Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 42 zo 14.4.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 28. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 11.4.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 11.4.2016 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami
na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: hospodárenie ObFZ za I. štvrťrok 2016;
informácie zástupcov komisií a sekretára ObFZ o činnosti komisií ObFZ od 14.3.2016 do 6.4.2016; informácia
predsedu ŠTK o semifinále 14.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sezónu 2015/2016; informácia preds. ŠTK o
príprave finále 14.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sezónu 2015/2016; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a
diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnilo 6 členov
VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, J. Žofčák; z neúčasti sa ospravedlnili: A. Szabó zo zdrav. dôv.).
Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK
(M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 28. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 11.4.2016:
a) VV schválil program rokovania 28. zas. VV ObFZ dňa 11.4.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. b) VV vzal na
vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 11.4.2016. c) VV schválil „Hospodárenie ObFZ za I.
štvrťrok 2016“. d) VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 14.3.2016 do 6.4.2016. e) VV vzal na
vedomie informáciu o SF 14. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2015/2016. f) VV vzal na vedomie
informáciu o príprave finále 13. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2014/2015. g) VV uložil
sekretárovi ObFZ do 15.4.2016 zaslať „Výzvu Revíznej komisie VsFZ Košice k registrácii členov v kluboch“ všetkým
FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce e-mailom na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov
a zverejniť ju aj na stránke ObFZ. h) VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 28. zas. VV
ObFZ dňa 11.4.2016.
Výzva Revíznej komisie VsFZ k registrácii členov v kluboch: Táto bola zverejnená v ÚS ObFZ č. 39 z
24.3.2016, v Správach RK. Prerokoval ju aj VV ObFZ na svojom 28. zas. dňa 11.4.2016, k čomu prijal aj uznesenia.
Dňa 12.4.2016 bola táto výzva z ObFZ zaslaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je zverejnená
pri dátume 12.4.2016. Napokon dňa 12.4.2016 bola z ObFZ zaslaná e-mailom aj všetkým klubovým ISSF manažérom
FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce so žiadosťou predsedu ObFZ, aby túto kluby prerokovali na
zasadnutí výboru svojho klubu a podľa nej zabezpečili registráciu aj všetkých ostatných členov svojho klubu.
Zápis z ostatného 28. zasadnutia VV ObFZ z 11.4.2016: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
12.4.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 29. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 9.5.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
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.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce ho plánuje uskutočniť
v mesiaci máj 2016 na ObFZ v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po uzávierke
doručených prihlášok na toto školenie. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je zverejnené na webovej stránke ObFZ
(v jej starej verzii, v jej hlavnom menu uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým
záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“; v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti
„Školenia rozhodcov“ a v nej v časti „Dokumenty“). Túto je každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť,
vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť na ObFZ najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h osobne (II. posch., č. dv.
1), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce,
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo po preskenovaní e-mailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 7.4.2016 do 13.4.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 13.4.2016 dostala od týchto FO a FK: - Moravany (zo stretn.
16.k. VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 7.4.2016 do 13.4.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: L.
Kurták na 17.4.2016 - štud. dôv., J. Škodi na 16.4.2016 - osob. dôv.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 12.4.2016 od FK Veľ. Slemence
na výkon rozhodcu: B. Ondríka v stretn. 17.k. VII.L Z m Bracovce - Veľ. Slemence z 10.4.2016, ktorú vzala na
vedomie. Poplatok za sťažnosť (Veľ. Slemence - 40 € - KR: sťažnosť - m - 10.4.2016) v súlade s RS, časť F, bod 7/e5.

Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 13.4.2016 sa naň dostavili: - rozh.: D. Čeklovský, P. Tudja - obaja z
dôvodu pohovoru k stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O z 3.4.2016; KR ho s nimi vykonala, upozornila na
zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 13.4.2016: - na základe hodnotenia D: rozh. M.
Jakubec - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn.17.k. VII.L V m Sejkov - Kusín z 10.4.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 15.-17.4.2016: KR ich dňa 13.4.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 42, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-24.4.2016: KR ho dňa 13.4.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 19.4.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre všetkých R a D obsadených na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ v jarnej časti sezóny
2015/2016: Každý z týchto R a D bol povinný na ObFZ prevziať novú dohodu, ktorá sa vystavila na obdobie do
30.06.2016. Kto si ju ešte neprevzal, je povinný si ju prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Požiadavka o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dala pre Se ObFZ
ohľadom týchto ďalších zamestnancov: - dňa 6.4.2016: M. Šimková (od 9.4.2016 do 30.6.2016); - dňa 13.4.2016: M. Ivan
(od 23.4.2016 do 30.6.2016).
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 20.4.2016 do
15.00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Zalužice (zo stretn. 17.k. VI.L m Zalužice - Topoľany z 10.4.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 20.4.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: B.
Ondrík, M. Mazár; - deleg.: M. Dančišin - všetci z dôvodu pohovoru k stretn. 17.k. VII.L Z m Bracovce - Veľ. Slemence z
10.4.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 23.24.4.2016: KR ho dňa 13.4.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 19. kolo - sobota 23.4.2016 o 13:00 h: Lastomír - Žbince, Nacina Ves - Zempl. Široká; V. liga Východ dorastencov: - 15.
kolo - sobota 23.4.2016 o 13:00 h: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia; V. liga Stred dorastencov: - 11. kolo - sobota 23.4.2016 o
13:00 h: Čičarovce - Iňačovce, V. liga Západ dorastencov: - 11. kolo - sobota 23.4.2016 o 13:00 h: Malčice - Horovce; VI.
liga mužov: - 19. kolo - nedeľa 24.4.2016 o 13:00 h: Budkovce - Žbince, Malčice - Dúbravka; VII. liga Východ mužov: 19. kolo - nedeľa 24.4.2016 o 13:00 h: Rus. Hrabovec - Jovsa, Záhor - Porostov; VII. liga Západ mužov: - 19. kolo nedeľa 24.4.2016 o 13:00 h: Ptrukša - Veľ. Kapušany B, Trhovište - Beša; VIII. liga mužov: - 11. kolo - nedeľa 24.4.2016
o 13:00 h: Stretava - Sobrance B, Ložín - Horňa.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach KR v
dňoch 12.-13.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Kontakty na rozhodcov dodatočne zaradených na nominačné listiny rozhodcov súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016 po uzávierke „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Postupne na ne boli zaradení títo novo
vyškolení R: Igor Šimaľ - 071 01 Michalovce, Okružná 58; M: 0915/509770; Patrik Rapáč - 071 01 Michalovce,
Volgogradská 1; M: 0917/241336; Patrik Feňuš - 071 01 Michalovce, Okružná 12; M: 0918/064999; Maroš Ivan 072 04 Trhovište 187; M: 0944/917434; Pavel Tudja - 071 01 Michalovce, Jána Kollára 1207/39; M: 0907/161747;
Michal Končík - 071 01 Michalovce, J. Švermu 1; M: 0940/777819.
Ôsma časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v utorok
19.4.2016 s týmto programom: od 18:00 -18:30 h: zraz pred štadiónom MFK Zemplín MI, vydanie organizačných
pokynov (lektori: J. Mano, M. Kurtak); 19:00 - 21:00 h: účasť na futbalovom stretnutí 28. kola Fortuna ligy: MFK
Zemplín MI - DAC Dunajská Streda (lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto
„Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Tlačivo „Doplnenie zoznamu hráčov“: Toto sa nevyžaduje doručovať na ObFZ (- zo stretn. zo dňa 2.4.2015:
Jovsa d a rozh. Tudja; - zo stretn. zo dňa 2.4.2015: Jovsa m a rozh. Verdžák). Klub je povinný mať len potvrdenie o
platnej lekárskej prehliadke hráčov.
Kópia lekárskej správy o ošetrení hráča: Na ObFZ ju dňa 6.4.2016 doručil FK Bánovce n/O ohľadom hráča
svojho družstva mužov Patrika Maďara z 3.4.2016.
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 8.4.2016: Topoľany (Duška Miloš 12.07.1998), Iňačovce (Kendereš Peter - 23.07.1998, Sidor Marcel - 18.09.1998); - dňa 13.4.2016: Pus. Čemerné
(Schmidt Matúš - 17.12.2002), Lekárovce (Mesaroš Kristián - 30.09.1998, Ihnát Dávid - 22.06.1998); - dňa 14.4.2016:
Hatalov (Kanči Patrik - 24.11.1999). 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 8.-10.4.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 13.k. z 9.4.2016:
Kusín - Vyš. Remety (nebola tlačiareň: Kusín - 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 9.4.2016); - VII.L V m - 17.k. z 10.4.2016: Rus.
Hrabovec - Senné (nebol PC, ani tlačiareň: Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 10.4.2016); - VII.L Z m - 17.k. z
10.4.2016: Beša - Veľ. Kapušany B (nebol PC, ani tlačiareň: Beša - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 10.4.2016).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 17.k.VII.L Z m z 10.4.2016: Ptrukša - Horovce

3:0 kont. (hostia nepricestovali; porucha autobusu); - stretnutie 13.k.V.L V d z 10.4.2016: Sejkov - Tibava 0:3 kont.
(domáci nastúpili len so 6 hráčmi; na vedomie vzaté podanie na ŠTK z detailu uvedeného od rozh. M. Jakubca
z 10.4.2016). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Horovce - 200 € (ŠTK: NnS - m - 10.4.2016); Sejkov - 150 € (ŠTK:
NnS - d - 10.4.2016).
Návrh pre DK na vylúčenie družstiev FO-FK zo súťaží ObFZ 2015/2016: ŠTK k 13.4.2016 navrhla pre
DK vylúčiť zo súťaží ObFZ tieto družstvá FO - FK: a) družstvo dorastencov TJ Agro Sejkov - zo súťaže V.L V d (3x
nenastúpenie na stretnutie; SPF, čl. 12); návrh pre DK udeliť do ZF túto PP: Sejkov d - 1000 € (RS, F7/c5/04); b)
družstvo mužov TJ Agro Sejkov - zo súťaže VII.L V m (nesplnenie podmienok účasti v súťaži; SPF, čl. 38/a,b); návrh
pre DK udeliť do ZF túto PP: Sejkov m - 1000 € (RS, F7/c5/04).
Stornovanie podaní na ŠTK: ŠTK ich stornovala týmto FO a FK: - Močarany - z 13.4.2016 k zmene termínu
stretnutia (na základe požiadavky žiadajúceho klubu).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Močarany - dňa 13.4.2016 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene miesta a termínu všetkých
domácich stretnutí družstva dorastencov v jarnej časti sezóny 2015/2016 V.L Z d na ihrisko futb. odd. TJ Bánovce n/O z
dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Močaranoch, ktoré sa odohrajú o 3 h skôr pred ÚHČ uvedenej súťaže z dôvodu
kolízie termínov stretnutí s termínmi domácich stretnutí dorastencov TJ Bánovce n/O. Vedenie futb. odd. TJ Bánovce n/O
s tým súhlasilo. ŠTK na základe vzájomnej dohody nariadila všetky domáce stretnutia družstva dorastencov v jarnej časti
sezóny 2015/2016 V.L Z d odohrať na ihrisku futb. odd. TJ Bánovce n/O o 3 h skôr pred ÚHČ uvedenej súťaže (poplatok
za prerokovanie žiadosti: Močarany - 10 €: ŠTK: ŽoZTaMS - d - jar2016).
- Močarany - dňa 13.4.2016 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF (mal to podať cez detail stretnutia) k
zmene termínu stretnutia 12.k. III.L mž Strážske - Močarany zo So 16.4.2016 na Po 18.4.2016 o 16:00 h z dôvodu
neprítomnosti viacerých hráčov a trénera v stanovenom termíne. Vedenie futb. odd. ŠK Strážske s tým súhlasilo. ŠTK na
základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Po 18.4.2016 o 16:00 h na štadióne futb. odd.
ŠK Strážske (poplatok za prerokovanie žiadosti: Močarany - 15 €: ŽoZTS - mž - 16.4.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 22.24.4.2016: ŠTK ho dňa 13.4.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK v dňoch 13.-14.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Rozhodnutia ŠTK k vylúčeniam družstiev FO-FK zo súťaží ObFZ 2015/2016: ŠTK, na základe rozhodnutí
DK o vylúčení družstiev zo súťaží:
a) anuluje všetky dosiahnuté výsledky stretnutí družstva dorastencov futb. odd. TJ Agro Sejkov v súťaži V.L V d
ObFZ Michalovce 2015/2016, podľa SP 12/2. Súperi uvedeného družstva majú od 13.4.2016 v jednotlivých kolách voľno.
Uvedené družstvo je tak prvým zostupujúcim z tejto súťaže, podľa SP 12/4.
b) anuluje všetky dosiahnuté výsledky stretnutí družstva mužov futb. odd. TJ Agro Sejkov v súťaži VII.L V m
ObFZ Michalovce 2015/2016, podľa SP 12/2. Súperi uvedeného družstva majú od 13.4.2016 v jednotlivých kolách voľno.
Uvedené družstvo je tak prvým zostupujúcim z tejto súťaže, podľa SP 12/4.
Odvety 4. kola (semifinále) 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: V 4. kole už 4 zostávajúce kluby, ktoré postúpili z 3. kola, hrajú dvojkolovo (vylučovacím systémom doma von; 2x po 2 stretnutia), podľa pohárových pravidiel, pričom vonku dosiahnuté góly v prípade rovnosti bodov a skóre platia
dvojnásobne. Prvé stretnutia tohto kola sa hrali v stredu 6.4.2016. Odvetné stretnutia sú na programe v stredu 20.4.2016 o
17:00 h takto: 31. Horovce - Topoľany, 32. Krásnovce - Pavlovce n/U. Len v prípade rovnakého opačného výsledku v
ňom prídu na rad kopy na bránu zo značky PK. Víťazi týchto dvojzápasov postúpia do finále tejto súťaže.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka FK Tibava o určenie splátkového kalendára pokuty: DK ju od uvedeného FK dostala podaním
na DK v ISSF dňa 31.3.2016. Uvedený klub v nej žiadal o určenie splátkového kalendára pokuty vo výške 1000 €
uloženej DK v zmysle uznesenia MI-DK-2015/2016-0307. DK dňa 31.3.2016 po telefonickom súhlase svojich členov
požiadavke vyhovela a stanovila pokutu uhradiť v 5 mesiacoch po sebe v čiastke po 200 €, pričom prvá splátka 200 €
bola klubu zahrnutá už do ZF za 03/2016.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2016 do 31.3.2016 podľa DP, čl. 57 a 58, a zaslanie
Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK ObFZ poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu. Tento to
spracoval v dňoch 12.-13.4.2016. DK ObFZ Michalovce podľa uvedených článkov v uvedenom termíne neudelila ani
jednu pokutu. Vyúčtovanie odvedených príjmov z pokút z disciplinárnych konaní udelených DK ObFZ Michalovce podľa
DP čl. 57 a 58 za mesiace Január - Marec roku 2016 za ObFZ Michalovce bolo zaslané z ObFZ na požadovanú adresu na
SFZ e-mailom dňa 14.4.2016.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: a) Martin Peťo (Vyš.
Remety m; 10 €) - DK zvyšok DO 2 týždne NEPO zmenila na PO od 13.4.2016 do 13.7.2016, podľa DP 41/2; Stanislav
Guzej (Žbince m; 10 €) - DK zvyšok DO 2 týždne NEPO zmenila na PO od 13.4.2016 do 13.7.2016, podľa DP 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Jakub Škodi (Žbince m - 1260634; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 13.04.2016, podľa DP 37/5a; b) Albín Krišo (Zalužice m 1093139; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 13.04.2016, podľa DP 37/5a; c) Tomáš Karafa (Hatalov m - 1273000; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 13.04.2016, podľa DP 37/5a; d) Denis Ilkanič (Bracovce m - 1238275; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 13.04.2016,
podľa DP 37/5a; e) Tomáš Ďurík (Bánovce n/O m - 1251743; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 13.04.2016, podľa DP 37/5a.

DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 17. kola IV.L d Tušice TNV - Pavlovce n/U z 9.4.2016: Erik Lacko (Pavlovce n/U d - 1315970; 5 €)
- 1 stretn. NEPO od 13.04.2016, podľa DP 37/3.
b) stretnutie 17. kola VI.L m Malčice - Vyš. Remety z 10.04.2016: Michal Zahorčák (Vyš. Remety m - 1225452;
10 €) - 3 stretn. NEPO od 10.04.2016, podľa DP 48/1b.
c) stretnutie 17. kola VII.L V m Porostov - Jovsa z 10.04.2016: Matej Ivanov (Jovsa m - 1334080; 10 €) - 3 stretn.
NEPO od 10.04.2016, podľa DP 48/1b.
d) stretnutie 17. kola VII.L Z m Oborín - Strážske B z 10.04.2016: Jaroslav Zambory (Strážske m - 1062832; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 10.04.2016, podľa DP 37/3.
e) stretnutie 17. kola VII.L V m Sejkov - Kusín z 10.04.2016: Miloš Zahorčák (Sejkov m - 1313770; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 10.04.2016, podľa DP 48/1b.
Doručenie dokladu o úhrade odstupného za transfer hráča: Na ObFZ ho e-mailom dňa 6.4.2016 na základe
vyžiadania doručil futb. odd. TJ Družst. Ložín (250 € v prospech TJ Družst. Borov za hráča Maroš Friga - 1261806). DK
upustila od ďalšieho šetrenia. Poplatok: TJ Družst. Borov - 10 € za prerokovanie žiadosti.
Požiadavky FO - FK ohľadom odstupného za transfer hráča: DK na základe nich začala disciplinárne
konanie voči týmto FO - FK:
a) OŠK Budkovce - na základe podania ŠK Nacina Ves, podľa čl. 71; DK žiada OŠK Budkovce o predloženie
písomnej dohody klubov (Rudolf Lazar - 1272978) alebo dokladu o úhrade odstupného na ObFZ do 20.4.2016.
b) TJ Pusté Čemerné - na základe podania ŠK Nacina Ves, podľa čl. 71; DK žiada TJ Pusté Čemerné o
predloženie písomnej dohody klubov (Dominik Madar - 1331381) alebo dokladu o úhrade odstupného na ObFZ do
20.4.2016.
Vylúčenie družstiev FO-FK zo súťaží ObFZ 2015/2016: DK na základe návrhu ŠTK k 13.4.2016 vylúčila zo
súťaží ObFZ 2015/2016 tieto družstvá FO - FK: a) družstvo dorastencov TJ Agro Sejkov - zo súťaže V.L V d pre 3
nenastúpenia na stretnutia, v zmysle DP, čl. 30/1,2; pričom udelila túto PP: Sejkov d - 1000 € (RS, F7/c5/04); b) družstvo
mužov TJ Agro Sejkov - zo súťaže VII.L V m pre nesplnenie podmienky účasti v súťaži mať mládežnícke družstvo a od
sezóny 2016/2017 ho zaraďuje do VIII.L, v zmysle DP, čl. 30; pričom udelila túto PP: Sejkov m - 1000 € (RS, F7/c5/04).
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 12.4.2016 majú tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF nemali
platbu zo ZF za 03/2016 importovanú na účte SFZ: Choňkovce, Jovsa, Malčice, Porostov, Sejkov, Senné, Veľ. Revištia.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 03/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a
FK: - dňa 13.4.2016: Malčice, Porostov (obom od 12.4.2016); - dňa 14.4.2016: Choňkovce, Sejkov, Senné, Veľ.
Revištia (všetkým od 12.4.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 12.4.2016: Jovsa (za neuhradenie ZF za 03/2016).
DK všetkým uvedeným klubom toto pozastavenie zruší dňom úhrady príslušnej ZF (musí byť importovaná na účte SFZ)
po doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 13.-14.4.2016.
Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín - 2 € (ŠTK: NpTkS - d - 9.4.2016); Rus. Hrabovec - 7 € (ŠTK: NpTkS - m 10.4.2016); Beša - 7 € (ŠTK: NpTkS - m - 10.4.2016); - za nenastúpenia na stretnutie: Horovce - 200 € (ŠTK: NnS - m 10.4.2016); Sejkov - 150 € (ŠTK: NnS - d - 10.4.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v
uzneseniach DK dňa 14.4.2016 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 SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ
Michalovce 2015/2016 v 1. polroku 2016: Tieto boli do ISSF doplnené týmto ďalším z nich: - dňa 8.4.2016: Šimková
Mária; - dňa 14.4.2016: Feňuš Patrik.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 12.4.2016: na stretnutia v dňoch 15.-17.4.2016
(zmeny od 13.4.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalšieho kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 12.4.2016: na odvetné
stretnutia 4. kola dňa 20.4.2016 (zmeny od 13.4.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 14.4.2016: - stretnutie 13.k.V.L V d z 10.4.2016: Sejkov - Tibava 0:3 kont. (domáci nenastúpili); - stretnutie 17.k.VII.L Z
m z 10.4.2016: Ptrukša - Horovce 3:0 kont. (hostia nenastúpili).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Zaznamenané boli tieto: - dňa
11.4.2016: - NŠH hostí v stretnutí 14.kola VII.L V Senné - Jovsa 6:0 z 20.3.2016: ŠTK na návrh DK kontumovala uvedené
stretnutie s ponechaním výsledku 6:0 z HP, podľa SP 52/b a 11/3; - dňa 14.4.2016: rozhodnutie DK o vylúčení družstva zo

súťaže: Sejkov d od 13.4.2016 z V.L V m pre 3 nenastúpenia na stretnutia; Sejkov m od 13.4.2016 zo VII.L V m pre
nesplnenie podmienky mať mládežnícke družstvo.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 10.4.2016:
VII. liga Západ mužov: - 17. kolo - nedeľa 10.4.2016 o 15:30 h: Rakovec n/O - Pozdišovce (o 12:30 h:
Šimková ako AR1 - dopln.), Bánovce n/O - Lesné (Šimková ako AR1 - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 15.-17.4.2016:
III. liga mladších žiakov: - 12. kolo - sobota 16.4.2016 o 10:00 h: Strážske - Močarany (Po 18.4.2016 o 16:00
h: Mazár ako R za Kopasa).
IV. liga dorastencov: - 18. kolo - sobota 16.4.2016 o 16:00 h: Trhovište - Lastomír (M. Čeklovský ako R za J.
Škodiho).
V. liga Východ dorastencov: - 14. kolo - sobota 16.4.2016 o 16:00 h: Úbrež - Sejkov (o 13:00 h Koščo ako R zruš.; stretn. bolo zrušené).
VI. liga mužov: - 18. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 16:00 h: Moravany - Dúbravka (Tudja ako AR1 - zruš.), Tušice
TNV - Hatalov (o 13:00 h: Geci ako D - dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 18. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 16:00 h: Senné - Koromľa (Tudja; Rovňák - nové
obs.), Rem. Hámre - Zalužice B (o 12:45 h: Kaffan ako R za Tušeka st.), Podhoroď - Sejkov (o 13:00 h: Ján Pivarník ako R
- zruš.; stretn. bolo zrušené), Kusín - Niž. Rybnica (o 13:00 h: Tušek st. ako R za Kaffana).
VIII. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 17.4.2016 o 16:00 h: Oborín - Choňkovce (o 13:00 h: Stretavský ako R za
Jakubca).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do
14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté hráčom týchto FO-FK: Trhovište (2): Michal Milenky 23.07.2006 (12-12-13 – 13) - na základe požiadavky klubu; Samuel Kapura - 08.12.2007 (12-12-13 – 13) - na základe
požiadavky klubu. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do
14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Úbrež (2):
Bernard Miker - 22.07.2001 (06-06-07 – 07), Igor Peter - 29.08.2001 (06-06-07 – 07); Hatalov (3): Gabriel Kanči 27.03.2004 (08-08-08 – 08), Stanislav Bogár - 27.10.2004 (08-08-08 – 08), Richard Gadžo - 08.04.1998 (08-08-08 –
08); Trhovište (5): Erik Kocaj - 14.07.2006 (12-12-13 – 14), Vladimír Miker - 22.05.2003 (12-12-13 – 14), Nikolas
Bogár - 22.02.2006 (12-12-13 – 14), Michal Milenky - 23.07.2006 (13-13-13 – 14), Samuel Kapura - 08.12.2007 (13-1313 – 14). 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 7.4.2016 od 11:00 h do
14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Hatalov (3): Stanislav
Bogár - 27.10.2004 (08 – 08), Gabriel Kanči - 27.03.2004 (08 – 08), Richard Gadžo - 08.04.1998 (08 – 08); Úbrež (2):
Igor Peter - 29.08.2001 (08 – 08), Bernard Miker - 22.07.2001 (08 – 08); Choňkovce (1): Ján Janák - 04.05.1991 (12 –
14). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 7.4.2016 od
11:00 h do 14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Krásnovce (1):
Peter Čisár - 04.03.1981 (09-12 – 12). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od
dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení transferu a skončení platnosti papierových preukazov: V
termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do 14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto
FO-FK: Úbrež (1). Patrik Petruška - 18.04.1990 (08-08 – 08). 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:
Zoznam trénerov futbalu s platnou licenciou v rámci VsFZ evidovaných v ISSF (z webovej stránky
VsFZ, z časti vpravo „Novinky VsFZ - Flash správy“): V uvedenej časti sú v odseku „ZOZNAM TRÉNEROV S
PLATNOU LICENCIOU“ uvedení tréneri s týmito platnými licenciami: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B.
Vyžiadanie doručenia 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.
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: V zmysle požiadavky ich už na ObFZ doručili
tieto FO a FK: - dňa 12.4.2016: Moravany (m - Peter Valiga - 18.7.1970 - TF I.kv. st. od 6.5.2011).
Najbližšie zasadnutie TMK ObFZ: Uskutoční sa v utorok 19.4.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach a
každý člen TMK si má svoju prácu zariadiť tak, aby sa mohol tohto zasadnutia zúčastniť.
SPRÁVY KM ObFZ:
Najbližšie zasadnutie KM ObFZ: Uskutoční sa v utorok 19.4.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach a
každý člen KM si má svoju prácu zariadiť tak, aby sa mohol tohto zasadnutia zúčastniť. Na toto zasadnutie sú prizvaní
aj tréneri alebo vedúci družstiev žiakov týchto FO a FK: MFK Veľké Kapušany, MFK Sobrance, ŠK Strážske, OŠK
Zalužice, OcŠK Pozdišovce, OŠK Svornosť Bracovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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: Se ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ spracoval takto: - zo 6.4.2016: dňa 8.4.2016 s ďalším 1 R (M. Šimková) obsadeným na stretnutia
súťaží ObFZ od 9.4.2016, a to na obdobie 9.4.-30.6.2016; dotyčná si ju prevzala na ObFZ oproti podpisu dňa 8.4.2016; z 13.4.2016: dňa 14.4.2016 s ďalším 1 R (M. Ivan) obsadeným na stretnutia súťaží ObFZ od 23.4.2016, a to na obdobie
23.4.-30.6.2016; dotyčný si ju môže prevziať na ObFZ oproti podpisu dňa 20.4.2016 o 15:00 h.
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe zatvorenia dohôd
medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 8.4.2016:
ďalší 1 R (M. Šimková) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 9.4.2016, a to na obdobie 9.4.-30.6.2016; - dňa 13.4.2016:
ďalší 1 R (P. Feňuš) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 16.4.2016, a to na obdobie 16.4.-30.6.2016.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 13.4.2016: J. Matej (zmena ŠPZ auta a čísla PZP auta).
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 13.4.2016: Matej Ján, Feňuš Patrik. Do 14.4.2016 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, 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.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 6.4.2016: J. Bendzák (za 03); - dňa 8.4.2016: F. Gejguš (za 03); - dňa 11.4.2015: P. Dziad (za
03), E. Anguš (za 03); - dňa 13.4.2015: J. Škodi (za 03), J. Matej (za 03), L. Popik (za 03), J. Mano (za 03), P. Tudja (za
03), V. Lisák (za 03), D. Čeklovský (za 03), M. Čeklovský (za 03).
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 03/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-8.4.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 8.4.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Požiadavky o zmenu údajov klubu v ISSF: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK: - dňa 14.4.2016: Bánovce n/O zmeniť číslo účtu a adresu (doručené aj kópie dokladov k tomu). Tieto ObFZ vybaví na SFZ v najbližších dňoch.
Aktualizácia časti „Platné informácie“ na webovej stránke ObFZ: Na nej, v jej novej verzii, v menu vľavo,
v časti „Platné informácie“ bola dňa 1.4.2016 aktualizovaná časť pod názvom „Platné informácie ObFZ k 31.3.2016“,
v ktorej záujemcovia nájdu platné informácie jednotlivých úsekov FZ. Pre sezónu 2015/2016 sú v nej tieto časti: 01 – O
platných predpisoch; 02 – O komunikácii s ObFZ; 03 – O propagácii futbalu v ObFZ; 04 – O dohodách s ObFZ; 05 – O
súťažiach ObFZ; 06 – Pre rozhodcov; 07 – O transferoch; 08 – Pre trénerov; 09 – Info Odd. riadenia súťaží SFZ; 10 –
Info Odd. IT SFZ; 11 – O členských schôdzach FO a FK; 12 – O konferenciách ObFZ; 13 – Info pre FO a FK.
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 7.4.2016 tam boli zverejnené od 8.4.2016. Ďalšie
k 14.4.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 15.4.2016.
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). Do 14.4.2016 do 11:00 h
ich nedoručil ešte nikto.
Zvolanie riadnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ č. 39 z 8.4.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom
aprílovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave a jej delegátom odporučil
tento predbežný program: 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie). 2.
Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii. 3. Schvaľovanie návrhu programu
konferencie SFZ. 4. Schvaľovanie čestného člena SFZ. 5. Udeľovanie ocenení SFZ. 6. Schvaľovanie Volebného a
Rokovacieho poriadku SFZ. 7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ. 8. Schvaľovanie návrhu na
zmenu a doplnenie Štatútu RoS SFZ. 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku RoS SFZ.
10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia
členského. 11. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží. 12. Schvaľovanie návrhu na kapitálový
vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s., prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave. 13. Správa o činnosti
SFZ a SFZ Marketing od ostatnej volebnej konferencie SFZ. 14. Správa Revíznej komisie SFZ. 15. Schvaľovanie
účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok
2014. 16. Správa o hospodárení za obdobie roka 2015, schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie
rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015. 17. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na
rok 2016. 18. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016. 19. Schvaľovanie audítora pre
vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre roky 2015 a 2016. 20. Odvolanie člena VV SFZ –
zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ. 21. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ. 22. Voľby
kontrolóra SFZ. 23. Voľby členov antidopingovej komisie SFZ. 24. Diskusia. 25. Informácia o uzneseniach prijatých
konferenciou. 26. Ukončenie.
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 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 8.4.2016: v celkovej čiastke 372,00 €
(všetky platby za 02/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-31.3.2016; PP: 1449).
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
8.4.2016: ďalší 1 R (M. Šimková) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 9.4.2016, a to na obdobie 9.4.-30.6.2016; - dňa
13.4.2016: ďalší 1 R (P. Feňuš) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 16.4.2016, a to na obdobie 16.4.-30.6.2016.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 03/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 8.-10.4.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 10.4.2016.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1. štvrťrok 2016: Na základe spracovania účtovných dokladov za 03/2016 ho
v dňoch 8.-10.4.2016 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na zas. VV dňa 11.4.2016.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 11.4.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 8.4.2016. V termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do
14.4.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 29 FO a FK (predtým už od 22) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 8.4.2016 (6): Jastrabie pri MI, Pavlovce n/U, Pus.
Čemerné, Veľ. Slemence, Vojany, Zempl. Široká; - dňa 11.4.2016 (8): Bánovce n/O, Iňačovce, Krásnovce, Ložín, MI
- Topoľany, Rakovec n/O, Tušice TNV, Vinné; - dňa 12.4.2016 (9): Budkovce, Lekárovce, Moravany, Niž. Rybnica,
Oborín, Palín, Rus. Hrabovec, Tibava, Vyš. Remety; - dňa 13.4.2016 (2): Malčice, Porostov; - dňa 14.4.2016 (4):
Choňkovce, Sejkov, Senné, Veľ. Revištia. Uhradiť ju má ešte tento 1 FO a FK patriaci pod ObFZ MI: Jovsa. Každý FO a
FK, ktorý dňa 12.4.2016 nemal platbu ZF za 03/2016 importovanú na účte SFZ, má v zmysle SPF od uvedeného dňa
zastavenú činnosť nepodmienečne a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do 14.4.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 12.4.2016: Malčice (osobne; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 12.4.2016); - dňa
14.4.2016: Choňkovce (poštovou listovou zásielkou I. triedou; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 13.4.2016), Porostov (osobne; za
ZF 03/2016 - uhr. dňa 12.4.2016). Ani do 14.4.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj
tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ. Revištia, Vinné; - za
10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 03/2016 (platba za ňu mala byť
na účte SFZ importovaná do 11.4.2016): Jovsa, Sejkov, Senné, Veľ. Revištia.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 03/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 11.4.2015: P. Dziad; - dňa
12.4.2015: J. Škodi.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 03/2016: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 8.4.2016: F. Gejguš; - dňa 11.4.2015: P. Dziad; - dňa 13.4.2015: J. Škodi.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

