Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 41 zo 7.4.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 28. 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 11.4.2016 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. 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
11.4.2016: Táto bola dňa 4.4.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK súťaží ObFZ Michalovce na nahlásenie svojich zástupcov na školenie nových
rozhodcov futbalu: Na základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV
a schválenom VV-om, je každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017, povinný najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h na ObFZ nahlásiť minimálne 1 svojho zástupcu na školenie
nových rozhodcov futbalu, s cieľom mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 31.3.2016 do 6.4.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Zempl. Široká (zo stretn. 14.k. VI.L m Zempl. Široká - Žbince z 20.3.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby až do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 6.4.2016 dostala od týchto FO a FK: - Malčice (zo stretn.
15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016).
Napomenutia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: neoznačenie KDh v nich: F. Gejguš (d - 2.4.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 31.3.2016 do 6.4.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: a) o zruš. obs.:
A. Kopas na 9.-10.4.2016 - prac. dôv., M. Ruščanský na 10.4.2016 - prac. dôv., A. Stretavský na 9.4.2016 - prac. dôv., P.
Tóth na 3.4.2016 - prac. dôv.; b) o neobs.: P. Tóth na 22.-24.4.2016 - rod. dôv.; b) od D: - o zruš. obs.: L. Didič na
10.4.2016 - rod. dôv.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 6.4.2016 od FK Bánovce n/O na
výkon rozhodcov: D. Čeklovský a P. Tudja v stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O z 3.4.2016, ktorú vzala
na vedomie. Poplatok za sťažnosť (Bánovce n/O - 40 € - KR: sťažnosť - m - 3.4.2016) v súlade s RS, časť F, bod 7/e5.
Vyjadrenie k udelenej poriadkovej pokute: KR ho dostala dňa 6.4.2016 od deleg. M. Geciho k udeleniu PP dňa
30.3.2016 (ÚS č. 40), ktoré vzala na vedome.
Poriadkové pokuty - zrušenie: KR ich dňa 6.4.2016 navrhla pre DK zrušiť takto: - za oneskorené spracovanie
správy D: - deleg. M. Geci (5 € - KR : oSSD - m - 27.3.2016).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 6.4.2016: - na základe hodnotenia D: a) rozh. P.
Koščo - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn.16.k.VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016); b) rozh. M. Jakubec - na 1 stretn.
(za nedostatky v stretn.16.k.VII.L V m Senné - Záhor z 3.4.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 3.-10.4.2016: KR ich dňa 6.4.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 41, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-20.4.2016: KR ho dňa 6.4.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 12.4.2016, a to 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.
Požiadavka o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dňa 6.4.2016 dáva
pre Se ObFZ ohľadom týchto ďalších zamestnancov: P. Feňuš (od 16.4.2016 do 30.6.2016).
!Nariadenie pre R: KR nariaďuje R, aby v prípade, že im bude telefonicky oznámené zrušenie stretnutia, túto
skutočnosť oznámili prostredníctvom elektronického zápisu o stretnutí v ISSF, a to cez podanie na komisiu (pravá horná časť
zápisu). Toto podanie je nutné adresovať na ŠTK i na KR.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 13.4.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 13.4.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: D.
Čeklovský a P. Tudja - obaja z dôvodu pohovoru k stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O z 3.4.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 15.17.4.2016: KR ho dňa 6.4.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 18.
kolo - sobota 16.4.2016 o 13:00 h: Vinné - Krásnovce, Rakovec n/O - Hatalov; V. liga Východ dorastencov: - 14. kolo sobota 16.4.2016 o 13:00 h: Úbrež - Sejkov, Tibava - Kusín; V. liga Stred dorastencov: - 10. kolo - sobota 16.4.2016 o
13:00 h: Lekárovce - Záhor, Kriš. Liesková - Budkovce; V. liga Západ dorastencov: - 10. kolo - sobota 16.4.2016 o 13:00
h: Pus. Čemerné - Zalužice; VI. liga mužov: - 18. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 13:00 h: Topoľany - Krásnovce, Tušice TNV Hatalov; VII. liga Východ mužov: - 18. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 13:00 h: Podhoroď - Sejkov, Kusín - Niž. Rybnica; VII.

liga Západ mužov: - 18. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 13:00 h: Lesné - Vojany, Pus. Čemerné - Rakovec n/O; VIII. liga
mužov: - 10. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 13:00 h: Úbrež - Jastrabie pri MI, Oborín – Choňkovce.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach KR dňa
6.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podnet na DK: DK ho dostala dňa 3.4.2016 od futb. odd. TJ Bánovce n/O podaním v ISSF cez detail stretnutia
16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O z 3.4.2016. DK ho vzala na vedomie a upustila od ďalšieho šetrenia (bez
poplatku za podnet).
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: - Peter Poľak
(Rakovec n/O m; 10 €) - DK zvyšok DO 2 stretn. NEPO zmenila na PO od 6.4.2016 do 6.7.2016 - podľa DP 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Július Halás (Budkovce m - 1226889; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 06.04.2016, podľa DP 37/5a; b) Ján Štefán ( Ptrukša m 1235127; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 06.04.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 16. kola VI.L m Tušice - Zalužice z 3.4.2016: Ondrej Pallai (Tušice TNV m - 1236582; 10 €) - 4
týždne NEPO od 06.04.2016, podľa DP 49/1b, Juraj Hospodár ( Zalužice m - 1206323; 10 €) - 4 týždne NEPO od
06.04.2016, podľa DP 49/1b.
b) stretnutie 16. kola VI.L m Moravany - Žbince z 3.0.2016: Zoltán Kuták (Moravany m - 1043188; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 06.04.2016, podľa DP 48/1b.
Požiadavka ohľadom odstupného za transfer hráča: DK začína disciplinárne konanie voči futb. odd. TJ
Družst. Ložín na základe podania TJ Družst. Borov, podľa čl. 71. DK žiada futb. odd. TJ Družst. Ložín do 11.4.2016 do
15:00 h na ObFZ doručiť písomnú dohodu klubov o odstupnom za hráča (Maroš Friga - 1261806) a doklad o úhrade
odstupného.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2016 do 31.1.2016 podľa DP, čl. 57 a 58, a zaslanie
Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK ObFZ poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 6.4.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: A) zrušila tieto: - od KR: - za oneskorené
spracovanie správy D: - deleg. M. Geci (5 € - KR : oSSD - m - 27.3.2016); B) udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Senné - 2 €: ŠTK: NpTkS/nT - m - 3.4.2016), Rem. Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS/PT - m
- 3.4.2016); Beša - 7 €: ŠTK: NpTkS/PT - m - 3.4.2016); - za nenastúpenia na stretnutie: Sejkov (150 € - ŠTK: NnS - d 2.4.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 16.k. VII.L V m z 3.4.2016: Iňačovce Čičarovce (15´ z viny dom.); ponechaný v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK: Senné (17 € - ŠTK: nNnS - m 3.4.2016); - za nedohrané stretnutie pre pokles počtu hráčov: Senné (50 € - ŠTK: NSppph - m - 3.4.2016); - za závažné
nedostatky v zápise: rozh. M. Jakubec (5 € - ŠTK: NvZ - m - 3.4.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a
doklad o úhrade doručiť do 13.4.2016 do 15:00 h na ObFZ). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v
uzneseniach DK dňa 7.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zrušenie stretnutia súťaží ObFZ: ŠTK zrušila toto stretnutie: - dňa 2.4.2016 na základe telefonického
oznámenia P. Romanca (funkcionár FK Kusín) z 2.4.2016 o nedostavení sa hostí na stretnutie 12.k. V.L V d Kusín - Sejkov
dňa 2.4.2016, ktoré domácim telefonicky oznámil P. Tokár (funkcionár FK Sejkov). Zrušenie odohrania tohto stretnutia
bolo následne predsedom ŠTK telefonicky oznámené KR. Hodnotiť sa to bude ako nenastúpenie súpera na stretnutie,
pričom z tohto stretnutia sa v ISSF žiada pred termínom jeho uskutočnenia vytvoriť nominácie družstiev na stretnutie.
Podnet na zmenu začiatkov stretnutí IV.L d vyžrebovaných na deň 9.4.2016 o 15:30 h: ŠTK ho dostala
podaním v ISSF dňa 6.4.2016 od OFK Hatalov kvôli kolízii týchto stretnutí so stretnutím Fortuna ligy MFK Zemplín
Michalovce - Vion Zlaté Moravce so začiatkom o 17:00 h. ŠTK ho z dôvodu neskorého podania podnetu neriešila
(poplatok za podnet nevyžaduje).
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 6.4.2016: Bánovce n/O (Čuhanič Patrik
- 09.08.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív 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 2.-3.4.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VII.L V m - 16.k. z 3.4.2016: Senné - Záhor (nefunkčná
tlačiareň: Senné - 2 €: ŠTK: NpTkS/nT - m - 3.4.2016), Rem. Hámre - Rus. Hrabovec (nebol PC, ani tlačiareň: Rem.
Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS/PT - m - 3.4.2016); - VII.L Z m - 16.k. z 3.4.2016: Beša - Iňačovce (nebol PC, ani tlačiareň:
Beša - 7 €: ŠTK: NpTkS/PT - m - 3.4.2016).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 12.k. V.L V d z 2.4.2016: Kusín - Sejkov 3:0 kont.
(hostia nenastúpili). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Sejkov (150 € - ŠTK: NnS - d - 2.4.2016).

Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 16.k. VII.L V m z 3.4.2016: Senné - Záhor (30´ z
viny dom.). Návrh PP pre DK: Senné (17 € - ŠTK: nNnS - m - 3.4.2016).
Nedohrané stretnutie pre pokles počtu hráčov: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 16.k. VII.L V m z 3.4.2016:
Senné - Záhor 0:4 nedohrané od 46´ pre pokles počtu hráčov domácich pod 7 v dôsledku ich zranení. ŠTK kontumovala
uvedené stretnutie s ponechaním výsledku 0:4 z HP, podľa SP, 52/b a 11/3. Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Senné (50
€ - ŠTK: NSppph - m - 3.4.2016); rozh. M. Jakubec (5 € - ŠTK: NvZ - m - 3.4.2016) za neuvedenie v zápise, že domáci
nastúpili len s 9 hráčmi).
Upozornenia ŠTK: ŠTK upozorňuje uvedené FO a FK na zistené nedostatky v týchto stretnutiach: - VII.L V m 16.k. z 3.4.2016: a) Rem. Hámre: v stretnutí Rem. Hámre - Rus.Hrabovec (šatne bez prípojky vody); b) Kusín: v stretnutí
Kusín - Zalužice B (šatne bez prípojky vody); c) Horovce: v stretnutí Horovce - Trhovište (nesúvislá bariéra za bránou
v dĺžke 5 m). ŠTK žiada uvedené nedostatky odstrániť.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Rakovec n/O - dňa 3.4.2016 podaním cez detail stretnutia v ISSF k zmene termínu stretnutia 17.k. VII.L Z m
Rakovec n/O - Pozdišovce z Ne 10.4.2016 z 15:30 h 12:30 h z dôvodu folklórnej slávnosti v Rakovci n/O. Súper
(Pozdišovce) dňa 6.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF (mal to podať cez detail stretnutia) oznámil, že s návrhom zmeny
termínu súhlasí. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 10.4.2016 o 12:30 h v
Rakovci n/O (poplatok za prerokovanie žiadosti: Rakovec n/O - 17 €: ŠTK: ŽoZTS - m - 10.4.2016).
- Močarany - dňa 5.4.2016 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF (mal to podať cez detail stretnutia) k
zmene miesta stretnutia 11.k. III.L mž Močarany - Bracovce zo So 9.4.2016 z Močarian na štadión MFK Zemplín
Michalovce bez uvedenia dôvodu. ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať v pôvodnom termíne v So 9.4.2016 o 10:00 h
na štadióne MFK Zemplin Michalovce na trávnatom C-ihrisku za tribúnou (poplatok za prerokovanie žiadosti: Močarany
- 10 €: ŽoZMS - m - 10.4.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 8.-10.4.2016:
ŠTK ho dňa 30.3.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK v dňoch 6.-7.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
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.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za 03/2016: Tieto boli v ISSF
vygenerované dňa 1.4.2016.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za
03/2016: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 1.4.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento
dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to vybavil hneď dňa 1.4.2016.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 5.4.2016: na stretnutia v dňoch 8.-10.4.2016
(zmeny od 6.4.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 6.4.2016: - 12.k. V.L V d z 2.4.2016: Vyš. Remety - Veľ. Revištia (rozh. F. Gejguš).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Zaznamenané boli tieto: - dňa
7.4.2016: - nenastúpenie na stretnutie 12.k. V.L V d z 2.4.2016: Kusín - Sejkov 3:0 kont. (hostia nenastúpili); - nedohrané
stretnutie 16.k. VII.L V m z 3.4.2016: Senné - Záhor 0:4 nedohrané od 46´ pre pokles počtu hráčov domácich pod 7 v
dôsledku ich zranení..
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 2.-3.4.2016:
V. liga Východ dorastencov: - 12. kolo - sobota 2.4.2016 o 12:30 h: Kusín - Sejkov (Tudja ako R - zrušenie;
stretnutie bolo zrušené).
VII. liga Západ mužov: - 16. kolo - nedeľa 3.4.2016 o 15:30 h: Veľ. Slemence - Ptrukša (Hreško ako D dopln.), Pus. Čemerné - Bánovce n/O (o 12:30 h: D. Čeklovský ako R za Tótha).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 8.-10.4.2016:
III. liga mladších žiakov: - 11. kolo - sobota 9.4.2016 o 10:00 h: Močarany - Bracovce (štadión MFK Zemplín
MI - ihrisko C, za tribúnou: Rapáč)IV. liga dorastencov: - 17. kolo - sobota 9.4.2016 o 15:30 h: Hatalov - Moravany (Kaffan ako R za Kopasa).
V. liga Východ dorastencov: - 13. kolo - sobota 9.4.2016 o 15:30 h: Rus. Hrabovec - Podhoroď (Ubľanský ako
R za Stretavského), Porostov - Veľ. Revištia ( o 12:30 h: Ubľanský ako R za Stretavského).
VI. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 15:30 h: Krásnovce - Tušice TNV (Stretavský ako AR1 za
Kopasa).

VII. liga Východ mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 15:30 h: Niž. Rybnica - Poruba p/V (Tóth ako R za
Ruščanského), Zalužice B - Podhoroď (So 9.4.2016 v Hažíne: Jakubec ako AR1 - zruš.), Porostov - Jovsa (o 12:30 h: Tóth
ako R za Ruščanského).
VII. liga Západ mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 15:30 h: Vojany - Pus. Čemerné (Ján Pivarník ako R za
Košča, Kaffan ako AR1 za Jána Pivarníka), Bánovce n/O - Lesné (Šimko ako D za Didiča), Trhovište - Iňačovce (o 12:30
h: D. Čeklovský ako R za Kopasa, Šimko ako D za Didiča).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.3.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.4.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 1.4.2016.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 31.3.2016 od 11:00 h do
7.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Stretava
(1): Víťazoslav Oláh - 03.08.1999 (04-06-06 – 06). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať
o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 31.3.2016 od 11:00 h do
7.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Stretava (1): Víťazoslav
Oláh - 03.08.1999 (07 – 07). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení transferu a skončení platnosti papierových preukazov: V
termíne od 31.3.2016 od 11:00 h do 7.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom
týchto FO-FK: Zemplínska Široká (1): Eduard Karšňák - 20.10.1958 (21/3-1/4 – 1/4). 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 31.3.2016 od 11:00 h do
7.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Zalužice (2): Michal
Fedič - 17.09.1982 (05-05?? – 06), Jaroslav Dankanin - 13.10.1965 (05-05?? – 06). Uvedené FO a FK mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Pripomienkovanie Registračného a prestupového poriadku SFZ (oficiálny oznam SFZ z webovej stránky
SFZ): Výkonný výbor SFZ na svojom aprílovom zasadnutí prerokoval návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ
(ďalej ako "RAPP" alebo "predpis"), ktorý obsahuje zapracované návrhy v zmysle stanoviska FIFA k predkladanému
predpisu, z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona o športe č. 440/2015 Z. z., pracovnej skupiny, ktoré vyplynuli z
doterajších poznatkov z praxe. Vzhľadom k tomu, že RAPP má byť schválený výkonným výborom SFZ na májovom
zasadnutí, futbalová a odborná verejnosť má možnosť pripomienkovať predkladaný návrh RAPP do 10 kalendárnych dní,
t. j. do nedele 17.04.2016. Pripomienky spolu s ich odôvodnením a navrhovanou zmenou konkrétneho ustanovenia je
možné posielať do uvedeného termínu na e-mailovú adresu: „rapp@futbalsfz.sk“. Pracovná skupina sa bude zaoberať
všetkými doručenými pripomienkami, ktoré bude vyhodnocovať pre účely predloženia návrhu predpisu na jeho schválenie
výkonným výborom SFZ. Proti tomto ozname na stránke SFZ sú aj: Návrh celého predpisu; Návrh novely.
SPRÁVY TMK ObFZ:
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 4.4.2016: Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015). 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); Tibava (zo
stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015).
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.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: ObFZ ich na základe požiadavky
KR ObFZ zo 6.4.2016 spracoval dňa 7.4.2016 s ďalším 1 R (P. Feňuš) obsadeným na stretnutia súťaží ObFZ od 16.4.2016,
a to na obdobie 16.4.-30.6.2016. Dotyčný si ju môže prevziať oproti podpisu na ObFZ v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ. K tomu má na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 7.4.2016: Tušek Michal st. (zmena stavu, zmena čísla OP).
Dohoda uzatvorená medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý z R a D, ktorý bude v 1.
polroku 2016 pôsobiť v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorý boli obsadený 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. Na
ObFZ si ju už prevzali aj: - dňa 1.4.2016: Geci Miloš; - dňa 4.4.2016: Gejguš František; - dňa 6.4.2016: Dančišin
Michal; - dňa 7.4.2016: Tušek Michal st., Pčolár Vojtech. Do 7.4.2016 do 11:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si
ju majú prevziať aj títo z nich: Didič Ladislav, Ferko Šimon, Ihnacik Daniel, Jakubec Martin, Matej Ján, Mazár
Milan, Rapáč Patrik, Rovňák Mikuláš, Stretavský Anton, Ubľanský Marcel, Žoffčák Alfonz, Tóth Pavol. K tomu
má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-31.3.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 31.3.2016 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre ObFZ MI
takto: v celkovej čiastke 372,00 € všetky platby za 02/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-31.3.2016; PP: 1449);
dátum dodania: 31.3.2016; dátum vyhotovenia: 31.3.2016; dátum splatnosti: 5.4.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 03/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-5.4.2016 a dňa 5.4.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k 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 31.3.2016 tam boli zverejnené od 1.4.2016.
Ďalšie k 7.4.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 8.4.2016.
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“.
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 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej).
Zasadnutie VV VsFZ Košice (z ÚS VsFZ č. 28 z 30.3.2016 - zo Správ Se VsFZ): Uskutočnilo sa v stredu
6.4.2016 o 15:00 h v budove Dome Športu v Košiciach.
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ z 5.4.2016: VV SFZ na svojom pravidelnom zasadnutí
dňa 5.4.2016 v Bratislave okrem iného: a) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil deň 30. máj 2016 za konečný termín na
podpísanie zmluvy o spolupráci s mestami Prešov a Sereď; b) schválil návrh Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby
tréningového ihriska NTC Poprad; c) schválil návrh na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou
trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. v pomere BFZ (2), ZsFZ (6), SsFZ (4) a VsFZ (5); d) schválil
návrh na poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 150.000,- eur pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou
určeného na dobudovanie a rekonštrukciu futbalového areálu v Bánovciach nad Bebravou, a to formou refundácie už
vynaložených a riadne vyúčtovaných nákladov; e) schválil návrh mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho
futbalu pre regionálne futbalové zväzy; f) zvolal Konferenciu SFZ na deň 3. jún 2016 v Bratislave, v tejto súvislosti
prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ návrh programu; g) navrhol delegátom konferencie SFZ udeliť
čestné členstvo SFZ p. Jozefovi Markovi; h) schválil návrh na prijatie za riadneho člena SFZ Športové a vzdelávacie
centrum Nové Zámky; i) schválil návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže ÚTM a Grassroots; j)
prerokoval návrh na zmenu a doplnenie RAPP SFZ v zmysle stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe, v tejto
súvislosti vzal na vedomie pripomienky predsedu Matričnej komisie SFZ; k) vzal na vedomie informáciu o úprave
stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ v súvislosti s implementáciou zákona o športe; l) vzal na vedomie Správu o
činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015; m) vzal na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie
sporov za rok 2015; n) vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej komisie SFZ za rok 2015; n) vzal na
vedomie Správu o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015; o) vzal na vedomie postup Disciplinárnej
komisie SFZ pri vymáhaní rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ a Komory SFZ pre riešenie sporov; p) vzal na
vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec 2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 31.3.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely pre
ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 31.3.2016: v celkovej čiastke 372,00 € všetky platby za 02/2016 importované
na účet SFZ v dňoch 1.-31.3.2016; PP: 1449); dátum dodania: 31.3.2016; dátum vyhotovenia: 31.3.2016; dátum
splatnosti: 5.4.2016.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 03/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.4.2016 a importované na účte SFZ majú byť do termínu uvedeného v tejto zbernej faktúre (do tohto termínu budú musieť
byť platby za túto ZF na účte SFZ). ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3 dni pred týmto termínom. Uhradiť ich má týchto
52 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Horovce, Choňkovce,

Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba
p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Tibava, Trhovište,
Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl.
Široká, Žbince.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2016 a importované na
účte SFZ majú byť do 10.4.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 8.4.2016. V termíne od 1.4.2016 od 11:00 h do
7.4.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 22 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 5.4.2016 (10): Beša, Hatalov, Horovce, Koromľa, Lastomír, Lesné, Nacina Ves,
Petrovce n/L, Ptrukša, Záhor; - dňa 6.4.2016 (8): Bracovce, Kusín, Podhoroď, Rem. Hámre, Úbrež, Veľ. Kapušany,
Zalužice, Žbince; - dňa 7.4.2016 (4): Dúbravka, Poruba p/V, Pozdišovce, Trhovište. Uhradiť ich má ešte týchto 30 FO a
FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Budkovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce,
Lekárovce, Ložín, Malčice, MI - Topoľany, Moravany, Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Porostov, Pus.
Čemerné, Rakovec n/O, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Tibava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné,
Vojany, Vyš. Remety, Zempl. Široká. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.4.2016 nebude mať platbu ZF za 03/2016
importovanú na účte SFZ, má od uvedeného dňa zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude
povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 03/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 5.-6.4.2016
a dňa 6.4.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 03/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 6.4.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: E. Anguš (za 03), J. Bendzák (za 03), J. Cejkovský (za 03), D. Čeklovský (za 03), M. Čeklovský (za
03), M. Dančišin (za 03), L. Didič (za 03), P. Dziad (za 03), Š. Ferko (za 03), M. Geci (za 03), F. Gejguš (za 03), J. Hreško
(za 03), M. Hrinda (za 03), D. Ihnacik (za 03), M. Jakubec (za 03), P. Kaffan (za 03), M. Končík (za 03), P. Koščo (za 03),
M. Kurtak (za 03), L. Kurták (za 03), V. Lisák (za 03), J. Mano (za 03), J. Matej (za 03), M. Mazár (za 03), J. Minaroviech
(za 03), B. Ondrík (za 03), O. Palinský (za 03), V. Pčolár (za 03), Ján Pivarník (za 03), Joz. Pivarník (za 03), L. Popik (za
03), P. Rapáč (za 03), M. Rovňak (za 03), M. Ruščanský (za 03), M. Sabo (za 03), A. Stretavský (za 03), J. Šimko (za 03),
J. Škodi (za 03), M. Špivák (za 03), P. Tóth (za 03), P. Tudja (za 03), M. Tušek (za 03), M. Ubľanský (za 03), M. Verdžák
(za 03), L. Vojtko (za 03), A. Žoffčák (za 03). Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý z uvedených prevziať
osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 03/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 4.4.2015: F. Gejguš.
SPRÁVY Z ISSF:
Upozornenie na pripomienkovanie Registračného a prestupového poriadku SFZ: Členovia SFZ ho dostali
z ISSF e-mailom dňa 7.4.2016 od P. Kačinca s týmto textom: Informácie ohľadom pripomienkovania Registračného a
prestupového poriadku SFZ nájdete na tomto linku: „https://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/novinka/pripomienkovat-registracny-a-prestupovy-poriadok-sfz-je-mozne-do-1742016.html“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

