/2016.
Vygenerovanie odmien v ISSF k 1.11.2016 pre delegované osoby súťaží ObFZ Michalovce: Tieto boli v
ISSF vygenerované dňa 1.11.2016 za 10/2016, aj s týmito stretnutiami: - 2 stretnutia z 09/2016 doposiaľ v ISSF
nevygenerované): stretn. 254519 - IV.L V ž U15 - 1.k. z 02.09.2016: Tibava - Veľké Revištia (M. Ubľanský); stretn.
254676 - III.L mž U13 - 5.k. z 29.09.2016: Strážske - Sobrance (L. Babjak); - 8 stretnutí z 30.09.2016 (neboli
vygenerované dňa 1.10.2016): 2 stretn. z III.L ž (Koščo, Feňuš); 3 stretn. zo IV.L V ž (Babjak, Sarvaj, Tudja); 3 stretn.
zo IV.L Z ž (M. Kurtak, Ivan, D. Čeklovský). Náležitosti pre R a D zo všetkých stretnutí za 10/2016, aj z uvedených 10
stretnutí za 09/2016, budú zahrnuté do výplat za 10/2016. Prehľad o nich pre DO súťaží ObFZ Michalovce dňa
2.11.2016 spracoval J. Bendzák.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF z 1.11.2016 pre delegované osoby súťaží ObFZ
Michalovce: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 2.11.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju
tento dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to takto vybavil hneď dňa 2.11.2016 večer.
Vytvorenie programu prvých stretnutí a odvetných stretnutí 4. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI
vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Tento v ňom bol na základe vyžrebovania tohto kola vytvorený dňa
2.11.2016, pričom v ňom boli vygenerované dvojice tohto kola v prvých i odvetných stretnutiach.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 29.10.2016:
IV. liga dorastencov: - 13. kolo - sobota 29.10.2016 o 14:00 h: Pavlovce n/U - Lastomír (Š. Miľo ako R za J.
Škodiho).

SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: U hráčov nad 12 rokov sa ďalšie žiadosti o základnú registráciu
v ISSF môžu od 01.10.2016, podľa RaPP, čl. 12/8, podávať až v najbližšom registračnom období, teda až od
01.01.2017. Tie z nich, ktoré už boli podané po 01.10.2016, budú schválené až po 01.01.2017.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 26.10.2016 od
17:00 h do 2.11.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Horovce (1): Rastislav Koli 07.01.2003 (23-??-xx – 27s). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú
registráciu uvedených hráčov (viď pritom predchádzajúci odsek).
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 26.10.2016 od 17:00 h do
2.11.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena SFZ:
Pozdišovce (2): Jozef Bajkó - 26.06.1984 (24-01 – 02), Stanislav Laporčák - 06.02.1978 (01-01 – 02). Uvedené FO-FK
a organizácie mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.10.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.11.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je zverejnený pri dátume 1.11.2016.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z poisťovní za 2. polrok 2016: Na základe dohôd v 2. polroku
končiacich dňa 31.10.2016 bola táto z ObFZ e-mailom zaslaná účtovníčke ObFZ dňa 3.11.2016.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
2.11.2016: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na základe doručenia požadovaných tlačív na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 02.11.2016: R. Mitrík (za 10). Požadované tlačivá potvrdení uvedených zamestnancov boli v deň
doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
26.10.2016: Lukáš Kurták (k 31.10.2016) - preukaz bol hneď v nasledujúci deň doručený účtovníčke ObFZ.
Potvrdenie ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti: Na ObFZ si ho
už dodatočne osobne prevzal aj: - dňa 28.10.2016: I. Počatko (za r. 2014).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, po spracovaní ekonomickým úsekom ObFZ, postupne
osobne alebo v zastúpení prevzali oproti podpisu aj títo zamestnanci ObFZ: - dňa 27.10.2016: R. Mitrík (za 08,09), J.
Škodi (za 09); - dňa 02.11.2016: R. Mitrík (za 10).
Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016, podľa DP čl. 57 a 58: EkÚ
na základe požiadavky DK uhradil dňa 2.11.2016 na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ za uvedené obdobie túto
čiastku: 25 € (VS: 1601010431; KS: 0308; ŠS: 20160911).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 27.10.2016: R. Mitrík (za 09), J. Škodi (za 09); - dňa 28.10.2016: I. Počatko (z r. 2014: za 0203-04-05-06; 08-09-10-11); - dňa 2.11.2016: A. Stretavský (za 09).
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 sekr. 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: L. Babjak (za 08,09), J. Bali-Jenčik (za 08,09), L. Didič (za
08,09), P. Feňuš (za 09), Š. Ferko (za 09), M. Hospodi (za 08,09), M. Ivan (za 09), M. Jakubec (za 08,09), P. Kaffan (za
08,09), M. Končík (za 09), P. Koščo (za 09), M. Mazár (za 08,09), J. Minaroviech (za 09), O. Palinský (za 08,09), V.
Pčolár (za 08,09), P. Rapáč (za 09), M. Rovňak (za 09), M. Ruščanský (za 08,09), M. Sabo (za 08,09), M. Sarvaj (za
08,09), J. Šimko (za 08,09), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08,09), M. Tušek (za 08,09), M. Ubľanský (za 08,09), M.
Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 08,09), A. Žoffčák (za 08,09).
Nedoručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 09/2016: Každý FO a FK, ktorý dňa
12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ. Túto sú povinné obratom na ObFZ doručiť (môžu aj e-mailom) ešte tieto FO a FK: Beša,
Veľ. Slemence. Uvedené FO-FK boli nato opätovne upozornené aj e-mailom zaslaným klubovým ISSF manažérom.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.11.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. ObFZ ich
odporúča uhradiť najneskôr v piatok 11.11.2016. Uhradiť ich má týchto 54 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri
MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MIMočarany, MI-Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov,
Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sobrance,
Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vinné, Vojany,

Vyšné Remety, Záhor, Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.11.2016 nebude mať platbu
zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 15.11.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom
v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo
e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (je na web stránke pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016: Tieto sa majú uskutočniť
v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o nich je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 13.10.2016.
Najbližšie 35. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v pondelok 14.11.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, ŠTK, DK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 2. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 35. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
14.11.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 7.11.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšie zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 17 z 28.10.2016 - zo Správ Se VsFZ): Uskutoční sa dňa
10.11.2016 v Lipanoch.
ZO SPRÁV SFZ:
Nový vzhľad webovej stránky SFZ: Webová stránka SFZ „futbalsfz.sk“, dôveryhodný informačný zdroj pre
takmer dvestotisíc slovenských futbalových priaznivcov, dostáva od 31.10.2016 novú tvár. Nebolo to zo dňa na deň, ani z
mesiaca na mesiac. Na novej, modernej, prehľadnej a praktickej stránke sa pracovalo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa
testovala kompletne nová správa obsahu, vizualizácie, responzivita pre mobilné zariadenia a praktickosť používania nielen
pre užívateľa stránky, ale aj z pohľadu správcov jednotlivých obsahových sekcií webu. Pridal sa väčší dôraz a priestor na
fotografie a nové vizuálne prvky, pozmenil sa typ písma, riadkovanie v textoch tak, aby boli pre oči príjemné a menej
únavné, pre respondentov z mobilných zariadení je určite potešiteľný fakt, že stránka je responzívna, takže sa automaticky
prispôsobí každému mobilnému zariadeniu, bez problémov sa dá čítať aj na tablete.
SPRÁVY Z ISSF:
Veľmi dôležité informácie k členským poplatkom individuálnych členov SFZ (všetkých fyzických osôb):
Členovia SFZ ich dostali z ISSF e-mailom dňa 28.10.2016 od J. Letka s týmto textom: „Čítajte prosím túto informáciu až
do konca, je to veľmi dôležité! Vážený sekretár zväzu (matrikár zväzu), ostatní členovia SFZ, aktuálne sme do ISSF
doplnili možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pomocou vygenerovania faktúry osobou priamo v ISSF podľa
zákona 440/2015, Zákon o športe. Keďže sa faktúra dá vygenerovať jedine v ISSF, individuálni členovia bez prístupu
do ISSF si budú musieť aktivovať osobné konto. Pri vypĺňaní fakturačných údajov je možnosť výberu platiť členské
ako fyzická osoba alebo právnická osoba. Pri fyzickej osobe sa “IČO” degeneruje samé, je to jedinečný identifikátor
danej osoby pre potreby účtovnej agendy. Kontrola a blokovanie práce v ISSF v tomto momente pre rozhodcov,
delegátov, pozorovateľov, ale aj tajomníkov a členov komisií, ešte nie je zapnuté, o termíne zapnutia blokovania Vás
budeme vopred informovať. Postup ako “uhradiť” členský poplatok je na adrese: „http://beta.futbalsfz.sk/1363“.
Nakoľko členský poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu, systém Vám neumožní vygenerovať si faktúru za
členský príspevok pokiaľ už máte iným spôsobom v inom pracovnom profile (napríklad hráč, tréner, a pod.) uhradené
členské. Upozorňujeme však na fakt, že pokiaľ fyzická osoba zaplatí členské na klube alebo zväze, ktorý to má
následne nahrať do ISSF, a klub alebo zväz ešte nenahral tieto platby do ISSF, systém nemôže o tom vedieť a povolí
vygenerovanie faktúry.“
Ďalšie informácie k členským poplatkom individuálnych členov SFZ: Členovia SFZ ich dostali z ISSF emailom aj s prílohou dňa 28.10.2016 od J. Letka s týmto textom: „Kolegovia, priatelia, upozorňujem ešte na jednu vec:
informácie o členskom (platnosť od-do) sa začnú v priebehu 2 týždňov zobrazovať aj na futbalnete, takže príde verejne
kontrola a aby sme sa vyhli zbytočnej negatívnej komunikácii, poprosím, aby ste všetkých dôležitých funkcionárov
Vášho zväzu upozornili, že si MUSIA vygenerovať faktúry v ISSF, inak nesmú vykonávať svoju činnosť.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

