Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 36 z 3.3.2016
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Ponuka ObFZ na prenájom kancelárskych priestorov: Slovenský futbalový zväz, na svojom pracovisku
v Michalovciach (v 2-poschodovej budove na adrese: Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), ponúka do prenájmu tieto
voľné kancelárske priestory s využitím na kancelárske účely:
- na I. poschodí:
- miestnosť č. 11 s plochou 28,00 m2
- miestnosť č. 12 s plochou 25,00 m2
Obe tieto miestnosti sú pri sebe a môžu byť dané do prenájmu spolu, alebo každá z nich aj samostatne. Pri nich za
vstupnými dverami do spoločnej predsiene (2,55 x 3,15 m) je aj obsadená tretia miestnosť.
- na I. medziposchodí:
- miestnosť č. 7 s plochou 20,00 m2
- miestnosť č. 8 s plochou 29,00 m2.
Obe tieto miestnosti sú oproti sebe a môžu byť dané do prenájmu spolu, alebo každá z nich aj samostatne, pričom majú
aj spoločnú predsieň (1,80 x 4,10 m) so vstupnými dverami.
Bližšie informácie: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce (II. poschodie,
číslo dverí 1; M: 0907/902068).
Upozornenie: Tento oznam je zverejnený aj samostatne na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred v hornej časti. ObFZ žiada FO a FK o uvedenej ponuke informovať aj v okruhu pôsobnosti svojich členov.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016: V termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m
Budkovce - Pavlovce n/U z 23.8.2015, zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015); Dúbravka (zo stretn.
8.k. VI.L m Dúbravka - Tibava z 27.9.2015); Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015);
Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015); Topoľany (zo stretn. 2.k. VI.L m Topoľany - Budkovce z
16.8.2015, zo stretn. 6.k. VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015, zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z
18.10.2015, zo stretn. 13.k. VI.L m Topoľany - Dúbravka z 1.11.2015); Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany Tušice TNV z 13.9.2015); Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015); Tušice TNV (zo stretn. 2.k.
VI.L m Tušice TNV - Tibava z 16.8.2015, zo stretn. 11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015); Vyš. Remety (zo
stretn. 4.k. VI.L m Vyš. Remety - Malčice z 2.9.2015, zo stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z 13.9.2015, zo stretn.
12.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U z 25.10.2015); Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L m Zalužice - Vyľ. Remety z
20.9.2015); Zempl. Široká (zo stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015); Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m
Žbince - Zempl. Široká z 9.8.2015, zo stretn. 3.k. VI.L m Žbince - Moravany z 23.8.2015).
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2015: Na Se ObFZ si ich už v termíne od 25.2.2016 od 11:00 h do 3.3.2016 do 11:00 h
osobne alebo v zastúpení postupne vyzdvihli aj: - dňa 25.2.2016: P. Kaffan. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ich na Se ObFZ môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: J.
Dudaš, P. Feňuš, F. Gejguš, M. Hrinda, A. Kopas, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ, M. Šimková, M. Špivák.
Kópia rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015 k pripravovanej „Dohode o pracovnej
činnosti“ medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ ju už doručil aj: - dňa 29.2.2016: M. Dančišin.
Na ObFZ sú povinní ju doručiť všetci poberatelia dôchodku, s ktorými ObFZ uzavrie dohodu v roku 2016.
Nahlásené výsledky prípravných stretnutí: V termíne od 21.2.2016 od 19:00 h do 28.2.2016 do 19:00 h ich na
ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásili: a) tieto FO a FK: - dňa 26.2.2016: Kriš. Liesková
(zo 14.2.2016 a z 21.2.2016); b) rozhodcovia: - dňa 28.2.2016: J. Bali-Jenčik (2 z 28.2.2016). Všetky tieto boli z ObFZ
zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, ako aj do týždenníka Zemplínske noviny. Bližšie o hlásení
výsledkov prípravných stretnutí bolo naposledy zverejnené v ÚS č. 34, v Správach Se ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2015: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 25.2.2016: P. Kaffan (za 10,11).
Aktualizácia časti „Platné informácie“ na webovej stránke ObFZ: Na nej v menu vľavo bola dňa
29.2.2016 aktualizovaná časť pod názvom „Platné informácie“, v ktorej záujemcovia nájdu platné informácie
jednotlivých úsekov FZ. Pre sezónu 2015/2016 sú v nej tieto časti: 01 – O platných predpisoch; 02 – O komunikácii s
ObFZ; 03 – O propagácii futbalu v ObFZ; 04 – O dohodách s ObFZ; 05 – O súťažiach ObFZ; 06 – Pre rozhodcov; 07 –
O transferoch; 08 – Pre trénerov; 09 – Info Odd. riadenia súťaží SFZ; 10 – Info Odd. IT SFZ; 11 – O členských
schôdzach FO a FK; 12 – O konferenciách ObFZ; 13 – Info pre FO a FK.
Oznámenie požiadavky na zmenu údajov v potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2015: Na ObFZ ich
e-mailom oznámili: - dňa 28.02.2016: Erik Anguš (zmena AB).
Zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 21 z 18.02.2016 - zo Správ Se VsFZ): Bolo naplánované na deň
03.03.2016 o 14:30 h v budove Dome Športu v Košiciach.
Pozvánka na pracovné stretnutia sekretárov ObFZ, predsedov Trénersko-metodických komisií ObFZ a
trénerov výberov ObFZ v rámci projektu Podpora talentovaných hráčov SFZ: FZ v rámci VsFZ ju dostali z VsFZ
e-mailom dňa 29.2.2016 od Petra Szenaya (koordinátor vzdelávania VsFZ; koordinátor projektov Podpory talentov
VsFZ). Tieto pracovné stretnutia sa uskutočnia pre jednotlivé FZ-y v týchto termínoch:

- v pondelok 7.3.2016 o 16:30 h v Košiciach, v budove VsFZ na Alejovej ul. 2, pre ObFZ: Košice mesto,
Košice okolie, Rožňava, Prešov;
- v utorok 8.3.2016 o 16:30 h vo Vranove, v budove ObFZ Vranov na ul. Dr. C. Daxnera 86/4, pre ObFZ:
Vranov, Michalovce, Trebišov, Humenné, Bardejov, Svidník;
v stredu 9.3.2016 o 16:30 h v Poprade, v budove NTC Poprad na Športovej 2, pre ObFZ: Poprad, Spišská Nová
Ves, Stará Ľubovňa.
Program: 1. Informácia o vzdelávaní trénerov - organizovanie ich seminárov v rámci ObFZ. 2. Projekt Podpora
talentovaných hráčov SFZ U12-U14 – realizačné tímy, ihriská, návrh termínovej listiny na I. polrok 2016. 3. Rôzne.
Uvedená pozvánka bola dňa 1.3.2016 z ObFZ preposlaná e-mailom predsedovi TMK ObFZ Michalovce a
trénerom výberov ObFZ Michalovce v rámci projektu „Podpora talentovaných hráčov SFZ“.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do
11:00 h. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov
i kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 25.2.2016 tam boli zverejnené od 26.2.2016.
Ďalšie k 3.3.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 4.3.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 02/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.3.2016 a importované na účte SFZ majú byť do 10.3.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 7.3.2016. Uhradiť
ich má týchto 20 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Bracovce, Dúbravka, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Koromľa, Kusín, Ložín, Malčice, MI - Topoľany, Moravany, Pavlovce n/U, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné,
Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zempl. Široká. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.3.2016 nebude mať platbu
ZF za 02/2016 importovanú na účte SFZ, bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Upozornenie pre klubových ISSF manažérov na doplnenie chýbajúcich údajov a opravu existujúcich
údajov o klube v ISSF: Každý klubový ISSF manažér je v tomto období povinný v ISSF v časti „O klube“ a v nej
v časti „Zmena informácií o klube“ prekontrolovať všetky údaje o svojom klube, neplatné opraviť a chýbajúce
doplniť. Opraviť alebo doplniť môže sám v ISSF tieto údaje: presný názov štadióna; údaje ohľadom adresy klubu
(ulica, číslo, PSČ, obec, štát), údaje ohľadom dodacej adresy klubu pre kuriéra (meno a priezvisko kontaktnej
osoby, jej číslo telefónu, ulica, číslo, PSČ, obec, štát), kontaktné údaje klubu (meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej
číslo telefónu 1, jej číslo telefónu 2, fax klubu, e-mail klubu). Opraviť alebo doplniť v ISSF sám nemôže tieto údaje:
názov klubu; zväz; dátum vzniku klubu; obchodný názov klubu; meno a priezvisko štatutárneho orgánu klubu; IČO
klubu; DIČ klubu; IČ DPH klubu; fakturačné údaje klubu (číslo účtu, SWIFT, IBAN). K ich oprave alebo doplneniu je
klub povinný na svoj riadiaci FZ (podľa A-družstva mužov) doručiť požiadavku o zmenu alebo doplnenie údajov klubu
v ISSF aj s kópiou toho materiálu, u ktorého žiada o zmenu alebo doplnenie. Príslušný FZ túto zmenu alebo doplnenie
zaeviduje a schváli vo svojej úradnej správe a informáciu o tom zašle na SFZ, na základe ktorej tento vykoná v ISSF
príslušnú zmenu alebo doplnenie. Toto upozornenie bolo z ObFZ zaslané každému klubu aj e-mailom dňa 25.2.2016 na
danú adresu jeho klubového ISSF manažéra.
SPRÁVY KR ObFZ:
Náhradný termín zimného seminára R a D súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: KR ho stanovila na stredu
9.3.2016 od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa
20.2.2016, a ďalších prizvaných. Zúčastniť sa ho majú títo: a) rozh.: F. Gejguš, J. Bukaj, A. Kopas, Ján Pivarník, P.
Feňuš, P. Kaffan, T. Kovács, I. Šimaľ, M. Tušek st., P. Tudja, T. Olexa, M. Sarvaj, P. Novák; b) deleg.: D. Demčák.
KR žiada týchto R a D, aby v prípade nezáujmu o pôsobenie v súťažiach ObFZ v jarnej časti ročníka 2015/2016, toto
písomne oznámili KR ObFZ.
Upozornenie pre všetkých R a D, ktorí budú v 1. polroku 2016 pôsobiť v súťažiach ObFZ Michalovce
2015/2016: Každý z týchto R a D bude povinný mať s ObFZ uzavretú, podpísanú a aj prevzatú dohodu, ktorá sa vystaví
na obdobie do 30.06.2016. Každú zmenu alebo opravu v údajoch oproti dohode za 2. polrok 2015 alebo oproti
potvrdeniu o zdaniteľných príjmoch za rok 2015 (zmena čísla účtu, zmena zamestnania, zmena adresy, zmena čísla
telefónu, zmena zdrav. poisťovne, zmena e-mailu, oprava mena alebo priezviska a pod.) je každý povinný oznámiť
obratom e-mailom na ObFZ na adresu „obfzmi@stonline.sk“. Každý z nich, kto je študentom, je povinný obratom na
ObFZ k svojej dohode doručiť aj originál potvrdenia o návšteve školy (každú zmenu o ukončení alebo prerušení štúdia je
povinný nahlásiť na ObFZ písomne; pokiaľ si chce študent uplatniť odpočítateľnú položku od základu dane pre rok 2016,
požiada o tlačivo vyhlásenie k dani - uplatniť si ju môže len u jedného zamestnávateľa). Každý z nich, kto je poberateľom
dôchodku, je povinný na ObFZ k svojej dohode doručiť dvojmo kópiu rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o
dôchodku z 12/2015. ObFZ po nahlásení prípadných zmien a opráv údajov a po doručení požadovaných podkladov od
jednotlivých R a D priebežne spracuje dohody, ktoré si R a D budú povinní vyzdvihnúť na Se ObFZ v dňoch 16.-18.3.2016.
Pracovné stretnutia R súťaží ObFZ Michalovce nahlásených na zimný seminár R súťaží VsFZ Košice:
KR z dôvodu preškolenia a preskúšania R súťaží ObFZ MI nahlásených na zimný seminár R V. ligy VsFZ dňa 12.-13.3.2016 v
Kežmarských Žľaboch organizuje pracovné stretnutia s týmito nahlásenými R na tento seminár: P. Tóth, M. Ubľanský, J.

Škodi, P. Koščo, B. Ondrík. Prvé z nich sa uskutočnilo dňa 26.2.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach a z R sa ho
zúčastnili P. Koščo a M. Ubľanský (ospravedlnili sa: P. Tóth, J. Škodi, B. Ondrík). Druhé sa uskutoční v piatok 4.3.2016 od
15:00 h na ObFZ v Michalovciach a dostaviť sa naň majú všetci 5 nahlásení R. Každý z nich si má zariadiť svoj čas tak, aby sa
tohto stretnutia mohol zúčastniť.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ObFZ organizuje v piatok 18.3.2016 od 15:30 h na ObFZ
v Michalovciach pracovné stretnutie všetkých klubových ISSF manažérov tých klubov, ktorých družstvá štartujú v súťažiach
ObFZ Michalovce 2015/2016. Programom tohto pracovného stretnutia je prezentácia odborných tém z pravidiel futbalu a
rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016. Účasť aspoň jedného klubového ISSF manažérov každého klubu je povinná a
preto si každý má zariadiť svoj čas tak, aby sa tohto pracovného stretnutia mohol zúčastniť. V prípade, že sa na uvedené
pracovné stretnutie nebude môcť dostaviť ani jeden klubový ISSF manažér klubu, má za seba zabezpečiť iného zodpovedného
funkcionára svojho klubu.
Podmienka pre každý FO a FK súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 ohľadom rozhodcov: Na
základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a schválenom VV-om, je
každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017, povinný
najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h na ObFZ nahlásiť minimálne 1 svojho zástupcu na školenie nových rozhodcov
futbalu, s cieľom mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce v súlade s oznámením
na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 ho plánuje uskutočniť v mesiaci máj 2016 na ObFZ
v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po uzávierke doručených prihlášok na toto
školenie. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej hlavnom menu
uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu“. Túto je každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa
predtlače a doručiť na ObFZ najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h osobne (II. posch., č. dv. 1), alebo písomne obyčajnou
poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce),
alebo po preskenovaní e-mailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ŠTK ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba z nej nie
je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné kópiu
dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 3.3.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na
ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ.
Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 11/2015
(platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 14.12.2015): Choňkovce; - za 01/2016 (platba za ňu mala byť na účte
SFZ importovaná do 10.2.2016): Budkovce, Trhovište.
!Vybavenosť futbalových štadiónov FK súťaží V. ligy mužov VsFZ pre sezónu 2016/2017 (z ÚS VsFZ č.
21 z 18.02.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): Stanovené sú tieto podmienky:
a) sociálna budova: má byť postavená zo schválených stavebných materiálov s minimálne 2 šatňami pre
družstvá so samostatnými sprchami, šatňou rozhodcov, resp. inými spoločenskými miestnosťami; šatňa rozhodcov musí
obsahovať pevnú sprchu alebo sprchovací kút; bez tohto sociálneho zabezpečenia nebude postupujúcemu družstvu
z ObFZ umožnený postup do súťaží VsFZ.
b) rozmery HP: šírka: 60 - 68 m, dĺžka: 100 - 105 m.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie k ohlasovaniu transferov hráčov v tomto registračnom období: Hosťovania hráčov sa mohli a môžu
podávať už len v tomto registračnom období od 1.1.2016 do 15.3.2016, a to len na dobu do 30.6.2016. Prestupy hráčov v 1.
polroku 2016 sa mohli a môžu podávať už len v tomto registračnom období od 1.1.2016 do 15.3.2016.
Doručenie papierových RP (ŽP) na ObFZ ku kontrole platnosti údajov v ISSF: Na ObFZ ich doručili títo
hráči: - dňa 26.2.2016 (3): Lukáš Minkanič (1272952 - nar. 18.12.1997 - ŽP); Pavol Kačmárik (1069717 - nar.
17.05.1975 - RP); Zsolt Solár (1144793 - nar. 25.06.1983 - RP); - dňa 02.03.2016 (2): Michal Vasiľ (nar. 07.03.1966 RP); Stanislav Baňas (nar. 16.09.1972 - RP).
Požiadavky na doplnenie transferov hráčov z papierových RP do ISSF k 26.2.2016: Matrika ObFZ ich
zaslala na Matriku SFZ e-mailom ohľadom týchto hráčov: - dňa 26.2.2016: Zsolt Solár (1144793 - nar. 25.06.1983); dňa 2.3.2016: Stanislav Baňas (1050768 - nar. 16.09.1972).
Doplnenie transferov hráčov z papierových RP do ISSF k 23.10.2014: Matrika SFZ, na základe požiadavky
Matriky ObFZ o vybavenie požadovaných doplnení do ISSF, zrealizovanie požiadaviek oznámila na ObFZ e-mailom
ohľadom týchto hráčov: - dňa 29.2.2016: Zsolt Solár (1144793 - nar. 25.06.1983: doplnené tieto transfery: hosťovanie
schválené od 07.08.2009 do 31.07.2010 z TJ Družstevník Oborín do FK Beša; prestup schválený dňa 04.08.2010 z TJ
Družstevník Oborín do FK Beša; prestup schválený dňa 25.03.2011 z FK Beša do FK Veľké Slemence); - dňa 3.3.2016:
Stanislav Baňas (1050768 - nar. 16.09.1972; doterajší jeho RP bol platný do 31.12.2010: doplnené tieto transfery:
hosťovanie schválené od 10.09.1999 do 30.06.2000 z TJ Družstevník Bajany do FK Vojany; hosťovanie od 10.09.1999
do 30.06.2000 z TJ Družst. Bajany do FK Vojany zrušené dňa 08.03.2000; hosťovanie schválené od 09.03.2000 do

30.06.2000 z TJ Družst. Bajany do OŠK Bežovce; prestup schválený dňa 02.08.2000 z TJ Družstevník Bajany do OŠK
Bežovce; prestup schválený dňa 17.07.2002 z OŠK Bežovce do TJ Družstevník Bajany; hosťovanie schválené od
07.02.2007 do 31.07.2007 z TJ Družstevník Bajany do OŠK Pavlovce n/U; hosťovanie schválené od 08.08.2007 do
30.06.2008 z TJ Družst. Bajany do OŠK Bežovce). Uvedeným hráčom sa už môžu vybaviť transfery alebo nové RP.
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 26.2.2016: Yuriy Uttsyuskyy - k
žiadosti o transfer z Karpaty Perečin (Ukrajina) do OŠK Vinné.
Pridanie práv v ISSF: V termíne od 25.2.2016 od 11:00 h do 3.3.2016 do 11:00 h boli tieto už na Matrike ObFZ
Michalovce, na základe požiadavky, postupne pridané aj týmto jednotlivcom: - dňa 1.3.2016 (1): hráč Marek Dekan 28.01.1993 (01 – 01).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už v
termíne od 25.2.2016 od 11:00 h do 3.3.2016 do 11:00 h 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 25.02.2016 (1): Vladimír Gaľo (nar. 12.02.1983); - dňa 26.02.2016 (3): Lukáš Minkanič (nar. 18.12.1997), Jozef
Belán (nar. 16.05.1991), Pavol Kačmárik (nar. 17.05.1975); - dňa 29.02.2016 (2): Milan Ondo (nar. 26.11.1963), Zsolt
Solár (nar. 25.06.1983); - dňa 01.03.2016 (4): Stanislav Baňas (nar. 16.09.1972), Ján Perduľak (nar. 28.09.1989), Milan
Kopor (nar. 09.05.1988), Eduard Karšňák (nar. 20.10.1958), Ján Hutaj (nar. 12.04.1993); - dňa 02.03.2016 (2): Sebastián
Pilník (nar. 28.05.1999), Martin Petruška (nar. 17.05.1988).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 25.2.2016 od 11:00 h do 3.3.2016
do 11:00 h postupne vybavila tieto: - hosťovanie schválené: Miloš Mižička (1215156) - 19.02.1987 - 0,00 (TJ
Družstevník Lekárovce - OFK Vojany) od 29.02.2016 do 30.06.2016 (29-29-29 – 01); Peter Počátko (1194102) 31.03.1989 - 0,00 (TJ Sokol Močarany - TJ Bánovce nad Ondavou) od 02.03.2016 do 30.06.2016 (01-02-02 – 03); hosťovanie zrušené: Daniel Talpas (1315990) - 07.09.1996 - 0,00 (OFK Vojany - MFK Veľké Kapušany) od
24.07.2015 do 30.06.2016 zrušené k 02.03.2016 (02-02-02 – 03); - prestup zamietnutý: Marek Rimko (1224050) 05.06.1974 - 0,00 (OŠK Zalužice - TJ Družstevník Záhor) od 22.02.2016 (22-??-?? – 26s); - prestup schválený: Dávid
Kocsis (1330522) - 07.07.1996 - 0,00 (TJ Maťovské Vojkovce - TJ Ptrukša) od 26.02.2016 (25-27-26 – 29); Barnabáš
Szidor (1137534) - 26.08.1982 - 150,00 (FK Veľké Slemence - OFK Vojany) od 26.02.2016 (26-26-27 – 29); Ján
Fedor (1079951) - 26.07.1976 - 50,00 (TJ Maťovské Vojkovce - FK Veľké Slemence) od 01.03.2016 (28-29-28 – 29);
Norbert Horňák (1199371) - 26.10.1990 - 125,00 (FC Ruská - FK Veľké Slemence) od 01.03.2016 (28-28-?? – 29);
Peter Takáč (1199370) - 21.05.1990 - 125,00 (FC Ruská - FK Veľké Slemence) od 01.03.2016 (28-29-?? – 29); Martin
Poľakovský (1278819) - 04.09.1999 - 250,00 (d: MFK Zemplín Michalovce - TJ Družst. Ložín) od 29.02.2016 (29-29?? – 29); Marek Rimko (1224050) - 05.06.1974 - 0,00 (OŠK Zalužice - TJ Družstevník Záhor) od 29.02.2016 (29-29?? – 29); Štefan Capulič (1254816) - 15.11.1995 - 250,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky - OŠK Tušice TNV) od
02.03.2016 (01-02-02 – 03); Slavomír Koscelanský (1254819) - 20.09.1995 - 250,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky OŠK Tušice TNV) od 02.03.2016 (01-02-02 – 03); Juraj Reňo (1150743) - 24.03.1984 - 75,00 - (FC Ruská - FK Veľké
Slemence) od 02.03.2016 (02-02-02 – 03); Dominik Frič (1278447) - 28.01.1998 - 0,00 (TJ Veľké Revištia - OFK
Úbrež) od 02.03.2016 (02-02-?? – 03).
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-29.2.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.3.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 1.3.2016.
Dôležité upozornenie k žiadostiam o transfer hráča podávaným do 15.03.2016: Žiadosti o transfer hráča sa v
1. polroku 2016 dajú podávať už len do 15.3.2016 (najbližšie ďalšie, už len prestupy, sa budú môcť podať až od 1.7.2016).
Ak chce niektorý FO-FK takúto žiadosť ešte podať do 15.3.2016, tak to musí zariadiť tak, aby táto žiadosť bola
odsúhlasená v ISSF hráčom i materským klubom najneskôr 15.03.2016 do 15:00 h.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o upozorňovaní na hráčov v treste pri vytváraní nominácie na stretnutie: Členovia SFZ ju
dostali z ISSF e-mailom dňa 26.2.2016. Ide o novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia. V prípade, že na
stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase, má udelené disciplinárne opatrenie disciplinárnou komisiou a taktiež
je toto riadne zaevidované v ISSF (disciplinárna komisia musí všetky disciplinárne opatrenia nahrať do ISSF formou
uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník, čo znamená, že by
nemal nastúpiť na dané stretnutie. Takto vytvorený Zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť schválený rozhodcom,
pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia. Táto novinka sa ešte bude naďalej
dopracovávať, považujte prosím túto záležitosť ako informatívnu pre nateraz daný stav.
Informácia k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia cez podanie na komisiu: Členovia SFZ ju dostali
z ISSF e-mailom dňa 1.3.2016. Je určená predovšetkým klubovým ISSF manažérom. Zmeny termínov jednotlivých
stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky, a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného, a nie cez
elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu). Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v
prípade podania priamo cez detail stretnutia, sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

