Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 37 z 10.3.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 26. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 14.3.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK,
TMK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí
orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 27. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
14.3.2016: Táto bola dňa 7.3.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK, TMK).
SPRÁVY KR ObFZ:
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 organizovala 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, M. Ubľanský (ospravedlnili sa: P. Tóth, J. Škodi, B. Ondrík). Druhé sa uskutočnilo dňa 4.3.2016 od 15:00
h na ObFZ v Michalovciach a z R sa ho zúčastnili: P. Koščo, J. Škodi, P. Tóth, M. Ubľanský (ospravedlnil sa: B. Ondrík).
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2015/2016: Uskutočnil sa v 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.
Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016 a príprava jarnej časti súťaží ObFZ
2015/2016. S prítomnými sa vykonal písomný test z PF. Tohto seminára sa zúčastnilo 7 R, ospravedlnili sa 2 R, bez
akéhokoľvek oznámenia sa nedostavili 2 R a 1 D.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 3.3.2016 do 9.3.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neúčasti na
náhradnom zimnom seminári R a D dňa 9.3.2016: J. Bukaj - zdrav. dôv., P. Feňuš - osob. dôv.
Požiadavka na zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu:
KR požiadala sekretára o ich zaslanie týmto z nich: - dňa 9.3.2016: Tudja Pavel.
Rozhodnutie KR pre jarnú časť súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R: Vo všetkých súťažiach
dorastencov sa stretnutia, ktoré sú v RS uvedené na posledných dvoch miestach v jednotlivých kolách, budú hrať v sobotu o 3 h
skôr pred ÚHČ. Vo všetkých súťažiach mužov sa stretnutia, ktoré sú v RS uvedené na posledných dvoch miestach v
jednotlivých kolách, budú hrať v nedeľu o 3 h skôr pred ÚHČ. Schválené výnimky ohľadom ÚHČ a ÚHD ostávajú v
platnosti. V posledných 3 kolách týchto súťaží si KR k tomu vyhradzuje právo vybrať stretnutia, v ktorých družstvá FO a
FK nebudú zapojené do súboja o postup, resp. o zostup. O prípadných ďalších zmenách v termínoch stretnutí jednotlivých
kôl týchto súťaží budú informácie zverejnené priebežne v ÚS.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 19.20.3.2016: KR ho dňa 9.3.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 14.
kolo - sobota 19.3.2016 o 12:00 h: Hatalov - Tušice TNV, Krásnovce - Petrovce n/L; VI. liga mužov: - 14. kolo - nedeľa
20.3.2016 o 12:00 h: Hatalov - Tibava, Krásnovce - Zalužice; VII. liga Východ mužov: - 14. kolo - nedeľa 20.3.2016 o
12:00 h: Niž. Rybnica - Koromľa, Sejkov - Zalužice B; VII. liga Západ mužov: - 14. kolo - nedeľa 20.3.2016 o 12:00 h:
Rakovec n/O - Bracovce, Vojany - Bánovce n/O.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-23.3.2016: KR ho dňa 9.3.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 15.3.2016 na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Požiadavka na spracovanie dohody medzi ObFZ a jednotlivcom na 1. polrok 2016: KR žiada sekretára ObFZ o
jej spracovanie so všetkými R a D obsadenými na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-20.3.2016, ktorí ju ešte spracovanú
nemajú, a to na obdobie 19.3.-30.6.2016.
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 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 manažéra 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.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka z ISSF o nahlásenie počtu „odstátych“ zápasov hráčov: Táto bola dňa 4.3.2016 z ObFZ zaslaná
e-mailom M. Polákovi (predsedovi DK ObFZ). Podobným spôsobom mu dňa 9.3.2016 bola zaslaná aj „Informácia
o novinke v ISSF o upozorňovaní na hráčov v treste“. Na základe týchto informácií o zmenách v ISSF ohľadom
upozorňovania na aktuálne disciplinárne opatrenia hráčov v treste, bol predseda DK požiadaný, aby najneskôr do
piatku 11.3.2016 do 12:00 h na SFZ zaslal informáciu o tom, koľko tzv. “odstátych” zápasov majú hráči, ktorí už majú
cez uznesenia DK nahraté v ISSF aj disciplinárne opatrenia.
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. Na ObFZ ju v termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016 do
11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 8.3.2016: Trhovište (e-mailom; za ZF 01/2016 - uhr. dňa 10.2.2016); - dňa
9.3.2016: Budkovce (e-mailom; za ZF 01/2016 - uhr. dňa 11.2.2016). Ani do 10.3.2016 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.
Certifikácia štadiónov a pasportizácia ihrísk (z ÚS SFZ č. 34 zo dňa 5.3.2016 - zo Správ Komisie pre
štadióny a ihriská SFZ): V zmysle oznámenia komisie v ÚS SFZ č. 29 a 30 platí, že certifikáciu štadiónov a
pasportizáciu ihrísk vo všetkých súťažiach, okrem Fortuna ligy, DOXXbet ligy, I. LSD, I. ligy žien a I. ligy junioriek,
zabezpečujú a vykonávajú príslušné ObFZ a RFZ, pričom v prípade potreby v jednotlivých regiónoch spolupracujú s
členmi komisie (Predseda komisie: ladislav.liptak@futbalsfz.sk; Ladislav Lipták, 0911 270 454,
dominoliptak@gmail.com; Východoslovenský región: Vendelín Novysedlák, 0903 622 024, novysedlak@olsanka.sk;
Marcel Eperješi, 0903 630 433, epo.com@gmail.com).
Rozhodnutie k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FO a FK
(predovšetkým ich klubových ISSF manažérov), ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ, že s platnosťou od
11.3.2016 prerokuje žiadosti ohľadom zmeny termínu a miesta jednotlivého stretnutia, s uvedením dôvodu požiadavky, len
na základe podania výhradne elektronicky v ISSF zadaného priamo cez "Detail" daného stretnutia odohraného alebo
plánovaného, a nie cez elektronickú podateľňu (podania na komisiu typu "Všeobecné" s požiadavkou na zmenu termínu a
miesta jednotlivého stretnutia budú zamietnuté /neprerokované). Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade
podania priamo cez detail stretnutia, sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní. ŠTK zároveň žiada
ISSF manažéra FO-FK uvedeného ako súpera o vyjadrenie sa k podaniu v lehote do 48 hodín od jeho podania. Podanie
bez vyjadrenia sa súpera po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za akceptované, ako keby bol vyjadrený súhlas
súpera.
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 9.3.2016: Kusín (Činčár Martin 19.06.1999), Moravany (Kondáš Radovan - 16.06.1998, Lehotay Lukáš - 19.05.1999), Bracovce (Hujdič Jakub 26.02.1999, Rezanka Milan - 08.01.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 19.20.3.2016: ŠTK ho dňa 9.3.2016 prerokovala a schválila.
Nariadenie pre FK Tibava: Uvedený FK je povinný do 16.3.2016 na ObFZ nahlásiť miesto konania domácich
majstrovských stretnutí družstva mužov v VI.L v jarnej časti sezóny 2015/2016, z dôvodu nesplnenia nariadenia ŠTK z ÚS
č. 8.
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 k tomu doručili
títo hráči: - dňa 03.03.2016 (1): Patrik Petruška (nar. 18.04.1990 - RP - po schválení transferu môže nový klub vybaviť
hráčovi nový RP); - dňa 07.03.2016 (1): Marián Meňko (nar. 19.05.1980 - RP - klub môže požiadať o vybavenie nového
RP hráčovi). Papierové RP (ŽP) uvedených hráčov sa po kontrole ponechali na ObFZ.
Pridanie práv v ISSF: V termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016 do 11:00 h boli tieto už na Matrike ObFZ
Michalovce, na základe požiadavky, postupne pridané aj týmto jednotlivcom: - dňa 3.3.2016 (1): hráč Branislav Ondrík nar. 12.04.1989 (03 – 03); - dňa 04.03.2016 (1): hráč Adrian Devečka - 08.07.1978 (04 – 04); - dňa 09.03.2016 (1): hráč
Michal Tušek - 17.02.1993 (09 – 09).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Na Matrike ObFZ Michalovce si ich už v
termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016 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 03.03.2016 (2): Milan Drotár (nar. 24.06.1983), Patrik Petruška (nar. 18.04.1990); - dňa 03.03.2016 (4): Erik Roško
(nar. 03.09.1999), Roland Horňák (nar. 07.06.1980), Gabriel Cserép (nar. 27.06.1985), Csaba Lakatoš (nar. 15.10.1982);
- dňa 09.03.2016 (9): Ján Frančák (nar. 22.10.1993), Marek Ciganoc (nar. 08.04.1998), Miroslav Palka (nar.
15.11.1980), Michal Lukačko (nar. 10.08.1976), Adrián Oršovský (nar. 13.08.1990), Michal Hörčik (nar. 25.10.1999),
Bohuš Fecák (nar. 04.07.1992), Tomáš Hricík (nar. 17.09.1985), Benjamín Boroš (nar. 20.11.1996); - dňa 10.03.2016 (1):
Norbert Megyesi (nar. 23.07.1982).
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016
do 11:00 h postupne vybavila tieto: - hosťovanie zamietnuté: Ladislav Dako (1148190) - 24.11.1983 - 0,00 (TJ Slavoj
Kráľovský Chlmec - OFK Vojany) od 29.02.2016 do 30.06.2016 (29-01-?? – 04s); - hosťovanie schválené: Marek
Dekan (1227560) - 28.01.1993 - 0,00 (ŠK Urbár Poruba p/V - OŠK Zalužice) od 04.03.2016 do 30.06.2016 (04-04-04
– 07); Ján Perduľak (1195616) - 28.09.1989 - 0,00 (TJ Družstevník Záhor - TJ Družstevník Lekárovce) od 07.03.2016
do 30.06.2016 (06-07-07 – 07); Róbert Krasnay (1239864) - 17.03.1994 - 0,00 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od
08.03.2016 do 30.06.2016 (07-07-08 – 09); Tomáš Duška (1278484) - 12.07.1998 - 0,00 - (d: MFK Zemplín
Michalovce - AFK Topoľany) od 08.03.2016 do 30.06.2016 (08-08-09 – 10); Miloš Duška (1278604) - 25.11.1999 0,00 - (d: MFK Zemplín Michalovce - AFK Topoľany) od 08.03.2016 do 30.06.2016 (08-08-09 – 10); Ladislav Dako
(1148190) - 24.11.1983 - 0,00 - (TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - OFK Vojany) od 09.03.2016 do 30.06.2016 (09-09-09 –
10); - prestup zamietnutý: Patrik Maďar (1260175) - 30.06.1996 - 250,00 (FK Žbince - TJ Bánovce nad Ondavou)
od 04.03.2016 (03-??-?? – 07s); - prestup schválený: Daniel Pešta (1066543) - 30.12.1974 - 50,00 - (OŠK Budkovce OFK Vojany) od 29.02.2016 (25-03-03 – 04); Tomáš Biláz (1128179) - 18.08.1981 - 0,00 - (FC Ruská - TJ Družstevník
Oborín) od 01.03.2016 (01-03-01 – 04); Patrik Doboš (1260155) - 13.02.1996 - 250,00 - (TJ Pokrok Krásnovce - OŠK
Druž. Zempl. Široká) - od 03.03.2016 (02-03-03 – 04); Patrik Petruška (1203444) - 18.04.1990 - 0,00 - (TJ Vyšné
Remety - OFK Úbrež) od 03.03.2016 (03-03-?? – 04); Jozef Tomečko (1012335) - 09.09.1962 - 0,00 - (OŠK Vinné OŠK Zalužice) od 03.03.2016 (03-04-04 – 04); Miroslav Fryk (1136350) - 09.07.1982 - 150,00 - (OŠK Zalužice OŠK Budkovce) od 03.03.2016 (03-04-?? – 04); Milan Gombita (1250898) - 04.10.1995 - 250,00 - (OŠK Zalužice OŠK Družst. Zemplínska Široká) od 03.03.2016 (02-04-04 – 07); Milan Drotár (1144767) - 24.06.1983 - 150,00 - (ŠK
Nacina Ves - OFK Úbrež) od 04.03.2016 (04-04-?? – 07); Michal Vasiľ (1022720) - 07.03.1966 - 0,00 - (OŠK Tušice
TNV - OŠK Zalužice) od 04.03.2016 (04-04-04 – 07); Martin Petruška (1192137) - 17.05.1988 - 150,00 - (FK Tibava
- OŠK Zalužice) od 04.03.2016 (04-04-04 – 07); Marek Leško (1054034) - 12.04.1973 - 0,00 - (OFK Dúbravka - OŠK
Zalužice) od 04.03.2016 (04-05-06 – 07); Daniel Lörinc (1196473) - 07.07.1990 - 250,00 - (ŠK Strážske - AFK
Topoľany) od 06.03.2016 (06-06-?? – 07); Milan Kopor (1328552) - 09.05.1988 - 0,00 - (FK Družstevník Iňačovce TJ Družst. Lekárovce) od 07.03.2016 (06-07-07 – 07); Stanislav Baňas (1050768) - 16.09.1972 - 0,00 - (TJ
Družstevník Bajany - TJ Družst. Lekárovce) od 07.03.2016 (06-06-?? – 07); Gabriel Cserép (1155103) - 27.06.1985 0,00 (MFK Veľké Kapušany - FK Veľké Slemence) od 07.03.2016 (06-07-07 – 07); Roland Horňák (1116864) 07.06.1980 - 0,00 (FC Ruská - FK Veľké Slemence) od 07.03.2016 (06-07-?? – 07); Csaba Lakatoš (1138807) 15.10.1982 - 0,00 (FC Ruská - FK Veľké Slemence) od 07.03.2016 - (06-07-?? – 07); Branislav Ondrík (1189765) 12.04.1989 - 150,00 - (OFK Horňa - OFK Úbrež) od 07.03.2016 (07-07-?? – 07); Marián Hardik (1205922) 11.03.1991 - 250,00 - (ŠK Strážske - OFK Hatalov) od 07.03.2016 (07-08-?? – 09); Marek Pavlov (1272902) 16.04.1997 - 250,00 - (MFK Zemplín Michalovce - OcŠK Pozdišovce) od 07.03.2016 (06-09-08 – 10); Marián Tancoš
(1220568) - 15.08.1990 - 250,00 - (TJ Družstevník Malčice - OcŠK Pozdišovce) od 07.03.2016 (06-09-09 – 10); Patrik
Maďar (1260175) - 30.06.1996 - 250,00 - (FK Žbince - TJ Bánovce nad Ondavou) od 10.03.2016 (09-09-09 – 10);
Michal Lukačko (1080299) - 10.08.1976 - 0,00 - (OŠK Koromľa - TJ Družstevník Záhor) od 09.03.2016 (09-09-?? –
10); Tomáš Dzvoník (1194583) - 04.02.1991 - 250,00 - (OFK Senné - OŠK Budkovce) od 09.03.2016 (09-09-?? – 10);
Miroslav Palka (1121057) - 15.11.1980 - 50,00 - (ŠK Štich Humenné - TJ Družstevník Malčice) od 10.03.2016 (09-09?? – 10); Bohuš Fecák (1211836) - 04.07.1992 - 250,00 - (TJ Jastrabie pri Michalovciach - FK Žbince) od 09.03.2016
(09-09-?? – 10); Dávid Dadu (1140906) - 09.01.1983 - 50,00 - (OFK Vojany - FK Beša) od 10.03.2016 (09-09-?? –
10).
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 žiadosť o hosťovanie ešte podať do 15.3.2016, tak to musí zariadiť tak, aby táto žiadosť bola
podaná v ISSF a odsúhlasená v ISSF hráčom i materským klubom najneskôr v utorok 15.03.2016 do 15:00 h. Ak chce
niektorý FO-FK žiadosť o prestup ešte podať do 15.3.2016, tak to musí zariadiť tak, aby táto žiadosť bola podaná v ISSF a
odsúhlasená v ISSF hráčom najneskôr v utorok 15.03.2016 do 15:00 h.
Zamietnuté žiadosti o RP hráča - po schválení transferu a skončení platnosti papierových preukazov: V
termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto
FO-FK: Budkovce (1): Lukáš Varga - 1242331 - 23.02.1992 (20/01 – 09/03) - na základe oznámenia klubu; Zalužice
(1): Michal Vasiľ - 1022720 - 07.03.1966 (09 – 10) - zlá fotografia. Uvedené FO a FK môžu podať novú žiadosť o RP
týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do
10.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Malčice (1): René
Ďuríček - 0105111226 - 1370810 - 11.05.2001 (08 – 09). Uvedené FO a FK môžu v najbližšej dobe očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Doručenie papierových RP (ŽP) na ObFZ s požiadavkou klubov na doplnenie hráčov do ISSF: Matrika
ObFZ ich dostala od týchto FO a FK ohľadom týchto hráčov (aj s ich všetkými požadovanými údajmi): - dňa 10.3.2016:

Zalužice (Alexander Kukrak - nar. 29.10.1988). Tieto požiadavky budú zaslané k vybaveniu na Matriku SFZ. Papierové
RP (ŽP) uvedených hráčov sa ponechajú na ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016: Na Se si svoj videozáznam už
postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 9.3.2016: Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z 13.9.2015);
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); dňa 10.3.2016: Zempl. Široká (zo stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015); Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L
m Zalužice - Vyš. Remety z 20.9.2015). 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); 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).
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 3.3.2016 od 11:00 h do 10.3.2016 do 11:00 h
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu postupne vyzdvihli aj: - dňa 4.3.2016: A. Kopas; - dňa 9.3.2016: F. Gejguš. V
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se ObFZ môžu takto vyzdvihnúť aj títo ďalší z
nich: J. Dudaš, P. Feňuš, M. Hrinda, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ, M. Šimková, M. Špivák.
Nové nájomné zmluvy nájomcov a nové dohody o pracovnej činnosti v budove SFZ na pracovisku
v Michalovciach: V súvislosti s prechodom budovy SZTK v Michalovciach pod SFZ dostali nájomcovia v tejto budove
(medzi nimi aj ObFZ) dňa 22.2.2016 zo SFZ doporučenou poštovou listovou zásielkou už navzájom podpísané nové
zmluvy o nájme nebytových priestorov na dobu určitú od 1.2.2016 do 31.3.2016. Nové navzájom podpísané dohody
o pracovnej činnosti na tú istú dobu takto dostali aj správca budovy, upratovačka a kurič.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňované obdobie
roku 2015: Na základe vyžiadania ho zo SFZ doporučenou listovou zásielkou dňa 3.3.2016 dostal J. Bendzák (sekr.
ObFZ), spolu aj s vyžiadaným „Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ na účely vyhlásenia
o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2015.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2015: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 4.3.2016: A. Kopas (za 10,11).
Požadované údaje k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už podľa dodaných
pokynov doručili aj títo novoškolení R: - dňa 9.3.2016: Ivan Maroš.
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich už
doručili aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“ a „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva
o sociálnom poistení (na ObFZ sú povinní ich doručiť všetci študenti, s ktorými ObFZ uzavrie dohodu v 1. polroku
2016): - dňa 4.3.2016: Ubľanský Marcel, Koščo Pavol; - dňa 9.3.2016: Ivan Maroš; - kópia rozhodnutia ústredia
Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015 (na ObFZ sú povinní ju doručiť všetci poberatelia dôchodku, s ktorými
ObFZ uzavrie dohodu v 1. polroku 2016): - dňa 9.3.2016: Popik Ladislav, Lisák Vladimír.
Nahlásený program prípravných stretnutí: V termíne od 28.2.2016 od 19:00 h do 4.3.2016 do 13:00 h ich na
ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásili: - rozhodcovia: - dňa 4.3.2016: J. Bali-Jenčik (2
stretn. na 6.3.2016). Všetky tieto boli dňa 4.3.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Nahlásené výsledky prípravných stretnutí: V termíne od 28.2.2016 od 19:00 h do 6.3.2016 do 19:00 h ich na
ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásili: - tieto FO a FK: - dňa 28.2.2016: Trhovište (2 z
28.2.2016); - dňa 29.2.2016: Hatalov (1 z 27.2.2016, 1 z 28.2.2016); - dňa 6.3.2016: Bánovce n/O (1 z 27.2.2016, 1 z
28.2.2016, 1 z 5.3.2016, 1 zo 6.3.2016). Všetky tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka
Zemplínske noviny a na webovú stránku ObFZ dňa 6.3.2016 po 19:00 h. Bližšie o hlásení výsledkov prípravných stretnutí
bolo naposledy zverejnené v ÚS č. 34, v Správach Se ObFZ.
Ďalšie nahlásené výsledky prípravných stretnutí: V termíne od 6.3.2016 od 19:00 h do 10.3.2016 do 11:00 h
ich na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásili: - tieto FO a FK: - dňa 7.3.2016: Hatalov (1
zo 6.3.2016); Kusín (1 zo 6.3.2016); Močarany (1 zo 6.3.2016); - dňa 8.3.2016: Trhovište (1 zo 6.3.2016); - títo
rozhodcovia: - dňa 9.3.2016: J. Bali-Jenčik (2 stretn. zo 6.3.2016). Všetky tieto, aj s ďalšími nahlásenými do 13.3.2016
do 19:00 h, budú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka Zemplínske noviny a na webovú stránku ObFZ
dňa 13.3.2016 po 19:00 h.
Oznam UniCredit Bank o novele Zákona č. 21/1992 Zb. platnej od 1.1.2016: ObFZ ho dostal písomne
obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 4.3.2016. Táto novela implementuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2014/49/EÚ o systémoch poistenia vkladov. V ozname sú uvedené aj 3 najdôležitejšie zmeny na základe tejto novely. V
prílohe oznamu je aj prehľad s podrobnými informáciami o systéme poistenia pohľadávok z vkladov pre klientov. Tieto

podklady budú predložené aj na najbližšie zasadnutie VV ObFZ. Ich kópie boli hneď v deň doručenia na ObFZ doručené
aj účtovníčke ObFZ.
Vyjadrenie k pripomienke k „Prehľadu platobných predpisov“ ObFZ Michalovce zverejnenému v ISSF:
ObFZ ho dostal zo SFZ e-mailom dňa 7.3.2016 ohľadom ID platobného predpisu 858 vyhotoveného dňa 21.9.2015.
Oprava stavu z „nový“ na „uhradený“, lebo tento platobný predpis bol už na účet ObFZ uhradený dňa 25.9.2015, bola zo
strany SFZ uskutočnená.
Pracovné stretnutie sekretárov ObFZ, predsedov Trénersko-metodických komisií ObFZ a trénerov
výberov ObFZ v rámci projektu Podpora talentovaných hráčov SFZ: Pre ObFZ Vranov, Michalovce, Trebišov,
Humenné, Bardejov, Svidník, sa toto uskutočnilo v utorok 8.3.2016 o 16:30 h vo Vranove, v budove ObFZ Vranov na
ul. Dr. C. Daxnera 86/4. Jeho riadiaci P. Szénay na ňom informoval: o vzdelávaní (školeniach a seminároch) trénerov a
o organizovaní seminárov v rámci ObFZ; o projekte Podpora talentovaných hráčov SFZ U12-U14 (realizačné tímy,
ihriská, návrh termínovej listiny na I. polrok 2016. V rôznom sa prediskutovali otázky k tomu. Za ObFZ Michalovce sa
tohto stretnutia zúčastnili Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ) a Marek Eštok (predseda TMK ObFZ). Z neúčasti sa
ospravedlnili: Rudolf Feňuš, Jozef Vaľko (tréneri výberov ObFZ Michalovce v rámci projektu „Podpora talentovaných
hráčov SFZ“).
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 8.3.2016: Výkonný výbor Slovenského futbalového
zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí dňa 8.3.2016 v Bratislave okrem iného: a) vzal na vedomie informácia o priebehu
a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; b) schválil návrh organizačnej
štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. a internej Organizačnej smernice SFZ; c) schválil návrh kalkulácie a vizualizácie
Siene slávy slovenského futbalu; d) schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch s pripomienkami vznesenými na zasadnutí; e) schválil návrh na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ s
pripomienkami vznesenými na zasadnutí; f) schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ (úprava
podmienok dohody o striedavom štarte hráčok); g) odložil prerokovanie Správy o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za
rok 2015 na aprílové zasadnutie a požiadal o doplnenie materiálu; h) odložil prerokovanie Správy o činnosti Komory SFZ
pre riešenie sporov za rok 2015 na aprílové zasadnutie a požiadal o doplnenie materiálu; i) vzal na vedomie Správu o
činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2015; j) ustanovil p. Marcela Eperješiho za nového člena komisie pre štadióny a
ihriská (KŠI) SFZ; k) schválil návrh na zloženie pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ; l) schválil za
dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2015/2016 štadión v Jaslovských Bohuniciach; m) vzal na
vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie január/február 2016; n) vzal na
vedomie informáciu informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ; o)
schválil návrhy na udelenie odznakov SFZ; p) schválil príspevok vo výške 3000 eur pre nepočujúcich futsalistov
Slovenska; r) schválil návrh na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2015/2016 o
Ladislava Gádošiho; s) prerokoval doručené žiadosti klubov o vrátenie nadhodnoty zábezpeky, ktoré v minulosti zložili
vyššiu sumu než je uvedená v RaPP, čl. 24, ods. 6.
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Na základe
požiadavky KR z 9.3.2016 boli tieto zaslané z ObFZ v prílohe e-mailu týmto z nich: - dňa 9.3.2016: Tudja Pavel. Všetci
uvedení majú podľa nich postupovať a zrealizovať ich čo najskôr.
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ už doručili: - dňa
10.3.2016: Tudja Pavol. Uvedenému bol tento na ObFZ hneď v deň doručenia aj potvrdený. Jeho originál bol uvedený
povinný obratom zaslať k zaregistrovaniu doporučenou poštovou listovou zásielkou na adresu uvedenú vo formulári (1
kópia sa vrátila príslušnému R, 1 ostala na ObFZ).
Nová pracovná náplň sekretára ObFZ: Navzájom už oboma stranami podpísanú pracovnú náplň platnú od
1.1.2016 zo SFZ doporučenou listovou zásielkou dňa 10.3.2016 dostal J. Bendzák (sekr. ObFZ), spolu aj s „Dodatkom č. 2
k pracovnej zmluve“ platným tiež od 1.1.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 02/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-10.3.2016 a dňa 10.3.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-10.3.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 10.3.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený
mesiac.
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 3.3.2016 tam boli zverejnené od 4.3.2016. Ďalšie
k 10.3.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 11.3.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry z ISSF za 02/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.3.2016 a importované na účte SFZ
mali byť do 10.3.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.3.2016. V termíne od 3.3.2016 od 11:00 h do
10.3.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (13) v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 4.3.2016 (1): Bracovce; - dňa 8.3.2016 (5): Jastrabie pri MI, Kusín,

Moravany, Pus. Čemerné, Záhor; - dňa 9.3.2016 (5): Bánovce n/O, Pozdišovce, Ptrukša, Vojany, Zempl. Široká; dňa 10.3.2016 (2): Dúbravka, MI - Topoľany. Ani do 10.3.2016 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a
uhradiť ich má ešte týchto 7 FO a FK patriace pod ObFZ MI: Jovsa, Koromľa, Ložín, Malčice, Pavlovce n/U, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety. 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 jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Požiadavka o nahlásenie počtu „odstátych“ zápasov hráčov: FZ-y ju dostali z ISSF dňa 4.3.2016 s týmto
textom: Na základe informácií o zmenách v ISSF ohľadom upozorňovania na aktuálne disciplinárne opatrenia hráčov v
treste (e-mail zaslaný dňa 26.2.2016), Vás žiadame, aby ste bezodkladne oslovili svojich tajomníkov disciplinárnych
komisií a najneskôr do piatku, t.j. 11.3.2016 do 12:00 h nám zaslali informáciu o tom, koľko tzv. “odstátych” zápasov
majú hráči, ktorí už majú cez uznesenia vašich DK nahraté v ISSF aj disciplinárne opatrenia (jedná sa iba o sankčné
disciplinárne opatrenia, to znamená od nejakého dátumu na počet zápasov, nie dátumové - zákaz výkonu funkcie (hráč,
tréner, ...) v stanovenom období.
Prehľad všetkých DO nájdete v menu “Uznesenia". Všade, kde je napísané Reštrikčné opatrenie, sa rozumie
Disciplinárne opatrenie (označenie „Reštrikčné opatrenie“ bude onedlho opravené na DO). Sledujte hlavne posledný
stĺpec, to znamená či je počet “odstátych” zápasov v poriadku (t.j. rovná sa počtu zápasov podľa DO), ak nie je v
poriadku (nerovná sa) - to je to čo potrebujeme nahlásiť.
Po zavedení zmien v rámci upozorňovania klubov na prebiehajúce tresty hráčov potrebujeme tieto opatrenia
skontrolovať (t.j. validovať prostredníctvom zodpovednej osoby za vašu DK) tak, aby nedošlo k nedorozumeniam a
taktiež aj správne nastaviť v ISSF počet už “odstátych" zápasov.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že všetky disciplinárne komisie majú už od začiatku tejto sezóny povinnosť
všetky disciplinárne opatrenia “evidovať" cez uznesenia aj ako disciplinárne opatrenia z dôvodu upozorňovania
všetkých zainteresovaných osôb (napr. pri vypĺňaní nominácií hráčov do zápisov zo stretnutí, …).
Zodpovednosť za štart hráčov sa napriek tejto novej funkcionalite v ISSF naďalej nemení a stále je za štart
hráča zodpovedný príslušný klub. V prípade akýchkoľvek problémov (napr. zlého upozorňovania na tresty hráčov a
podobne), je potrebné kontaktovať Helpdesk cez formulár “Pomoc”.
Informácia o novinke v ISSF o upozorňovaní na hráčov v treste: FZ-y ju dostali z ISSF dňa 9.3.2016
s týmto textom: Dňa 9.3.2016 sa v ISSF udiali nasledovné zmeny v rámci upozorňovania na hráčov v treste:
Všetkým zaevidovaným disciplinárnym opatreniam (ďalej len “DO”), ktoré nemali v kolónke “odstáte zápasy”
žiadne číslo a ktoré boli zaevidované do 30.10.2015, bolo automaticky vygenerované to isté číslo, aký mal hráč sankčný
trest (ak má hráč DO 3 stretnutia, vyplnilo sa mu do odstátych zápasov=3, tzn. v najbližšom stretnutí nebude systém
signalizovať, že je hráč v treste).
Všetkým DO, ktoré nemali v kolónke “odstáte zápasy” žiadne číslo a ktoré boli zaevidované po 01.11.2015,
bolo automaticky vygenerovaná nula (tzn. že všetci hráči, ktorí majú zaevidovaný akýkoľvek trest na počet stretnutí a v
odstátych zápasoch majú nulu, čiže sú v treste - budú v najbližšom stretnutí signalizovaní ako hráč v treste; to znamená,
že za všetky takéto upozorňovania zodpovedá príslušný zväz/sekretár/tajomník DK).
Preto Vás prosím, aby tí, ktorí si to doposiaľ neskontrolovali a neposlali nám nezrovnalosti, aby tak učinili čím
skôr, najneskôr však do piatka 11.03.2016 z dôvodu začiatku Vašich súťaží.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

