Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 39 z 24.3.2016
SPRÁVY RK ObFZ:
Výzva Revíznej komisie VsFZ Košice ku všetkým FO a FK k registrácii svojich členov: FZ-y v rámci
VsFZ ju dostali pre predsedov ObFZ a predsedov revíznych komisií ObFZ e-mailom dňa 20.3.2016 od Jána Barillu
(predsedu RK VsFZ) s týmto textom:
Vážení predsedovia, na základe uznesenia Revíznej komisie VsFZ Košice z 03.03.2016 sa obraciam na vás so
žiadosťou, aby ste v záujme spresnenia evidencie členskej základne vo FK a FO evidovaných vo vašom ObFZ, tento list
adresovali na jednotlivé FK a FO a boli nápomocní pri úplnom zavedení ISSF – v oblasti registrácie členskej základne
do praxe.
ISSF už vo svojich začiatkoch prišiel s myšlienkou verejne dostupných informácií o účastníkoch futbalového
života. Musíme si uvedomiť, že nielen počet hráčov robí obraz o veľkosti futbalu. Preregistrácia a registrácia všetkých
osôb v slovenskom futbale prináša aktuálnu informáciu o stave futbalovej rodiny, koľko ma členov a ako sa ďalej člení
( hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, priaznivci futbalu, fankluby). Informácie o členskej základni sú
nevyhnutné okrem iného aj z pohľadu nového zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
Zákon 440, § 8 - uvádza, že športová registrácia vedie zdrojovú evidenciu osôb od čoho sa môže odvíjať
podmienka dotácie z verejných zdrojov; § 12-13-14 uvádzajú o kontrole a úlohe kontrolóra - RK; § 15 - uvádza o
športovom klube a jeho poslaní; § 80 - uvádza o registrácii fyzických osôb v športe.
ISSF, čo sa týka registrácie členov futbalového diania, jednoznačne sleduje čo najpresnejšiu informáciu o
členskej základni. Musíme si uvedomiť, že člen, ktorý nebude registrovaný a nebude mať registračnú kartu, čo
je identifikačný doklad člena rodiny s jedinečným číslom, nebude môcť vykonávať žiadnu činnosť, nielen v rámci
realizácie futbalových zápasov ale i vôbec vo futbalovom živote príslušného klubu, oddielu a orgánu. To znamená, že
člen, ktorý nie je registrovaný a nemá registračný preukaz, nemôže brať ani účasť ako delegát na členskej schôdzi (ČS),
ani na konferencii.
Registračný preukaz má členom futbalovej rodiny priniesť aj hmatateľné výhody do bežného života. SFZ
spustil projekt FK Výhod, kde pomocou aktívneho konta ISSF a registračnej karty budú môcť členovia získať rôzne
výhody, medzi ktorými sú zvýhodnené ceny na nákup u partnerov SFZ.
Vážení športoví priatelia, vyjadrujem presvedčenie, že vynaložíte také spoločné úsilie, že naplníme úlohy
a poslanie ISSF a zákona o športe. Športu a futbalu zdar! Ján Barilla, v.r. - predseda RK VsFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 27. zasadnutia VV ObFZ zo 14.3.2016: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
18.3.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 28. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 11.4.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
SPRÁVY KR ObFZ:
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ObFZ ho organizovala v piatok 18.3.2016 od 15:30 h na
ObFZ v Michalovciach pre všetkých klubových ISSF manažérov tých klubov, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ
Michalovce 2015/2016. Programom tohto pracovného stretnutia bola prezentácia odborných tém z Pravidiel futbalu a Rozpisu
súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016, ktoré prezentovali Ján Mano a Maroš Kurtak (členovia KR). Účasť aspoň jedného
klubového ISSF manažéra každého klubu, alebo iného zodpovedného funkcionára klubu, bola povinná. Tohto stretnutia sa
zúčastnili kluboví ISSF manažéri alebo iní zástupcovia klubov z týchto 25 FO a FK: Bánovce n/O, Dúbravka, Hatalov,
Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Lastomír, Lesné, Ložín, Oborín, Pavlovce n/U, Ptrukša, Pusté Čemerné,
Rakovec n/O, Remetské Hámre, Senné, Strážske, Stretava, Trhovište, Úbrež, Záhor, Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince.
Po skončení programu KR pokračovalo pracovné stretnutie všeobecnou časťou pre samotných klubových ISSF manažérov,
o ktorej je bližšie uvedené v tejto ÚS v Správach Se.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 17.3.2016 do 23.3.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od FO-FK: z neúčasti na prac. stretnutí klub. ISSF manažérov dňa 16.3.2016: Vojany (prac. dôv.); b) od R: a) o zruš. obs.: Joz.
Pivarník na 27.3.2016 - rod. a osob. dôv.; b) neobs.: B. Ondrík na 16.4.2016 - osob. dôv. a v dňoch 21.-23.4.2016 - osob.
dôv.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 19.-27.3.2016: KR ich dňa 23.3.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 39, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dňa
23.3.2016 dala pre Se ohľadom týchto ďalších zamestnancov: P. Dziad (od 27.3.2016 do 30.6.2016).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 1.-6.4.2016: KR ho dňa 23.3.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 29.3.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre všetkých R a D obsadených na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ v jarnej časti sezóny
2015/2016: Každý z týchto R a D bol povinný na ObFZ prevziať novú dohodu, ktorá sa vystavila na obdobie do
30.06.2016. Kto si ju ešte neprevzal, je povinný si ju prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.

Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 30.3.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Zempl. Široká (zo stretn. 14.k. VI.L m Zempl. Široká - Žbince z
20.3.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 1.3.4.2016: KR ho dňa 23.3.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 16.
kolo - sobota 2.4.2016 o 12:30 h: Rakovec n/O - Petrovce n/L, Hatalov - Krásnovce; V. liga Východ dorastencov: - 12.
kolo - sobota 2.4.2016 o 12:30 h: Tibava - Koromľa, Kusín - Sejkov; VI. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 12:30
h: Tušice TNV - Zalužice, Hatalov - Krásnovce; VII. liga Východ mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 12:30 h: Kusín Zalužice B, Niž. Rybnica - Sejkov; VII. liga Západ mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 12:30 h: Pus. Čemerné Bánovce n/O, Rakovec n/O - Vojany.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Tomáš Šamudovský (Vinné d - 12728749; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 23.03.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 14. kola VII.LZ m Pozdišovce - Iňačovce z 20.3.2016: Lukáš Kudroč (Iňačovce m - 1190580; 10 €)
- 3 týždne NEPO od 23.3.2016, podľa DP 49/1b,2b.
b) stretnutie 14. kola VII.L Z m Vojany - Bánovce n/O z 20.3.2016: Peter Počatko (Bánovce n/O m - 1194102; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 23.3.2016, podľa DP45/2a.
NŠH v čase trvania DO: Rozhodnutie DK: - stretnutie 14.kola VII.L V Senné - Jovsa z 20.3.2016: DK udelila
tieto DO: Jovsa - pokuta klubu 17 € za NŠH po ČK; Rastislav Čornej (VD) - zákaz výkonu funkcie VD na 1 mes. NEPO
od 23.3.2016, podľa DP 53/3b; Ondrej Čuchran (KD) - zákaz výkonu funkcie KD na 1 mes NEPO od 23.3.2016, podľa DP
53/3b; hráč Stanislav Šepták - zastavená činnosť aj na 1 mes. NEPO od 30.3.2016, podľa DP 53/2b; poplatok 3x10 €.
O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK.
Preradenie družstva mužov FK Tibava zo VI.L m do VII.L m: DK, na návrh ŠTK a na základe vyjadrenia FK
Tibava o nesplnení požiadavky ŠTK, dňom 24.3.2016 vylučuje družstvo mužov FK Tibava zo súťaže VI.L m ObFZ
Michalovce 2015/2016 (podľa DP, čl. 64/2 a 7) a od sezóny 2016/2017 ho preraďuje do súťaže VII.L m. DK uložila ŠTK
všetky výsledky stretnutí uvedeného družstva v VI.L m 2015/2016 anulovať a udelila toto DO: Tibava - pokuta klubu
1000 € za vylúčenie družstva zo súťaže (podľa RS, F7/c5/04). Družstvo dorastencov uvedeného FK dohrá svoju súťaž
v tejto sezóne.
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:
Žiadosť futb. odd. OŠK Lesné o zmenu miesta stretnutia v nedeľu 20.3.2016: ŠTK ju od uvedeného FO
dostala dňa 17.3.2016 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF (uvedený FO ju bol povinný podať cez detail stretnutia
v ISSF podaním na ŠTK) k zmene miesta stretnutia 14.k. VII.L Z m Lesné - Trhovište z Ne 20.3.2016 z dôvodu
podmočenej HP v Lesnom; ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 20.3.2016 o
15:00 h na futbalovom ihrisku v Hažíne (poplatok za prerokovanie žiadosti sa nevyžaduje).
Zmena termínov a miest niektorých stretnutí súťaží ObFZ v dňoch 19.-20.3.2016: Na základe výzvy VV
ObFZ Michalovce, zverejnenej na webovej stránke ObFZ pri dátume 17.3.2016, pre kluby k ohláseniu nespôsobilosti HP
na stretnutia v dňoch 19.-20.3.2016 toto, na základe stavu HP v piatok 18.3.2016 o 14:00 h na pracovnom stretnutí
klubových ISSF manažérov v piatok 18.3.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach oznámili len 2 tieto 2 kluby: Lesné, Pus.
Čemerné. ŠTK na základe toho rozhodla o odohraní stretnutí ich družstiev mužov takto:
- stretnutie 14.kola VII. ligy Západ mužov Lesné - Trhovište z 20.03.2016 o 15:00 h sa po dohode súperov a klubu,
na ihrisku ktorého sa bude hrať, odohrá v Ne 20.03.2016 o 15:00 h na futbalovom ihrisku v Hažíne.
- stretnutie 14.kola VII. ligy Západ mužov Pus. Čemerné - Ptrukša z 20.03.2016 o 15:00 h sa po dohode súperov
odohrá v Pi 25.03.2016 o 14:00 h na futbalovom ihrisku v Pus. Čemernom.
Informácie o týchto zmenách domáce kluby neboli povinné podať elektronicky v ISSF cez "Detail" daného
stretnutia, kedy sú o tom informované všetky zainteresované strany tohto stretnutia. Ani hostia neboli povinní sa k tomu
vyjadriť elektronicky v ISSF priamo cez "Detail" daného stretnutia. V oboch prípadoch to totiž súperi potvrdili osobne na
ObFZ v piatok 18.3.2016 o 15:30 h. Zo strany domácich nebolo potrebné o tom informovať ani R a D, ktorých o tom
informovala KR.
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 17.3.2016 od 11:00 h do 24.3.2016 do
11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 21.3.2016: Choňkovce (osobne; za ZF 11/2016 - uhr. dňa 18.2.2016). Ani do
24.3.2016 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.
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 18.3.2016: Lesné (Juhás Marek -

09.01.2000), Vojany (Ádi Alexander - 05.02.1999); - dňa 23.3.2016: Hatalov (Paľo Peter - 27.11.1998); Rus. Hrabovec
Balog Peter - 17.04.1998, Poľák Branislav - 16.01.1999). ŠTK kópie potvrdených tlačív hráčov uvedených FO a FK
doručila príslušným FO a FK.
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 19.3.-20.3.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VII.L V m - 14.k. z
20.3.2016: Poruba p/V - Veľ. Revištia B (chýbala požadovaná technika; zápis vypísaný ručne; problémy s tým
oznámil FK na ObFZ vopred; ŠTK upustila od postihu); Rem. Hámre - Porostov (Rem. Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS m - 20.3.2016); Kusín - Rus. Hrabovec (chýbala tlačiareň; zápis vypísaný ručne; Kusín - 2 €: ŠTK: NTkS - m 20.3.2016).
Upozornenia ŠTK: ŠTK upozorňuje uvedené FO a FK na zistené nedostatky v týchto stretnutiach: VII.L V m
- 14.k. z 20.3.2016: a) Poruba p/V: v stretnutí Poruba p/V - Veľ. Revištia B usporiadateľská služba nemala reflexné
vesty, k dispozícii nebola mechanická tabuľa na striedanie hráčov; b) Rem. Hámre: v stretnutí Rem. Hámre - Porostov
k dispozícii neboli mechanická tabuľa na striedanie hráčov a stojan na lopty, nebol prívod vody a nebolo funkčné
sociálne zariadenie; c) Podhoroď: v stretnutí Podhoroď - Záhor chýbali kryté lavičky náhradníkov; d) Kusín:
v stretnutí Kusín - Rus. Hrabovec nebol prívod vody v šatniach družstiev a chýbalo svetlo v šatni R a D. ŠTK žiada
uvedené nedostatky odstrániť obratom. Pri ich opakovaní v ďalších stretnutiach pristúpi k postihom.
NŠH v čase trvania DO - návrh DK: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 14.kola VII.L V Senné - Jovsa z 20.3.2016:
ŠTK na návrh DK kontumovala uvedené stretnutie s ponechaním výsledku 6:0 z HP, podľa SP 52/b a 11/3.
Preradenie družstva mužov FK Tibava zo VI.L m do VII.L m - návrh DK: ŠTK, na návrh DK, anuluje
všetky výsledky stretnutí uvedeného družstva v VI.L m 2015/2016, podľa SP 12/2. Súperi uvedeného družstva majú od
23.3.2016 v jednotlivých kolách voľno. Uvedené družstvo je tak prvým zostupujúcim z tejto súťaže, podľa SP 12/4.
Žiadosť futb. odd. TJ Vyš. Remety o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ju od uvedeného FO dostala dňa
21.3.2016 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF (uvedený FO ju bol povinný podať cez detail stretnutia v ISSF
podaním na ŠTK) k zmene miesta stretnutia 15.k. VI.L m Žbince - Vyš. Remety z Ne 27.3.2016 o 12:00 h z dôvodu
sviatkov Veľkonočnej nedele a s nimi spojených náboženských zvykov; ŠTK žiadosť vyriešila nariadením uvedeným
v nasledujúcom bode (poplatok za prerokovanie žiadosti sa nevyžaduje).
Upozornenie pre vedúcich družstiev FO a FK na kontrolu platnosti potvrdení o súčasnom štarte hráčov
v najbližších 2 vekových kategóriách: ŠTK upozorňuje vedúcich družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ
2015/2016, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť potvrdení o súčasnom štarte hráčov v najbližších 2 vekových
kategóriách. Každé potvrdenie je platné len 1 rok od potvrdenia.
Nariadenie k stretnutiam na Veľkonočnú nedeľu dňa 27.3.2016: ŠTK nariadila všetky stretnutia súťaží
mužov VI.L m, VII.L V m, VII.L Z m ObFZ 2015/2016, ktoré sa majú hrať na Veľkonočnú nedeľu, odohrať v nedeľu
27.3.2016 v ÚHČ o 15:00 h a pre túto nedeľu zrušila vo všetkých týchto súťažiach hranie stretnutí o 3 h skôr pred ÚHČ.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na 1.-6.4.2016: ŠTK
ho dňa 23.3.2016 prerokovala a schválila.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Tieto boli do ISSF zaznamenané takto: - na stretnutia v dňoch 19.-23.3.2016
boli zaznamenané dňa 15.3.2016 a zmeny od 16.3.2016 (niektoré až do termínov stretnutí); - na stretnutia v dňoch 25.27.3.2016 boli zaznamenané dňa 22.3.2016 a zmeny od 23.3.2016 (niektoré až do termínov stretnutí).
Vytvorenie programov prvých stretnutí 4. kola a odvetných stretnutí 4. kola 14. ročn. súťaže „Pohár
ObFZ MI vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 v ISSF: Tieto boli v ISSF vytvorené dňa 22.3.2016. Na základe
toho boli vytvorené dvojice týchto kôl.
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016
v 1. polroku 2016: Tieto boli do ISSF doplnené týmto z nich: - dňa 22.3.2016: Mano Ján, Pivarník Jozef, Hrinda Marek,
Kurtak Maroš, Čeklovský Michal, Kurták Lukáš, Cejkovský Ján, Čeklovský Dominik, Dančišin Michal, Didič Ladislav,
Ferko Šimon, Geci Miloš, Gejguš František, Hreško Ján, Ihnacik Daniel, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Končík Michal,
Koščo Pavol, Lisák Vladimír, Matej Ján, Mazár Milan, Minaroviech Ján, Ondrík Branislav, Palinský Oto, Pčolár
Vojtech, Pivarník Ján, Rapáč Patrik, Rovňák Mikuláš, Ruščanský Marek, Sabo Milan, Stretavský Anton, Škodi Jakub,
Tudja Pavel, Tušek Michal st., Ubľanský Marcel, Verdžák Michal, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz, Popik Ladislav,
Šimko Ján, Tóth Pavol; - dňa 23.3.2016: Dziad Peter st.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 19.3.2016:
IV. liga dorastencov: - 14. kolo - sobota 19.3.2016 o 15:00 h: Hatalov - Tušice TNV (o 12:00 h: D. Čeklovský
ako R za L. Kurtaka).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 23.3.2016:
IV. liga dorastencov: - 15. kolo - streda 23.3.2016 o 16:00 h: Krásnovce - Moravany (Ferko ako R za M.
Kurtaka), Tušice TNV - Rakovec n/O (M. Kurtak ako R za Ferka).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 27.3.2016:

VI. liga mužov: - 15. kolo - nedeľa 27.3.2016 o 15:00 h: Tibava - Tušice TNV (Kopas ako R - zruš.; stretnutie
bolo zrušené).
VII. liga Východ mužov: - 15. kolo - nedeľa 27.3.2016 o 15:00 h: Sejkov - Poruba p/V (Gejguš ako R za
Kaffana), Koromľa - Kusín (Gejguš ako AR1 - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 15. kolo - nedeľa 27.3.2016 o 15:00 h: Vojany - Pozdišovce (Kaffan ako R za Joz.
Pivarníka).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnutá žiadosť futb. odd. OŠK Zalužice podaná ako podania na matričnú komisiu ObFZ: Uvedený
FO ňou dňa 18.3.2016 nesprávnym podaním na matričnú komisiu ObFZ žiadal o vydanie duplikátu RP pre svojho hráča
Radoslava Kolesára z dôvodu straty RP. MRK žiadosť dňa 21.03.2016 v ISSF zamietla. Uvedený FO bol povinný ju
podať cez elektronickú podateľňu ako žiadosť o RP hráča.
Doručenie papierových RP (ŽP) na ObFZ ku kontrole platnosti údajov v ISSF: Na ObFZ ich k tomu doručili
FO a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 23.03.2016 (1): Bohuš Fecák (nar. 04.07.1992 - RP - po schválení transferu mal
nový klub vybaviť hráčovi nový RP). Papierové RP (ŽP) uvedených hráčov sa po kontrole ponechali na ObFZ.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do
24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: - dňa 21.3.2016: Bánovce
n/O (1): Dušan Tolyog - nar. 12.11.1999 (14-14-21 - 21) - zlá fotografia. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu uvedených hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do
24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK:
Lekárovce (1): Ján Nyisztor - 29.10.1995 (10-13-17 – 17); OŠK Pavlovce n/U (1): Milan Horvát - 05.11.2001 (17-1717 – 18); Choňkovce (1): Ján Janák - 04.05.1991 (15-15-21 – 21); Bánovce n/O (1): Dušan Tolyog - 12.11.1999 (2121-21 – 21). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF - doplnky: Matrika ObFZ ich v termíne od 10.3.2016 od 11:00 h do
17.3.2016 do 11:00 h postupne vybavila aj tieto: - hosťovanie zamietnuté - doplnok: Marián Havrila (1194350) 07.11.1990 - 0,00 - (MFK Sobrance - OŠK Podhoroď) od 13.03.2016 do 30.06.2016 (13-14z-xx); - prestup
zamietnutý - doplnok: Lukáš Forgáč (1219528) - 23.03.1992 - 250,00 - (Družstevník Veľký Horeš - OŠK Pavlovce
n/U) od 14.03.2016 (14-14z) - hráč mal dodatočne schválené hosťovanie do uvedeného klubu.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do
24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Lekárovce (1): Ján
Nyisztor - 29.10.1995 (18 – 18); Bánovce n/O (1): Dušan Tolyog - 12.11.1999 (21 – 21). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 17.3.2016 od
11:00 h do 24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Bracovce
(1): Mário Bado - 12.06.1993 (13-18 - 18). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových
RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení transferu a skončení platnosti papierových preukazov: V
termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do 24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom
týchto FO-FK: Bracovce (1): Jakub Hujdič - 26.02.1999 (10-18 – 18); Ptrukša (1): Peter Hajduk - 25.09.1991 (15-18??
– 18); Žbince (1): Bohuš Fecák - 04.07.1992 (12-18 – 18); Podhoroď (1): Marek Hreha - 22.10.1993 (16-18?? – 18);
Tušice TNV (1): Pavol Kondáš - 03.12.1984 (16-18?? – 18); Záhor (1): Peter Plachý - 08.07.1988 (18-18?? – 18);
Lekárovce (1): Stanislav Baňas - 16.09.1972 (18-18 – 18); Hatalov (1): Ján Laškody - 27.01.1985 (16-22?? – 22).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o duplikát RP hráča – po strate pôvodného RP: V termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do
24.3.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Zalužice (1): Radoslav
Kolesár - 27.06.1974 (18-18?? – 18). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od
dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zápisnica z pracovných stretnutí sekretárov ObFZ, predsedov Trénersko-metodických komisií ObFZ a
trénerov výberov ObFZ v rámci projektu Podpora talentovaných hráčov SFZ organizovaných v dňoch 7.9.3.2016: FZ-y v rámci VsFZ ju dostali z VsFZ dňa 16.3.2016 e-mailom od Petra Szenaya (koordinátor vzdelávania
VsFZ; koordinátor projektov Podpory talentov VsFZ) s požiadavkou informovať zodpovedných. Uvedená zápisnica
bola z ObFZ dňa 24.3.2016 preposlaná e-mailom predsedovi TMK ObFZ a trénerom výberov ObFZ U12-U14.
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného dôvodu žiada
všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 zaslali na ObFZ e-mail na
adresu „obfzmi@stonline.sk“, v ktorom uvedú meno a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ
a v prílohe zašlú aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
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 17.3.2016: 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); - dňa 18.3.2016: 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); (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); Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015); 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).
Pozvánka na 6. Valné zhromaždenie Olympijského klubu Michalovce: ObFZ, ako člen tohto klubu
(členovia za ObFZ: V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö), ju dostal e-mailom dňa 2.3.2016 od Jozefa Uchaľa (predsedu OK
Michalovce). Toto zhromaždenie sa uskutoční v piatok 11.3.2016 o 15:00 h v zasadačke Mestského kultúrneho
strediska v Michalovciach. Uvedená pozvánka bola hneď v deň doručenia z ObFZ preposlaná e-mailom uvedeným
členom tohto klubu za ObFZ Michalovce.
Zápisnica zo 6. Valného zhromaždenie Olympijského klubu Michalovce: ObFZ, ako člen tohto klubu, ju
dostal e-mailom dňa 17.3.2016 od Jozefa Uchaľa (predsedu OK Michalovce). Táto bola dňa 24.3.2016 z ObFZ
preposlaná e-mailom členom tohto klubu za ObFZ Michalovce.
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 10.3.2016 od 11:00 h do 17.3.2016 do 11:00 h
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu postupne vyzdvihli aj: - dňa 17.3.2016: P. Feňuš; - dňa 18.3.2016: M. Šimková.
V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se ObFZ môžu takto vyzdvihnúť aj títo ďalší z
nich: J. Dudaš, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ, M. Špivák.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli: - dňa 14.3.2016: J. Bendzák (za 02), Joz. Pivarník (za 02), E. Anguš (za 02); - dňa 16.3.2016:
M. Hrinda (za 02); - dňa 18.3.2016: M. Čeklovský (za 02), M. Kurtak (za 02), L. Kurták (za 02), J. Mano (za 02).
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: Toto pracovné stretnutie, ktoré organizovala KR ObFZ v piatok
18.3.2016 od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach pre všetkých klubových ISSF manažérov tých klubov, ktorých družstvá
štartujú v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 (bližšie o ňom je uvedené v tejto ÚS v Správach KR), sa využilo aj na
oboznámenie s nedostatkami v práci klubových ISSF manažérov i so zmenami v ISSF a ďalšími novinkami i úlohami. Túto
druhú časť stretnutia riadil Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ). Informoval: o aktuálnych otázkach; o budove, v ktorej sídli
ObFZ, a možnostiach prenájmu kancelárskych priestorov v nej. Upozornil na niektoré ustanovenia SP, RaPP a prácu v ISSF,
ako aj nezrealizované požiadavky zo strany niektorých FO a FK. Spomenul aj úhradu ZF, povinnosť mať pri družstvách
trénerov s platnou licenciou, povinnosť všetkých klubov do 30.4.2016 nahlásiť 1 zástupcu klubu na školenie R, novinky,
podmienky postupu do vyšších súťaží, prípravu novej sezóny 2016/2017. Tohto pracovného stretnutia sa nezúčastnili kluboví
ISSF manažéri alebo iní zástupcovia klubov z týchto 35 FO a FK: Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Horňa,
Choňkovce, Jovsa, Koromľa, Krišovská Liesková, Kusín, Lekárovce, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK
Topoľany, MI - MFK Zemplín, Moravany, Nacina Ves, Nižná Rybnica, Palín, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov,
Poruba p/V, Pozdišovce, Ruský Hrabovec, Sejkov, Sobrance, Tibava, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Revištia,
Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Vyšné Remety.
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich boli títo
povinní doručiť tieto: a) všetci študenti: originál „Potvrdenia o návšteve školy“ a „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohoda o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa); b) všetci poberatelia dôchodku: - kópia rozhodnutia ústredia
Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015. Na ObFZ ich už doručili aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa
18.3.2016: Čeklovský Dominik; - „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení
(dohodu o brigádnickej práci študenta uzatváranú s ObFZ určil ako dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie
zamestnanca na účely dôchodkového poistenia; právo určiť dohodu si súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom
období): - dňa 17.3.2016: Koščo Pavol, Škodi Jakub; - dňa 18.3.2016: Čeklovský Dominik, Končík Michal; oznámenie o určení inej dohody u iného zamestnávateľa, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na
účely dôchodkového poistenia v tom istom období: - dňa 18.3.2016: Ihnacik Daniel; - „Potvrdenie o ukončení štúdia“:
- dňa 18.3.2016: Verdžák Michal (dňom 16.3.2016); - kópia rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku
z 12/2015: - dňa 21.3.2016: Vojtko Ladislav; - dňa 22.3.2016: Šimko Ján.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: ObFZ ich na základe požiadavky
KR ObFZ z 23.3.2016 spracoval dňa 23.3.2016 s ďalším 1 R obsadeným na stretnutia súťaží ObFZ dňa 27.3.2016, a to na
obdobie 26.3.-30.6.2016.
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe zatvorenia dohôd
medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 23.3.2016:
ďalší 1 R obsadený na stretnutia súťaží ObFZ dňa 27.3.2016.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 17.03.2016: Pavol Koščo (zmena ŠPZ a číslo PZZP); Jakub Škodi (zmena čísla
M); - dňa 18.03.2016: Michal Verdžák (zmena dohody); - dňa 22.03.2016: Ján Šimko (zmena e-mailu).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ si ju už prevzali: dňa 17.3.2016: Koščo Pavol, Škodi Jakub; - dňa 18.3.2016: Verdžák Michal, Šimko Ján, Popik Ladislav,

Čeklovský Dominik, Ondrík Branislav; - dňa 21.3.2016: Končík Michal, Ruščanský Marek, Vojtko Ladislav; - dňa
22.3.2016: Cejkovský Ján; - dňa 23.3.2016: Sabo Milan, Lisák Vladimír, Tudja Pavel, Palinský Oto; - dňa
24.3.2016: Dziad Peter.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý z R a D, ktorí
budú v 1. polroku 2016 pôsobiť v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorí boli obsadení na doterajšie stretnutia
súťaží ObFZ 2015/2016 v jej jarnej časti, bol povinný mať na ObFZ prevzatú dohodu vystavenú na obdobie do
30.06.2016. Do 24.3.2016 do 11:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: Dančišin
Michal, Didič Ladislav, Ferko Šimon, Geci Miloš, Gejguš František, Ihnacik Daniel, Jakubec Martin, Kaffan
Peter, Matej Ján, Mazár Milan, Pčolár Vojtech, Pivarník Ján, Rapáč Patrik, Rovňák Mikuláš, Stretavský Anton,
Tušek Michal st., Ubľanský Marcel, Žoffčák Alfonz, Tóth Pavol.
Ďalšie nahlásené výsledky prípravných stretnutí: V termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do 20.3.2016 do 19:00 h,
ani od 20.3.2016 od 19:00 h do 24.3.2016 do 11:00 h ich na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk)
nenahlásil nikto.
Kópia registračného formulára o aktivácii a reaktivácii klubového ISSF manažéra: Na ObFZ ju doručili aj
tieto FO a FK: - dňa 21.3.2016: Bánovce n/O (aktivácia: Milan Babják; reaktivácia: Jozef Parihuz).
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 17.3.2016 tam boli zverejnené od 18.3.2016.
Ďalšie k 24.3.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 25.3.2016.
Nová verzia internetovej stránky ObFZ Michalovce: Dňa 23.3.2016 sa spustila nová verzia internetovej
stránky ObFZ Michalovce. Staršie dôležité články sa budú postupne pripájať aj do novej verzie. Dočasne je k dispozícii
aj stará verzia stránky „...stará verzia...“. V prípade, že neviete nájsť nejaký dokument, alebo sa konkrétny odkaz nedá
spustiť, napíšte nám prosím email na adresu „obfzmi@obfzmi.sk“.
V nedeľu 27.3.2016 zmena na letný čas: V noci zo soboty 26.3.2016 na nedeľu 27.3.2016 dôjde opäť k zmene
stredoeurópskeho času na letný čas. Úderom druhej hodiny ráno stredoeurópskeho času sa hodiny posunú na tretiu hodinu
letného času, takže noc bude o jednu hodinu kratšia.
Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto je možné zasielať písomne do 30.4.2016 s uvedením kontaktných údajov odosielateľa (meno,
priezvisko, číslo mobilu, klub) na e-mailovú adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
18.3.2016: 33 R a D pôvodne obsadení na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-20.3.2016 a 3 R a D dodatočne obsadení na
stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-20.3.2016; - dňa 24.3.2016: ďalší 1 R obsadený na stretnutia súťaží ObFZ dňa
27.3.2016.
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. Ani do 24.3.2016 do 11:00 h ju na účte SFZ
nemal importovanú ešte tento 1 FO patriaci pod ObFZ MI: Jovsa. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.3.2016 nemal platbu ZF
za 02/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Doručenie kópie dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 02/2016: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len
vtedy, ak platba z nej nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.3.2016
nemal platbu ZF za 02/2016 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 17.3.2016 od 11:00 h do 24.3.2016 do 11:00 h doručili tieto FO a FK: - dňa
18.3.2016: Jovsa (e-mailom; uhr. dňa 18.3.2016). Ani do 24.3.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na
ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Pavlovce n/U.
SPRÁVY Z ISSF:
Upozornenie na koniec registračného obdobia k 15.3.2016: FZ-y ho dostali z ISSF e-mailom dňa 15.3.2016
od M. Sládkoviča s týmto textom: Upozorňujeme ctené kolegyne a kolegov, že dnešným dňom (t. j. 15.3.) končí
registračné obdobie. To znamená, že všetky žiadosti musia byť do 24:00 h zaevidované a schválené všetkými
zainteresovanými stranami (s výnimkou matrikárov). Nakoľko evidujeme, že mnoho žiadostí je síce zadaných a
schválených v termíne do 15.3., ale s dobou platnosti od 16.3., žiadame Vás, aby ste takéto transfery zamietli (RaPP,
článok 19 - registračné obdobia).
Nasadenie opravy na vyhľadávanie v Zápisoch o stretnutí v ISSF: FZ-y ho dostali z ISSF emailom dňa
22.3.2016 od J. Letka s týmto textom: Práve bola nasadená oprava na vyhľadávanie v Zápisoch o stretnutí v ISSF.
Informujte prosím všetkých členov komisií.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

