Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 41 z 12.04.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
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 12.04.2017 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).
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R futbalu od novovyškolených R zo
školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Na ObFZ ho stále nedoručil a obratom je povinný ho doručiť už len P. Piovar.
Objednávka výstroja pre novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Na základe požiadaviek
bol tento objednaný pre týchto z nich: Š. Miľo, P. Piovar, P. Remecký, P. Rózsa, D. Tuším, K. Ubľanská. Objednané
výstroje boli na ObFZ doručené dňa 12.4.2017. Každý z uvedených si ich od uvedeného dňa mohol prevziať na ObFZ
v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Podklady k zaregistrovaniu sa novovyškolených R futbalu v ISSF zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017:
Registračný formulár R k zaregistrovaniu v ISSF k potvrdeniu už z nich na ObFZ doručili: - dňa 05.04.2017: K. Ubľanská; dňa 07.04.2017: P. Piovar; - dňa 10.04.2017: P. Rózsa. Tieto im boli potvrdené (1 sa odovzdal pre R a 1 ostal na ObFZ),
pričom každý z nich bol povinný originál tohto formulára hneď v uvedený deň zaslať k zaregistrovaniu na SFZ na stanovenú
adresu. Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom sú povinní ho doručiť aj: T. Bodor, F. Džado, P. Remecký, D. Tuším.
Zaregistrovanie novovyškolených R v ISSF zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Po zaslaní na ObFZ
potvrdeného originálu „Registračného formulára rozhodcu“ k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári, boli v ISSF
ako R zaregistrovaní: - dňa 11.4.2017: K. Ubľanská.
Požadované údaje od novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017 k spracovaniu dohody medzi
ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už podľa dodaných pokynov doručili títo z nich: - dňa 05.04.2017: K. Ubľanská; dňa 07.04.2017: P. Piovar; - dňa 10.04.2017: P. Rózsa; - dňa 12.04.2017: T. Bodor. Na ObFZ ich stále nedoručili a obratom
sú povinní ho doručiť aj: F. Džado, P. Remecký, D. Tuším.
Podklady k vybaveniu preukazu pre novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Na ObFZ sú
povinní svoju fotografiu e-mailom (na adresu: obfzmi@stonline.sk) obratom doručiť títo z nich: K. Ubľanská, P. Piovar.
Obaja sú povinní doručiť aj poplatok 5 € za vybavenie preukazu.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR
požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - dňa 06.04.2017: M. Ubľanský (na
obdobie 08.04.2017 - 30.06.2017); - dňa 12.04.2017: M. Hospodi (na obdobie 22.04.2017 - 30.06.2017); so všetkými
novovyškolenými rozhodcami zo školenia organizovaného KR v dňoch 30.3.-3.4.2017, ktorí už budú zaregistrovaní v
ISSF (na obdobie od zaregistrovania v ISSF do 30.06.2017).
Ďalšie dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Tieto sú povinní si na ObFZ osobne
preštudovať a oproti podpisu prevziať: - dňa 19.04.2017 o 15:30 h: M. Hospodi a všetci novovyškolení rozhodcovia zo
školenia organizovaného KR v dňoch 30.3.-3.4.2017, ktorí už budú do uvedeného termínu zaregistrovaní v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 12.4.2017 dostala od týchto FO a FK: Moravany (zo stretn.
16.k. VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z 9.4.2017).
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 6.4.2017 od 13:00 h do 12.04.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 1. Prerokovali ich na svojom zas. dňa 12.4.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Dodatočné na KR doručené oznámenia: Táto ich od 6.4.2017 do 12.4.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: a)
od R: - o zruš. obs.: M. Končík na 5.4.2017 - rod. dôv.; b) od D: - o zruš. obs.: M. Sabo na 5.4.2017 - rod. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 6.4.2017 do 12.4.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
J. Škodi na 13.4.2017 - rod. dôv., P. Tudja na 16.4.2017 - osob. dôv.; b) o neobs.: M. Ivan v dňoch 13.-15.5.217 - rod. dôv.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 12.4.2017 od FK
Krásnovce, v ktorej tento žiada o zmenu obsadeného rozh. A. Stretavského v stretn. 17.k.VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo
16.4.2017, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť: Krásnovce - 17 € (KR: ŽoZOR - m - 16.4.2017) - RS, F7e/e04/02.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 12.4.2017 sa naň dostavili: - rozh.: M. Hospodi - z dôvodu neúčasti na
náhradnom zimnom seminári R a D dňa 22.3.2017. KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 13.-16.4.2017: KR ich dňa 12.4.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 41, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Boli zaevidované v ISSF dňa 12.04.2017 a zahrnuté do mes. ZF za 04/2017.
Nariadenie pre R a D: KR nariaďuje R a D, aby v prípade oneskoreného začiatku stretnutia, alebo oneskoreného
uzatvorenia nominácií družstiev, dôvod podrobne popísali v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF, resp. v správe D.
V stretnutiach VII. líg mužov sú povinní uvádzať aj to, či sa zabezpečoval videozáznam zo stretnutia.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 21.-23.4.2017: KR ho dňa 12.4.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 18.4.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o jeho doručenie na ObFZ do St 19.4.2017 do 15:00 h z
týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Strážske B (zo stretn. 12.k. VII.L Z m Strážske B - Pus. Čemerné z 9.4.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 21.-23.4.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 12.4.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 18. kolo - sobota
22.4.2017 o 13:00 h: Vinné - Čičarovce; V. liga Východ dorastencov: - 13. kolo - sobota 22.4.2017 o 13:00 h: Podhoroď Veľ. Revištia; V. liga Stred dorastencov: - 13. kolo - sobota 22.4.2017 o 13:00 h: Budkovce - Dúbravka; VI. liga mužov: 18. kolo - nedeľa 23.4.2017 o 13:00 h: Hatalov - Krásnovce, Dúbravka - Budkovce; VII. liga Východ mužov: - 10. kolo -

nedeľa 23.4.2017 o 13:00 h: Tibava - Zalužice B; VII. liga Západ mužov: - 14. kolo - nedeľa 23.4.2017 o 13:00 h: Malčice
- Lesné.
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 10.04.2017: Hatalov (RP hráča Leonard Kešeľ – 1385932 doručil
dealer až dňa 10.4.2017).
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 5.-9.4.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: VIII.L m - 16.k. z 09.04.2017: Beša - Ložín (1). 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 5.-9.4.2017 to nepripravili tieto družstvá
týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.LV d U19 11.k. z 08.04.2017: Rus. Hrabovec - Kusín (1); - VII.L Z m 12.k.
z 09.04.2017: Malčice - Trhovište (1); - VIII.L m 16.k. z 09.04.2017: Úbrež - Stretava (1); Beša - Ložín (1). Do
pozornosti DK.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: - v kategórii dorastencov: - dňa 07.04.2017: Balog Matej - 26.08.2002; - v kategórii
mužov: - dňa 06.04.2017: Juhás Marek - 19.01.2000, Šponták Dávid - 07.01.2001, Marcin René - 06.01.2001, Tomáš
Lukáš - 10.02.2001; - dňa 12.04.2017: Záhorčák Filip - 26.12.1999, Karaman Lukáš - 22.11.1999. Kópie uvedených
potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 05.04.2017 od 13:00 h do 12.04.2017 do 13:00 h ich ŠTK dostala
v počte 1. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 12.4.2017 a tajomník ŠTK ich uzavrel aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do 12.4.2017 do 13:00 h dostala v ISSF od
týchto FO a FK: ● Žbince - dňa 6.4.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene
termínu stretnutia 18.k. IV.L d U19 Lastomír - Žbince z 22.04.2017 o 16:00 h na 22.04.2017 o 10:00 h (žiadosť
stornovaná, lebo bola riešená už dňa 16.3.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. ŠTK v stredu 19.04.2017 sa má za každý uvedený klub dostaviť zodpovedný
zástupca družstva mužov týchto FO-FK: - o 15:45 h: Strážske B; - o 15:55 h: Beša; - o 16:05 h: Ložín - všetci
k pretrvávajúcim nedostatkom vo vybavení futbalového ihriska.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 21.-23.4.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 12.4.2017 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF : V zmysle SPF ich od 11.4.2017 mali tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za
03/2017 nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Lastomír, Lesné, Ložín, Malčice, Palín, Pavlovce n/U, Porostov, Tušice TNV, Veľ. Slemence, Vinné, Zempl. Široká.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 03/2017: dňa 11.4.2017: Bánovce n/O, Budkovce, Jovsa, Lesné, Zempl. Široká (všetky od 11.4.2017); - dňa 12.4.2017: Jastrabie
pri MI (od 11.4.2017).
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 05.04.2017 od 13:00 h do 12.04.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 1. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 12.4.2017 a tajomník DK ich uzavrel aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Maroš Drábik (Pozdišovce m - 1237143; 10 €) - hráč si odstál trest v prvom jarnom kole, hrať môže.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● Martin Devečka (Kriš. Liesková m - 1156552; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 37/5a.
● Peter Tomáš (Moravany m - 1119775; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 37/5a.
● Mario Baszcsur (Čičarovce d - 1326134; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 16. kola VIII.L m Iňačovce - Jastrabie pri MI z 09.04.2017: Peter Gurguľ (Jastrabie pri MI m 1211837; 10 €) - 2 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 49/1a/2a.
● stretnutie 12. kola VII.L Z m Strážske - Pus. Čemerné z 09.04.2017: Jaroslav Zambory (Strážske B m 1062832; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 16. kola VI.L m Vojany - Žbince z 09.04.2017: Gabriel Horňak (Vojany m - 1190025; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 12.04.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 16. kola VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017: Matúš Frantál (Palín m - 1239857; 10 €) - 2

stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 49/1a/2a; Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety m- 1324161; 10 €) - 5 týždň. NEPO od
12.4.2017, podľa DP 49/1b/2b.
● stretnutie 16. kola VIII.L m Úbrež - Stretava z 09.04.2017: Martin Hricik (Stretava m - 1375377; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 16. kola VIII.L m Budkovce - Krásnovce z 09.04.2017: Michal Seňko (Krásnovce m - 1208504; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 16. kola IV.L d Pozdišovce - Žbince z 08.04.2017: Dominik Tokár (Žbince d - 1340230; 5 €) - 2
stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 47/1a/2a.
● stretnutie 11. kola V.L S d Ptrukša - Budkovce z 08.04.2017: Ján Adamčík (Budkovce d - 1328964; 5 €) - 1
stretn. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 46/1b.
● stretnutie 11. kola IV.L Z ž Budkovce - Petrovce n/L z 07.04.2017: Dominik Hudák (Budkovce ž - 1347563; 5
€), Rudolf Demeter (Petrovce n/L ž - 1361363; 5 €) - obaja 4 týžd. NEPO od 12.04.2017, podľa DP 49/1b/2b.
Sťažnosť na správanie sa divákov v stretnutí: Rozhodnutie DK: stretnutie 15.k. VI.L m Vyš. Remety - Vojany
z 02.04.2017: DK udelila napomenutie futb, odd. TJ Vyš. Remety za správanie sa divákov v uvedenom stretnutí; 10 €.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 12.04.2017. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 09.04.2017); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 08.04.2017), Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m 09.04.2017), Úbrež (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 09.04.2017), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 09.04.2017). Všetky tieto budú
zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 14.04.2017 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:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 13.-16.4.2017:
V. liga Východ dorastencov: - 12. kolo - štvrtok 13.4.2017 o 15:30 h: Veľ. Revištia - Koromľa (Cejkovský ako
R za J. Škodiho).
VI. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa 16.4.2017 o 16:00 h: Krásnovce - Dúbravka (Koščo ako R za Stretavského,
Vojtko ako D - dopln.), Žbince - Palín (Stretavský ako R za Košča, Vojtko ako D - zruš.).
VIII. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa 16.4.2017 o 16:00 h: Ptrukša - Beša (o 13:00 h: Kopas ako R za Tudju).
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. Vygenerovali si ho
už: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: (predtým 43; 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 12.04.2017 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 6.4.2017 (1): M.
Ubľanský (na obdobie 08.04.2017 - 30.06.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 12.-16.4.2017: Toto
bolo doplnené dňa 11.4.2017 a zmeny od 12.4.2017 (niektoré budú doplnené až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 05.04.2017 od 16:00 h do 12.04.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto: Rus. Hrabovec (1): Samuel Handra - 29.01.2002 (07-??-?? – 11s) - uvedený FO mohol v ISSF
cez EP podať túto žiadosť nanovo; Moravany (1): Giuseppe Roda - 11.11.1992 (11-11-11 – 12) - žiadosť, aj s kópiami
požadovaných dokladov hráča, je potrebné zaslať doporučenou pošt. list. zásielkou na Matriku SFZ (RaPP, čl. 12/4).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 05.04.2017 od 16:00 h do 12.04.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Zalužice (3): Mário Nistor - 12.09.2001 (30-3030 – 12), Emil Ferko - 28.09.2000 (11-11-11 – 12), Patrik Mindžák - 07.07.1999 (11-11-11 – 12). Uvedené FO a FK
mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 05.04.2017 od 16:00 h do
12.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Zalužice (3): Mário Nistor - 12.09.2001 (12 – 12), Emil Ferko - 28.09.2000 (12
– 12), Patrik Mindžák - 07.07.1999 (12 – 12). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 05.04.2017 od
16:00 h do 12.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Lekárovce (1): Marek Barna - 21.02.1988 (02-07 – 07); Zalužice
(1): Rastislav Tomovčík - 12.04.1973 (30-12? – 12). Tieto kluby mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 05.04.2017 od
16:00 h do 12.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Zalužice (1): Rastislav Tomovčík - 12.04.1973 (30-12? – 12) -

žiadosť už bola schválená dňa 12.04.2017 o 09:20 h.
Ďalšie požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 12.04.2017:
Zalužice - zmeniť štatutárneho zástupcu (uvedený FK k tomu na ObFZ doručil: kópiu zápisnice z členskej schôdze OŠK z
24.02.2017; kópiu uznesenia z členskej schôdze OŠK z 24.02.2017; kópiu prezenčnej listiny z členskej schôdze OŠK z
24.02.2017). Matrika ObFZ po prekontrolovaní doručených materiálov požiadavku o túto zmenu zaslala z ObFZ e-mailom
na SFZ dňa 12.04.2017. Informácia o jej vybavení bola na ObFZ doručená zo SFZ e-mailom hneď v uvedený deň.
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.
Anio do 12.4.2017 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 svoj videozáznam už postupne prevzali aj tieto FO a
FK: - dňa 7.4.2017: 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); - dňa 10.4.2017: 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) ; - dňa 12.4.2017: Zalužice (zo stretn. 17.k. VI.L m
Zalužice - Topoľany z 10.4.2016), Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice z 11.9.2016). V termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se 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); Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L m Žbince - Moravany z 18.9.2016).
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v ostatnej dohode s ObFZ: - dňa 06.04.2017: J. Šimko (zmena č. OP).
Kópia posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra predchádzajúceho roku
k dohode s ObFZ v 1. polroku 2017: Každý dôchodca, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o pracovnej činnosti“, je
povinný k nej na ObFZ doručiť aj dvojmo kópiu posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra
predchádzajúceho roku. Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 06.04.2017: J. Šimko.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ z 06.04.2017 spracoval dňa 06.04.2017 na obdobie 08.04.-30.6.2017 s týmito ďalšími R a D pre
súťaže ObFZ: M. Ubľanský. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ oproti podpisu
v dňoch 06.-07.04.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe uzavretia ďalších
dohôd v 1. polroku 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 06.04.2017: ohľadom
ďalšieho 1 funkcionára uvedeného v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ho najneskôr dňa 07.04.2017.
Pozvánka na 7. Valné zhromaždenie Olympijského klubu Michalovce: ObFZ Michalovce ju dostal emailom dňa 07.04.2017 od Jozefa Uchaľa (predsedu OK Michalovce). To sa uskutoční vo štvrtok 20.4.2017 o 15:30 h v
malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Táto bola hneď v uvedený deň preposlaná
z ObFZ e-mailom aj členom OK Michalovce za ObFZ Michalovce (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö).
Pozvánka na zasadnutie RK VsFZ a ObFZ: Predsedovia a sekretári FZ v rámci VsFZ ju dostali z VsFZ od
M. Eperješiho (sekretára VsFZ) v prílohe e-mailu dňa 06.04.2017 pre predsedov svojich RK. Stretnutie sa uskutoční vo
štvrtok 27.04.2017 o 14:00 h v budove VsFZ v Košiciach. Zároveň požiadal každý FZ o zabezpečenie účasti svojho
predsedu RK. Uvedená pozvánka bola z ObFZ hneď v uvedený deň preposlaná e-mailom J. Padovi (predsedovi
RK ObFZ Michalovce).
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 03/2017 k príprave výplat za 03/2017:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené v dňoch 10.-11.4.2017.
Spracovanie výplat ObFZ za 03/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 10.-11.4.2017 a dňa 11.4.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
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:
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. 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.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.-5.4.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 6.4.2017.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1. štvrťrok 2017: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za 03/2017 ho v
dňoch 3.-5.4.2017 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na zas. VV dňa 10.04.2017.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 06.04.2017: J. Šimko, M. Ubľanský.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 6.4.2017: 2 funkcionári podľa požiadavky z 5.4.2017; 1 funkcionár
podľa požiadavky zo 6.4.2017.
Informačný prehľad o systéme poistenia pohľadávok z vkladov pre klienta: ObFZ ho, v súlade s novelou
zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ktorá implementovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ
o systémoch poistenia vkladov, dostal poštovou listovou zásielkou dňa 11.4.2017 od UniCredit Bank.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 03/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 11.12.4.2017 a dňa 12.4.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 03/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 12.04.2017 pre
týchto 32 zamestnancov ObFZ: J. Bendzák, D. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P. Dziad, Š. Ferko, J. Hreško, D. Ihnacik,
M. Ivan, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, P. Pavlo,
V. Pčolár, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, M. Rovňák, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, P. Tudja, M. Tušek, L.
Vojtko, A. Žoffčák. 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.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 12.04.2017: J. Bendzák (za 04/2017).
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).
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); - dňa 11.04.2017: Ložín (e-mailom: za 03/2017 - uhradená dňa 11.04.2017); - dňa 12.04.2017:
Malčice (osobne: za 03/2017 - uhradená dňa 12.04.2017), Jastrabie pri Mi (osobne: za 03/2017 - uhradená dňa
10.04.2017), Porostov (osobne: za 03/2017 - uhradená dňa 12.04.2017). Ani do 12.04.2017 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 jednotlivé
mesiace v týchto dňoch: - 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; - za 03/2017: - dňa
11.4.2017: Bánovce n/O, Budkovce, Jovsa, Lesné, Zemplínska Široká; - z neimportovaných na účet SFZ: - za
03/2017: Beša, Lastomír, Palín, Pavlovce n/U, Tušice TNV, Veľké Slemence, Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.04.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 10.04.2017), čo znamenalo, že ich bolo 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 05.04.2017 od 16:00 h do 12.04.2017 do 16:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ už aj od týchto 21 FO a FK (predtým od 9 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 06.04.2017 (7): Iňačovce, Krišovská Liesková, Kusín, Petrovce n/L,
Ptrukša, Stretava, Trhovište; - dňa 07.04.2017 (3): Moravany, Sobrance, Zalužice; - dňa 10.04.2017 (5): Oborín,
Pusté Čemerné, Rakovec n/O, Vojany, Vyšné Remety; - dňa 11.04.2017 (5): Bánovce n/O, Budkovce, Jovsa, Lesné,
Zemplínska Široká; - dňa 12.04.2017 (1): Jastrabie pri MI. Uhradiť ich malo ešte týchto 10 FO a FK územne patriacich
pod ObFZ MI: Beša, Lastomír, Ložín, Malčice, Palín, Pavlovce n/U, Porostov, Tušice TNV, Veľké Slemence, Vinné.
Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 10.04.2017) nemal platbu z nej importovanú na účte
SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.04.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po
úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
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:
Dodatočné zaslanie materiálu na 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období
rokov 2014-2017 - na 10.04.2017: Materiál (Hospodárenie ObFZ za I.Q 2017) bol z ObFZ zaslaný dňa 07.04.2017 v
prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ.
Z ostatného 40. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Toto sa na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ uskutočnilo v Po 10.04.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.

Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami, po schválení
programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: hospodárenie ObFZ za I. štvrťrok 2017; informácie zástupcov
komisií a sekretára ObFZ o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 09.03.2017 do 05.04.2017; info zástupcu ŠTK o SF
15.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017; info zástupcu ŠTK o príprave finále 15.r. súťaže
„Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sezónu 2016/2017; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred
záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili všetci 7 členovia VV (V. Čan,
R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; J. Žofčák). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za orgány zabezpečenia
spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (L. Popik; ospravedlnil sa:
E. Anguš), sekretár (J. Bendzák). Zo zasadnutia sa ospravedlnili: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado).
Uznesenia z ostatného 40. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
10.4.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 40. zas. VV ObFZ dňa 10.04.2017 tak, ako bol uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.04.2017. ● VV schválil
„Hospodárenie ObFZ za I. štvrťrok 2017“. ● VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od
9.3.2017 do 5.4.2017. ● VV uložil predsedovi ŠTK predvolaním zodpovedných zástupcov družstiev mužov FO-FK
(Strážske B; Beša; Ložín) na najbližšie zasadnutie ŠTK riešiť pretrvávajúce nedostatky vo vybavení ich futbalových
ihrísk. ● VV schválil návrh KR na doplnenie NL R súťaží ObFZ 2016/2017 o týchto novovyškolených R zo školenia
organizovaného KR v dňoch 30.3.-3.4.2017: T. Bodor, F. Džado, P. Piovar, P. Remecký, R. Rózsa, D. Tuším, K.
Ubľanská. ● VV schválil návrh predsedu KR na úhradu faktúry za objednávku výstrojov pre novovyškolených R zo
školenia organizovaného KR v dňoch 30.3.-3.4.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu zástupcu ŠTK o SF 15. roč.
súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. ● VV vzal na vedomie informáciu zástupcu ŠTK
o príprave finále 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. ● VV vzal na vedomie doručenú
cenovú ponuku na medaily z mincovne v Kremnici k oceneniu jednotlivcov v rámci ObFZ. ● VV schválil zaslanie
objednávky ObFZ do Mincovne Kremnica na 10 zlatých, 20 strieborných a 30 bronzových medailí k oceneniu
jednotlivcov v rámci ObFZ. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu ObFZ o riadnej Konferencii SFZ z 31.3.2017. ●
VV vzal na vedomie informáciu predsedu ObFZ o budove SFZ v Michalovciach. ● VV vzal na vedomie všetky informácie
z bodu „Rôzne a diskusia“ na 40. zas. VV ObFZ dňa 10.4.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach
prijatých na 40. zas. VV ObFZ dňa 10.4.2017.
Zápis z ostatného 40. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
10.4.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 11.-12.4.2017 a dňa 12.4.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 41. zasadnutie VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v Ut 9.5.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.
ZO SPRÁV VsFZ:
Zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 28 z 07.04.2017 - zo Správ Se VsFZ): Uskutočnilo sa v stredu
12.04.2017 o 15:00 h v Košiciach, v budove Dome Športu.
Zasadnutie RK VsFZ a predsedov RK ObFZ (z ÚS VsFZ č. 28 z 07.04.2017 - zo Správ RK VsFZ):
Uskutoční sa vo štvrtok 27.04.2017 o 14:00 h v budove Dome Športu v Košiciach.
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 11.4.2017: VV SFZ na ňom okrem iného: ● vzal na vedomie vyhodnotenie
činnosti reprezentačného družstva SR U17; ● vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; ● vzal na vedomie informáciu o príprave a priebehu projektu
Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry; ● schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 29. jún
2017 do Popradu; ● schválil návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM - FA a Grassroots ÚTM na súťažný ročník 2017/2018, zároveň určil deň 30.4.2017 za konečný termín na splnenie podmienok pre kluby,
ktoré licenčné podmienky doposiaľ nesplnili; ● vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie
SFZ za rok 2016; ● schválil návrh na prijatie za riadneho člena SFZ Športovú akadémiu Trenčianske Teplice; ● vzal na
vedomie informáciu z Kongresu UEFA z 5.4.2017 v Helsinkách; ● súhlasil s obsahom vyhlásenia a podporil anketu k
zákonu č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorá vzišla z iniciatívy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS; ● vzal na vedomie
informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ; ● vzal na vedomie
informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec 2017; ● schválil návrh na udelenie
odznakov SFZ; ● schválil návrh na obsadenie odborných komisií UEFA (2015-2019) v zmysle obežníka UEFA č. 15/2017.
Odvetné stretnutia 7.k. (semifinále) 48. roč. 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 11.04.2017 o 18:30 h: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 1:0
(1:0); prvé stretnutie 2:1 (1:1); do finále postúpil ŠK Slovan Bratislava. Výsledky druhého semifinále: - z 05.04.2017:
FK Poprad - MFK Skalica 1:0; - z 12.04.2017: MFK Skalica - FK Poprad 2:0; do finále postúpil MFK Skalica. Finále je na
programe 1.5.2017 na štadióne FK Poprad.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

