Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 40 z 05.04.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie prihlášky na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu:
Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 30.03.2017: Kristína Ubľanská (072 62 Koromľa 159; doručila aj PoLP); Peter
Remecký (072 62 Koromľa 100). Predtým ju už doručili 7 záujemcovia. Všetci, ktorí doručili tieto prihlášky, boli
povinní dostaviť sa na najbližšie vstupné školenie, ktoré začínalo dňa 30.3.2017.
Doručenie potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu od
prihlásených na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizované KR v dňoch
30.3.-3.4.2017: Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa 30.03.2017: Tibor Bodor. Z prihlásených na toto školenie, ho boli
povinní na ObFZ doručiť všetci, ktorí ho ešte nedoručili.
Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizované KR
ObFZ Michalovce: Školenie začalo vo štvrtok 30.3.2017 od 16:00 h a v daný deň trvalo do 19:00 h (lektor: M. Kurtak;
účastníci: z novonahlásených: F. Džado, T. Bodor, P. Piovar, P. Remecký, R. Rózsa, D. Tuším, K. Ubľanská z novonahlásených sa bez akéhokoľvek oznámenia nedostavili: K. Balogová, B. Drotárová; z nahlásených predtým: M.
Miľo, M. Dzvonik; z už pôsobiacich v súťažiach: M. Končík, Š. Miľo). Školenie pokračovalo v piatok 31.3.2017 od
15:00 h a v daný deň trvalo do 18:45 h (lektor: J. Mano; účastníci: z nich sa nedostavil len M. Dzvoník). Teoretická časť
školenia skončila v pondelok 3.4.2017, kedy prebiehala od 16:00 h do 18:15 h (lektor: M. Kurtak, J. Bendzák; účastníci:
z nich sa nedostavil len M. Dzvoník). K uzavretiu školenia je potrebné uskutočniť ešte 2 vyučovacie hodiny fyzických
previerok, ktorých termín určí KR dodatočne.
Zhodnotenie vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizovaného KR ObFZ Michalovce v dňoch 30.3.-3.4.2017: Toto vstupné školenie úspešne absolvovali títo 7
noví uchádzači: T. Bodor, F. Džado, P. Piovar, P. Remecký, R. Rózsa, D. Tuším, K. Ubľanská. KR uvedených
navrhne na najbližšom zasadnutí VV ObFZ na zaradenie na nom. listiny R pre jarnú časť sezóny 2016/2017. Tohto
školenia sa zúčastnili aj títo R, ktorí boli už skôr zaradení do NL R súťaží ObFZ (M. Končík, Š. Miľo, M. Miľo).
Pokyny k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Tieto boli na záver školenia (viď
predchádzajúce 2 body) písomne dané týmto 7 novovyškoleným R: T. Bodor, F. Džado, P. Piovar, P. Remecký, R. Rózsa,
D. Tuším, K. Ubľanská. Každý dostal tieto materiál: pokyny (1); vzor registračného formulára R (2); informácie
o požadovaných údajoch k uzavretiu dohody (3). Každý ich mal v uvedenom poradí čo najskôr dôkladne preštudovať.
Zrealizovať z nich mal každý tieto: a) z materiálu 1 - bod 1 (tým prakticky vybavil materiál 2; b) z materiálu 3 - vyplniť
prvú stranu. Tieto 2 materiály (2, 3) bol každý uvedený doručiť na ObFZ osobne, podľa možností čím skôr, najneskôr
v piatok 7.4.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068). Do 05.04.2017 do
16:00 h ich z nich nedoručil ešte nikto.
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto uhradiť. Ani do 05.04.2017 do 16:00 h si ju nevygeneroval už len rozh. M. Jakubec (viď pokyny
k tomu v ÚS č. 19, v Správach KR; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR
požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie na obdobie 08.04.2017 - 30.06.2017 s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ:
- dňa 31.03.2017: J. Šimko; - dňa 05.04.2017: J. Bukaj.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 29.03.2017 od 13:00 h do 05.04.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 1. Prerokovali ich na svojom zas. dňa 5.4.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 30.3.2017 do 5.4.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: - o zruš. obs.:
M. Končík na 5.4.2017 - rod. dôv.; P. Koščo na 8.4.2017 (o 3 h pred ÚHČ) - rod. dôv.; D. Ihnacik na 8.4.2017 - prac. dôv.;
Š. Ferko na 8.4.2017 - osob. dôv.; b) od D: a) o zruš. obs.: M. Sabo na 5.4.2017 - rod. dôv.; b) o neobs.: J. Hreško od
26.4.2017 do 13.5.2017 a od 20.5.2017 do 22.5.2017 - rod. dôv.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 5.4.2017: - po prevzatí dohôd medzi ObFZ
a zamestnancami: - rozh.: Š. Ferko, A. Kopas, F. Gejguš, P. Rapáč (všetkým od 3.4.2017).
Pochvala: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 3.4.2017 od FK Vojany na výkon rozhodcu P.
Košča v stretn. 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Vojany z 2.4.2017, ktorú vzala na vedomie.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-9.4.2017: KR ich dňa 5.4.2017 prerokovala
a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 40, v časti „Zmeny v obsadení R – D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 12.-16.4.2017: KR ho dňa 5.4.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 11.4.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 12.4.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z
9.4.2017); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 9.4.2017).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenia klubov o dodatočnom doručení RP po nastúpení hráča na stretnutie bez RP: Na ObFZ ich, aj
s požadovanými RP, doručili tieto FO a FK: - dňa 30.03.2017: Pavlovce n/U (RP doručené dealerom až dňa 30.3.2017:
Marián Beňak - 1385531; Tomáš Kešeľ - 1385530); Dúbravka (RP doručený dealerom až dňa 30.3.2017: Martin Tüdöš
- 1208513).

Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: - v kategórii mužov: - dňa 31.03.2017: Lehotay Lukáš - 19.05.1999; - dňa 5.4.2017:
Fabián Marián - 30.12.1999, Bakajsa Daniel - 16.06.1999, Hamar Branislav - 11.05.2000, Tolyog Dušan - 12.11.1999.
Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 31.3.-2.4.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach:
- VIII.L m - 15.k z 02.04.2017: Jastrabie pri MI - Beša (2). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému domácemu
stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s pripojením na internet a
tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 31.3.-2.4.2017 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - VIII.L m - 15.k. z 02.04.2017: Jastrabie pri MI - Beša (1); Ložín - Petrovce n/L B (1). Do pozornosti
DK.
Námietka v zápise o stretnutí k NŠH: VI.L m - 15.k. z 02.04.2017: Vyš. Remety - Vojany: námietka kapitána
hostí k štartu hráča domácich č.13 - Jaroslav Zahorčák - 1324161 (hráč nastúpil neoprávnene v čase trestu a stretnutie
odohral). Do pozornosti DK.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 29.03.2017 od 13:00 h do 05.04.2017 do 13:00 h ich ŠTK dostala
v počte 4. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 5.4.2017 a tajomník ŠTK ich mal uzavrieť aj v ISSF.
Oznámenie o nenastúpení na stretnutie: ŠTK ho dostala od FK Žbince dňa 3.4.2017 v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, podaním na komisiu, o nenastúpení na prvé stretnutie 4.k. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2016/2017 Pavlovce n/U - Žbince z 05.04.2017 o 16:30 h, z dôvodu veľkej absencie hráčov. ŠTK na
základe rozpisu tejto súťaže zrušila uvedené stretnutie s výsledkom 3:0 kont. (do pozornosti DK) v prospech
domácich. Zároveň v zmysle bodu 11 rozpisu tejto súťaže zrušila aj odvetu tohto stretnutia, družstvo mužov FK Žbince
sa automaticky považuje za vypadávajúce z tejto súťaže a družstvo mužov OŠK Pavlovce n/U postúpilo do jej finále.
Sťažnosť na správanie sa divákov: ŠTK ju dostala od FK Vojany dňa 3.4.2017 v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, k správaniu sa divákov počas majstrovského futbalového stretnutia 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Vojany z
02.04.2017. Sťažnosť nepatrí ŠTK (klub ju mal adresovať na DK), tá sa ňou nezaoberala a dala ju do pozornosti DK.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretn.: ŠTK ich do 5.4.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Ptrukša - dňa 2.4.2017 v ISSF, cez EP, k zmene termínov domácich stretnutí družstva mužov v VIII.L m;
všetky domáce stretnutia chcú hrať v nedeľu 3 h pred ÚHČ s účinnosťou od 08.04.2017 (poplatok za žiadosť: Ptrukša 10 €). ŠTK na základe toho nariadila všetky domáce stretnutie družstva mužov TJ Ptrukša v VIII.L m od 16.04.2017
odohrať v nedeľu 3 h pred ÚHČ.
● Lastomír - dňa 2.4.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 20.k. IV.L d U19 Lastomír - Trhovište z 06.05.2017 o 16:30 h na 06.05.2017 o 10:00 h, z dôvodu kolízie
termínu uvedeného stretnutia s termínom stretnutia I.L žien SFZ (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). ŠTK na základe
toho nariadila uvedené stretnutie odohrať sobotu 06.05.2017 o 10:00 h.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 07.04.2017 a zahrnuté do mesačných
ZF za 04/2017.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 29.03.2017 od 13:00 h do 05.04.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 2. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 5.4.2017 a tajomník DK ich mal uzavrieť aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Jozef Šimko (Pavlovce n/U m - 1248211; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretnutie NEPO zmenila na PO od 5.4.2017
do 5.7.2017, podľa DP 41/2.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 15.k. IV.L d U19 Lastomír - Palín z 01.04.2017: Kristián Sabovčík (Lastomír d - 1278166; 5 €) - 1
stretnutie NEPO od 05.04.2017, podľa DP 46/1a.
Námietka voči štartu hráča - posun z ŠTK: DK po prešetrení zistila, že v stretnutí 15.k. VI.L m Vyš. Remety Vojany hráč Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety - 1324161) hral oprávnene. Svoju DS (1 stretnutie NEPO) odstál v stretnutí
15.k. IV.L d U19 Vyš. Remety - Pozdišovce dňa 1.4.2017. Vojany - poplatok 10 € za prerokovanie námietky.
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 12.04.2017 sa majú dostaviť tieto stránky:
● o 15:30 h: Vyš. Remety (Arpád Kiss - HU, Miloš Tomko - VD, Vladimír Praščák - KD); Vojany (František
Strunka - VD, Emmanuel Tavarez - KD); delegované osoby (Pavol Koščo - R, Peter Pavlo - AR1, František Gejguš AR2; Ján Hreško - D) - všetci k sťažnosti FK Vojany na správanie sa divákov v stretn. 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Vojany
z 02.04.2017.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 06.04.2017. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 40: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 02.04.2017); - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Jastrabie pri MI (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 02.04.2017), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m

- 02.04.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Žbince (200 € - ŠTK: NnS - m/P - 05.04.2017). Všetky tieto budú
zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 07.04.2017 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 8.-9.4.2017:
IV. liga dorastencov: - 16. kolo - sobota 8.4.2016 o 15:30 h: Palín - Vyš. Remety (Pavlo ako R za D.
Čeklovského), Pozdišovce - Žbince (D. Čeklovský ako R za Pavla), Čičarovce - Krásnovce (o 12:30 h: Končík ako R za
Košča).
V. liga Východ dorastencov: - 11. kolo - sobota 8.4.2017 o 15:30 h: Rus. Hrabovec - Kusín (Ubľanský ako R za
Ferka).
V. liga Stred dorastencov: - 11. kolo - sobota 8.4.2017 o 15:30 h: Záhor - Dúbravka (Končík ako R za
Ihnacika).
VI. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 9.4.2017 o 15:30 h: Moravany - Kriš. Liesková (Bukaj ako AR2 - dopln.),
Palín - Vyš. Remety (Joz. Pivarník; Kopas, Rapáč - všetci nové obs.).
VII. liga Západ mužov: - 12. kolo - nedeľa 9.4.2017 o 15:30 h: Veľ. Kapušany B - Veľ. Slemence (Dančišin
ako D - dopln.).
b) na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
4. kolo - prvé stretnutia - streda 5.4.2017 o 16:30 h: Pavlovce n/U - Žbince (Kaffan - D. Čeklovský; Vojtko všetci zrušenie; stretnutie bolo zrušené), Palín - Vyš. Remety (M. Končík ako AR1 - zruš., Dančišin ako D za Saba).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si ho vygenerovať v ISSF. Kluboví
ISSF manažéri informáciu k tomu dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, aj s názornou ukážkou. Do 05.04.2017 do
16:00 h si ho už vygenerovali: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: - k 04.04.2017 (1): Koromľa
(predtým 42; tým si ich už vygenerovali všetky tieto kluby); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod
VsFZ: (predtým 10); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (predtým 1; tým si ich už
vygenerovali všetky tieto kluby). Členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017 si v ISSF stále ani do 05.04.2017 do
16:00 h nevygenerovali a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov ObFZ MI matrične patriacich pod
VsFZ (1): Veľ. Revištia.
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v
1. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 30.3.2017 (5): L.
Babjak, J. Cejkovský, P. Feňuš, F. Gejguš, J. Škodi (všetkým na obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017); - dňa 5.4.2017 (2): J.
Šimko, J. Bukaj (obom na obdobie 08.04.2017 - 30.06.2017).
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby za 03/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.4.2017. Pre DO súťaží ObFZ Michalovce ich dňa 3.4.2017 vygeneroval J. Bendzák. Požiadavku na ich úpravu z
ObFZ zaslal v prílohe e-mailu dňa 3.4.2017 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento dal do čitateľnej podoby
z csv do xls a zaslal ju späť.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 7.-9.4.2017: Toto bolo
doplnené dňa 4.4.2017 a zmeny od 5.4.2017 (niektoré budú doplnené až do termínov stretnutí).
Opravy ÚHČ súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Dňa 04.04.2017 ich J. Bendzák (jeden zo správcov
súťaží ObFZ) opravil v zmysle RS v týchto súťažiach: v VI.L m - v 17.k. dňa 16.04.2017 z 15:00 h na 16:00 h; v VII.LZ
m - v 13.k. dňa 16.04.2017 z 15:30 h na 16:00 h..
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Radoslav Onderčín - 1228520 - 11.07.1986 - úprava priezviska, AB, FV (31 –
31).
Požiadavky na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich v termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do 16:00 h na základe požiadavky oznámil týmto hráčom:
Dávid Čalfa - 1353586 - 04.03.2002 (31 – 31); Michal Čalfa - 1349355 - 10.12.1995 (31 – 31); Patrik Šipoš - 1363264 18.10.2001 (31 – 31).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom
alebo zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 30.03.2017 (3): Radoslav Onderčin 1228520 - 11.07.1986; Dmytro Opalenyk - 1379766 - 08.04.1998; Yuriy Opalenyk - 1379767 - 08.04.1998; - dňa
31.03.2017 (2): Otto Bódi - 1327321 - 24.10.1996; Ľuboš Treščo - 1215292 - 17.01.1986.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto: Pavlovce n/U (3): Jozef Lacko - 04.06.2004 (29-29-30 – 30), Július Popik - 12.12.2002 (2929-30 – 30), René Beňak - 07.09.2002 (29-29-30 – 30) – každý hráč musí mať iný e-mail; Zalužice (1): Emil Ferko 28.09.2000 (1 (30-30-31 – 31) - upraviť fotografiu; Pavlovce n/U (1): Jozef Lacko - 04.06.2004 (30-??-30 – 03s).
Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP podať žiadosti týchto hráčov nanovo.

Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Malčice (1): Kevin Hrabočin - 23.07.2001 (2829-29 – 29); Tibava (1): Jozef Buber - 30.04.2004 (29-29-29 – 30); Hatalov (1): Leonard Kešeľ - 04.02.2001 (30-3030 – 30); Pavlovce n/U (12): Michael Čičák - 19.01.2004 (29-29-30 – 30), Milan Popik - 29.01.2004 (29-29-30 – 30),
Ladislav Badi - 25.01.2003 (29-29-30 – 30), Marek Gombar - 03.09.2003 (29-29-30 – 30), Kristián Beňak - 19.04.2003
(29-29-30 – 30), Marcel Beňak - 31.12.2003 (29-29-30 – 30), Bohumil Novotný - 01.12.2003 (29-29-30 – 30),
Rastislav Cica - 17.04.2004 (29-29-30 – 30), Marián Čičák - 22.01.2003 (29-29-30 – 30), Kevin Horváth - 22.01.2004
(29-29-30 – 30), Milan Lacko - 05.07.2004 (29-29-30 – 30), Ján Kažmir - 07.06.2003 (29-29-30 – 30); Malčice (3):
Marian Makula - 06.04.1997 (29-29-30 – 30), Mark Tokár - 03.12.2000 (29-29-30 – 30), Pavol Mezei - 30.09.1999 (2929-30 – 30); Pavlovce n/U (2): René Beňak - 07.09.2002 (30-30-30 – 30), Július Popik - 12.12.2002 (30-30-30 – 30).
Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Zamietnuté žiadosti o prestup hráča s obmedzením: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do
16:00 h boli v ISSF tieto: Vojtech Bursík (1024570) - 21.09.1966 (OŠK Zalužice - OŠK Družstevník Zemplínska
Široká) od 28.03.2017 do 30.06.2017 (28-??-xx – 01s); Kornel Bajus (1196482) - 09.04.1990 (OFK Vojany - ŠK
AGRO Palín) od 31.03.2017 do 30.06.2017 (31-??-xx – 04s).
Schválené žiadosti o prestup hráča s obmedzením: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do 05.04.2017 do
16:00 h boli v ISSF postupne tieto: Martin Mikula (1247741) - 31.08.1994 (FK Tatran Zámutov - OFK Rakovec nad
Ondavou) od 28.03.2017 do 30.06.2017 (27-29-29 – 29); Damián Kopčák (1293970) - 04.10.1997 (FK Dubovica OFK Rakovec nad Ondavou) od 29.03.2017 do 30.06.2017 (29-29-30 – 30); Šimon Ferko (1344250) - 14.02.1999 (TJ
Pokrok Krásnovce - OFK Hatalov) od 29.03.2017 do 30.06.2017 (29-29-30 – 30); Radoslav Onderčin (1228520) 11.07.1986 (FK Družstevník Iňačovce - TJ Jastrabie pri Michalovciach) od 30.03.2017 do 30.06.2017 (30-30-30 – 30);
Patrik Leško (1199784) 31.07.1990 (TJ Družstevník Nižný Hrabovec - OFK Rakovec nad Ondavou) od 31.03.2017 do
30.06.2017 (31-31-31 – 31); Patrik Šipoš (1363264) - 18.10.2001 (d: TJ Sokol Močarany - TJ Pokrok Krásnovce) od
31.03.2017 do 30.06.2017 (31-31-31 – 31); Michal Čalfa (1349355) - 10.12.1995 (FC Ruská - TJ Ptrukša) od
31.03.2017 do 30.06.2017 (31-31-PP/15/5 – 31); Dávid Čalfa (1353586) - 04.03.2002 (d: FC Ruská - TJ Ptrukša) od
31.03.2017 do 30.06.2017 (31-31-PP/15/5 – 31); Maroš Palko (1249353) 23.09.1994 (TJ Družstevník Nižný Hrušov OFK Rakovec nad Ondavou) od 29.03.2017 do 30.06.2017 (29-30-31 – 31); Otto Bódi (1327321) 24.10.1996 (FK
Veľké Slemence - TJ Ptrukša) od 31.03.2017 do 30.06.2017 (31-31-31 – 31).
Oprava údajov hráča v ISSF pred vybavením žiadosti o RP: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do
05.04.2017 do 16:00 h boli uskutočnené tieto: Marián Hadžurik - 1385870 - 08.11.1999 - úprava mena (29 – 29); Kevin
Hrabovčín - 1385919 - 23.07.2001 - úprava priezviska (03 – 03); Marián Makula - 1386024 - 06.04.1997 - úprava mena
(03 – 03); Marek Tokár - 1386025 - 03.12.2000 - úprava mena (03 – 03).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 29.03.2017 od 16:00 h do
06.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pusté Čemerné (1): Marián Hadžurik - 08.11.1999 (29 – 30); Hatalov (1):
Leonard Kešeľ - 04.02.2001 (30 – 30); Tibava (1): Jozef Buber - 30.04.2004 (30 – 30); Malčice (4): Kevin Hrabovčín 23.07.2001 (03 – 03); Marián Makula - 06.04.1997 (03 – 03); Pavol Mezei - 30.09.1999 (03 – 03); Marek Tokár 03.12.2000 (03 – 03). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: V termíne od 29.03.2017 od
16:00 h do 06.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Malčice (1): Ladislav Makula - 30.11.1979 (29-29 – 29). Uvedené
FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-31.03.2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a
prehľad o nich bol spracovaný dňa 1.4.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 01.04.2017.
SPRÁVY KM ObFZ:
Projekt „Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu“ v roku 2017 v rámci
ObFZ Michalovce: KM ObFZ žiadala všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, zo súťaží VsFZ
a ObFZ Michalovce 2016/2017, o nahlásenie svojich talentovaných žiakov v kategóriách U14 (narodení po
1.1.2003); U13 (narodení po 1.1.2004), U12 (narodení po 1.1.2005), obratom e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Pri každom nahlásenom hráčovi je potrebné uviesť jeho priezvisko a meno, dátum narodenia,
hráčsky post, e-mailovú adresu. Nahlásení budú pozvaní na prvý tréningový zraz týchto kategórií k tomuto programu.
Do 5.4.2017 do 16:00 h ich nenahlásil ani jeden klub.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Kópia dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu k jeho doplneniu do ISSF: Na ObFZ
ju stále nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO-FK: Tibava.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si ich v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016);
Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016); Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice Pavlovce n/U z 27.3.2016); Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016; zo stretn. 12.k. VI.L m
Moravany - Vojany z 23.10.2016); Rakovec n/O (zo stretn. 7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016; zo stretn.
9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 16.10.2016); Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice z 11.9.2016);

Zalužice (zo stretn. 17.k. VI.L m Zalužice - Topoľany z 10.4.2016); Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L m Žbince - Moravany z
18.9.2016).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadaviek KR ObFZ z 31.03.2017 a z 05.04.2017 spracoval dňa 05.04.2017 na obdobie 08.04.-30.6.2017 s týmito
ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: J. Šimko, J. Bukaj. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na
ObFZ oproti podpisu v dňoch 05.-07.04.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1.
polroku 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 05.04.2017:
ohľadom ďalších 2 funkcionárov uvedených v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ich najneskôr dňa
07.04.2017.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 03/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-3.4.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 3.4.2017 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Zasadnutie RK VsFZ a ObFZ: Predsedovia a sekretári FZ v rámci VsFZ oznámenie o tom dostali z VsFZ od
M. Eperješiho (sekretára VsFZ) e-mailom dňa 05.04.2017. Ten v mene predsedu RK VsFZ p. Barillu pozval na
pracovné stretnutie predsedov RK ObFZ. Stretnutie sa uskutoční 27.04.2017 o 12:00 h v budove Dome Športu v
Košiciach. Zároveň požiadal každý FZ o informovanie predsedu RK ObFZ a zároveň o jeho zabezpečenie na toto
stretnutie (viď ÚS VsFZ č. 28). Pozvánku dodatočne dostali aj od J. Barillu. Uvedené oznámenie aj s pozvánkou boli
z ObFZ hneď v uvedený deň preposlané e-mailom J. Padovi (predsedovi RK ObFZ Michalovce).
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“:
ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D,
funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e-mailom do 30.4.2017 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
mena, priezviska a funkcie odosielateľa.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 22.03.2017 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 29.03.2017: čiastka
1.352,76 € (zvyšné platby za 10/2016 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2016-22.03.2017; PP: 2068).
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 2016: Tieto sú k dispozícii na Se ObFZ od 25.1.2017, kde si ich už v termíne od 29.3.2017
od 16:00 h do 5.4.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 30.03.2017: M.
Hrinda. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ sú povinní osobne alebo
v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: M. Fedák, M. Jakubec, R. Mitrík, M. Špivák.
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) z roku 2015: M. Marcin
(za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 31.03.2017: Š. Ferko, F. Gejguš; - dňa 03.04.2017: A. Kopas; - dňa 05.04.2017:
P. Rapáč, J. Bukaj.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Do 05.04.2017 do 16:00 h
si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo zamestnanci: J. Šimko.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 31.3.2017: 5 funkcionárov podľa požiadavky z 29.3.2017.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 04.04.2017:
Petrovce n/L (osobne: za 10/2016 - uhradená dňa 14.11.2016); - dňa 05.04.2017: Bánovce n/O (osobne: za 01/2017 uhradená dňa 17.02.2017). Ani do 05.04.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú
povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa
15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za
11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017:
Budkovce, Oborín.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.04.2017 a platby za tieto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 10.04.2017), čo znamená, že je ich potrebné
uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom uvedeným v zbernej faktúre (najneskôr 07.04.2017). Z klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo uhradiť 40 FO a FK. V termíne od 01.04.2017 do 05.04.2017 do 16:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ od týchto 9 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 03.04.2017 (1): Tibava; - dňa 04.04.2017 (4): Dúbravka, Horňa, Krásnovce, Úbrež; - dňa 05.04.2017 (4):
Bracovce, Hatalov, Pozdišovce, Ruský Hrabovec. Uhradiť ich malo ešte týchto 31 FO a FK územne patriacich pod
ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lesné,
Ložín, Malčice, Moravany, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec
n/O, Sobrance, Stretava, Trhovište, Tušice TNV, Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Vyšné Remety, Zalužice,
Zemplínska Široká. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 10.04.2017) nebude mať platbu z

nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.04.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom
v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo emailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je na
web stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručil a obratom ho mal doručiť už len tento FK: MFK Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 10.04.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 03.04.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV SFZ:
Riadna Konferencia SFZ: Uskutočnila sa v piatok 31.3.2017 od 11:00 h v Senci, v hoteli Senec. Zúčastnili sa jej
delegáti najvyššieho orgánu Slovenského futbalového zväzu. Po otvorení, schválení programu a voľbe funkcionárov
konferencie boli Zlatým odznakom SFZ ocenení 7 funkcionári. Delegáti schválili zmenu stanov SFZ kvôli zmene sídla,
nakoľko v novembri 2016 došlo k sťahovaniu do nových priestorov - nová adresa je Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava.
Ešte pred otvorením bodu schvaľovanie rozpočtu vystúpil prezident SFZ Ján Kováčik a informoval delegátov o tom, že
nad rámec prostriedkov priznaných zo štátneho rozpočtu na rok 2017, bude pre Slovenský futbalový zväz na základe
dohody medzi predsedom NR SR Andrejom Dankom a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR Petrom Plavčanom
vyčlenených ešte dodatočných 6 mil. €, ktoré budú použité výhradne na podporu amatérskych klubov. Maximálna výška
príspevku pre jeden klub bude 30 000 € a bude vyžadované minimálne 15%-né spolufinancovanie. V priebehu budúcich
týždňov budú vypísané výzvy, na základe ktorých bude možné čerpať tieto finančné prostriedky a príslušným spôsobom
bude na júnovej konferencii aj dnes schválený rozpočet. Ten počíta s príjmami vo výške 15 648 000 € a výdavkami 15 631
000 €. Schválený bol aj rozpočet dcérskej spoločnosti SFZ Marketing spol. s r.o. s plánovanými príjmami vo výške 2 774
000 € a výdavkami 2 744 000 €. V ďalšom programe delegáti za ÚLK a kluby II. ligy zvolili za člena výkonného výboru
SFZ za profesionálny futbal Tibora Végha a za pridruženého člena SFZ prijali organizáciu Plážový futbal Slovensko. V
rámci diskusie, okrem iného, prezident SFZ pozval zástupcov klubov II. ligy (skupiny o postup) na rokovanie o budúcnosti
a spôsobe riadenia druhej najvyššej ligovej súťaže od súťažného ročníka 2017/18. Za ObFZ Michalovce sa uvedenej
konferencie sa zúčastnil Vladimír Čan (predseda ObFZ).
Prvé stretnutia 7.k. (semifinále) súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce, sa v jednom z 2 z nich spomedzi posledných 4 družstiev v tejto súťaži, predstavil už len
1 kolektív, a to: - dňa 04.04.2017 o 16:00 h: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1); hralo sa na
štadióne MFK Zemplín Michalovce. Odvetné stretnutie je na programe dňa 11.4.2017 o 18:30 h.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

