Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 43 z 26.04.2017
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 aj uhradiť (platí to aj pre novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017; z nich už
faktúru vygenerovali aj: - dňa 19.04.2017: K. Ubľanská; - dňa 20.04.2017: P. Piovar; - dňa 24.04.2017: D. Tuším; všetci boli
povinní ju aj uhradiť obratom; uhradený členský poplatok už z nich má aj: P. Remecký). Ani do 26.04.2017 do 16:00 h si ju
nevygeneroval a neuhradil 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).
Registračný formulár k zaregistrovaniu novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017
v ISSF: Tento (3x) k potvrdeniu na ObFZ už doručili aj: - dňa 24.04.2017: T. Bodor. Tieto mu boli potvrdené (1 sa odovzdal
pre R a 1 ostal na ObFZ), pričom dotyčný bol povinný originál tohto formulára hneď v uvedený deň zaslať k zaregistrovaniu na
SFZ na stanovenú adresu. Na ObFZ ho stále k potvrdeniu nedoručil a obratom je povinný ho doručiť aj F. Džado.
Zaregistrovanie novovyškolených rozhodcov v ISSF zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Po zaslaní originálu
„Registračného formulára rozhodcu“ k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári, boli v ISSF ako R zaregistrovaní
už aj: - dňa 20.4.2017: D. Tuším; - dňa 24.4.2017: P. Remecký.
Požadované údaje od novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017 k spracovaniu dohody s nimi: Na
ObFZ ich stále nedoručili a obratom sú povinní ich do 2.5.2017 do 15:00 h doručiť aj: F. Džado, P. Remecký.
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 24.04.2017: D. Tuším (na
obdobie 28.04.2017 - 30.06.2017); - dňa 26.04.2017: P. Remecký, V. Lisák (obaja na obdobie 05.05.2017 - 30.06.2017);.
Ďalšie informácie k tomu sú v tejto ÚS, v Správach sekretariátu ObFZ a v Správach ekonomického úseku ObFZ.
Požiadavka o vybavenie preukazu SFZ pre novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Na základe
doručenia požadovaných podkladov k jeho vybaveniu, KR dňa 19.4.2017 požiadala matrikára ObFZ o jeho vybavenie pre
týchto z nich: P. Piovar; K. Ubľanská.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 19.4.2017 od 13:00 h do 26.04.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 2. Prerokovali ich na svojom zas. dňa 26.4.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 26.4.2017 dostala od týchto FO a FK: Vyš. Remety (zo stretn.
17.k. VI.L m Vyš. Remety - Kriš. Liesková z 16.4.2017).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 26.4.2017 nedostala od týchto FO a FK: Krásnovce (zo
stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka z 16.4.2017). Do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 16.4.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 20.4.2017 do 26.4.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Strážske (zo stretn. 12.k. VII.L Z m Strážske B - Pus. Čemerné z 9.4.2017; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 9.4.2017; bez opatrení; FK
Palín si môže videozáznam vyzdvihnúť na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ); Moravany
(zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z 9.4.2017; bez opatrení. FK Moravany si môže videozáznam vyzdvihnúť
na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ); Vyš. Remety (zo stretn. 17.k. VI.L m Vyš. Remety Kriš. Liesková z 16.4.2017; námietka č. 1,3 - neopodstatnená; námietka č.2 sa nedá z predloženého videozáznamu objektívne
posúdiť, lebo hráča, ktorý preberá loptu v momente prihrávky od spoluhráča nie je v zábere vidieť).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 20.4.2017 do 26.4.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
P. Pavlo na 29.4.2017 - rod. dôv., D. Čeklovský na 29.4.2017 - osob. dôv.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala cez ISSF, cez EP, od týchto odosielateľov: - dňa 24.4.2017: Vojany - na
výkon rozhodcu M. Mazára v stretn. 18.k.VI.L m Vojany – Zempl. Široká z 23.4.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za
sťažnosť (Vojany - 40 € - KR: sťažnosť - m - 23.4.2017) v súlade s RS, časť F, bod 7e/e5; - dňa 25.4.2017: Zempl. Široká
- na výkon rozhodcu M. Hospodiho ako AR1 v stretn. 18.k.VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017, ktorú vzala na
vedomie; poplatok za sťažnosť (Zempl. Široká - 40 € - KR: sťažnosť - m - 23.4.2017) v súlade s RS, časť F, bod 7e/e5.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala od tohto FO: - dňa 24.4.2017: Malčice e-mailovou poštou na ObFZ (mala
sa podať v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na KR) na výkon rozhodcu L. Babjaka v stretn. 10.k.
V.L Z d Malčice - Horovce z 22.4.2017, ktorú vzala na vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 26.4.2017 sa naň dostavili: rozh.: M. Mazár - k pohovoru k stretn. 18.k.
VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 26.4.2017: - na základe hodnotenia D: rozh. P.
Tudja - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 18.k. VIII.L m Sobrance B - Úbrež z 23.4.2017).
Zaradenie na nominačnú listinu R súťaží VsFZ 2017/2018: V tomto období naň bol po absolvovaní
príslušných previerok testov na VsFZ zaradený rozh. súťaží ObFZ Jakub Škodi.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Boli zaevidované v ISSF dňa 26.04.2017 a zahrnuté do mes. ZF za 04/2017.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-30.4.2017: KR ich dňa 26.4.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 43, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-7.5.2017: KR ho dňa 26.4.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 2.5.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 3.5.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Veľ. Revištia B (zo stretn. 10.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Porostov z
23.4.2017); Vojany (zo stretn. 18.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017).

Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 3.5.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: Tomáš
Komenda - k žiadosti o znovu zaradenie na listinu R súťaží ObFZ; - o 15:45 h: rozh. M. Hospodi - k pohovoru k stretn.
18.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 6.-7.5.2017 pre nedostatok R: KR ho dňa
26.4.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 20. kolo - sobota
6.5.2017 o 13:30 h: Hatalov - Vinné; V. liga Východ dorastencov: - 15. kolo - sobota 6.5.2017 o 13:30 h: Veľ. Revištia Rus. Hrabovec; V. liga Stred dorastencov: - 15. kolo - sobota 6.5.2017 o 13:30 h: Dúbravka - Kriš. Liesková; V. liga Západ
dorastencov: - 12. kolo - sobota 6.5.2017 o 13:30 h: Malčice - Lesné; VI. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 13:30
h: Pavlovce n/U - Budkovce, Hatalov - Dúbravka; VII. liga Východ mužov: - 12. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 13:30 h:
Podhoroď - Tibava; VII. liga Západ mužov: - 16. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 13:30 h: Rakovec n/O - Malčice.
SPRÁVY OK ObFZ:
Podania v ISSF na OK ObFZ: V termíne od 19.04.2017 od 13:00 h do 26.04.2017 do 13:00 h ich OK dostala
v počte 1. Zaoberala sa nimi a tajomník OK ich uzavrel aj v ISSF.
Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK: OK ho dostala od OFK Rakovec n/O dňa 23.04.2017 v ISSF, cez „Zápis
o stretnutí“, podaním na OK, ohľadom pokuty k stretnutiu 12.k. IV.L Z ž Petrovce n/L - Rakovec n/O z 12.04.2017
o 16:10 h v Petrovciach n/L. OK ho neriešila, lebo nepatrí jej (nie je v súlade so SP - piata hlava, čl. 126-130, a Štatútu
OK, 4. časť, čl. 7; odvolanie bolo potrebné adresovať na ŠTK).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 19.04.2017 od 13:00 h do 26.04.2017 do 13:00 h ich ŠTK dostala
v počte 2 (dodatočne ešte ďalšie 3). Zaoberala sa nimi dňa 26.4.2017 a tajomník ŠTK ich uzavrie aj v ISSF.
Zrušenie stretnutia: ŠTK zrušila toto stretnutie: - dňa 22.4.2017 na základe oznámenia futb. odd. TJ Družst.
Oborín z 21.4.2017 o 23:39 h v ISSF, podaním na komisiu k zápasu 18.k. VIII.L m Petrovce n/L B - Oborín dňa
22.04.2017 o nenastúpení na toto stretnutie z dôvodu nedostatku hráčov. V uznesení k tomu sa uviedlo, že o dôsledkoch
toho rozhodne ŠTK na svojom najbližšom zasadnutí dňa 26.04.2017. Zrušenie odohrania tohto stretnutia bolo následne
telefonicky oznámené súperovi, R a KR. Hodnotiť sa to bude ako nenastúpenie súpera na stretnutie.
Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK: OK ho dostala od OFK Rakovec n/O dňa 24.04.2017 v ISSF, cez „Zápis
o stretnutí“, podaním na ŠTK, ohľadom pokuty (4 €: NNDkS - ž - 12.04.2017) k stretnutiu 12.k. IV.L Z ž Petrovce n/L Rakovec n/O z 12.04.2017 o 16:10 h v Petrovciach n/L. ŠTK po prerokovaní odvolania revidovala svoje rozhodnutie z
19.04.2017 a zrušila udelenú PP (každý klub má možnosť nomináciu na stretnutie vytvoriť už doma).
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 19.-23.4.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž U15 - 13.k.
z 21.04.2017: Rakovec n/O - Čičarovce (2); - VIII.L m -13.k. z 23.04.2017: Beša - Lekárovce (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 19.-23.4.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: -V.L Z d U19 -10.k. z 22.04.2017: Malčice - Horovce (1); - VII.L Z m 14.k. z 23.04.2017: Malčice - Lesné (1); - VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017: Rus. Hrabovec - Záhor (1); - VIII.L m - 13.k.
z 23.04.2017: Beša - Lekárovce (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L Z ž U15 - 13.k. z 21.04.2017: Trhovište - Bracovce
(2; 15´ z viny hostí - neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - V.L Z d U19 - 10.k z 22.04.2017:
Bánovce n/O - Bracovce (2; 10´ z viny hostí - neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do
pozornosti DK (RS, bod F7c/c7/12).
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho zaslať oskenovaný e-mailom na ObFZ). Bez RP na stretnutia v dňoch 19.-23.04.2017
nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017: Tibava - Zalužice B (hráč Do č.5 - Nikolas
Ferko - 1386833 - nastúpil na stretnutie na OP s dokladom s ISSF, pretože RP mu ešte nebol doručený). Jeho RP bol
klub Tibava povinný po doručení od dealera oskenovaný zaslať e-mailom na ObFZ.
Nezabezpečovanie natáčania videozáznamu zo stretnutia: Tento domáci nenatáčali v týchto stretnutiach: VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017: Rus. Hrabovec - Záhor (1). Do pozornosti DK (uzn. VV z 13.3.2017 o doplnení RS).
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - VIII.L m - 18.k. z 22.04.2017: Petrovce n/L B - Oborín 3:0
kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie hostí z 21.04.2017 v ISSF). Do pozornosti DK.
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní zabezpečovania videozáznamu zo stretnutia VII. líg mužov
v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ to nebolo uvedené v týchto zápisoch o stretnutí: VII.L Z m - 12.k. z 09.04.2017:
L. Kurták (Pozdišovce - Bracovce); Mazár (Malčice - Trhovište); VII.L Z m - 13.k. z 16.04.2017: Tušek (Lesné - V.
Kapušany B); Joz. Pivarník (Trhovište - Rakovec n/O); Bracovce (Bracovce - Strážske B); VII.L Z m - 14.k.
z 23.04.2017: Koščo (Strážske B - Bánovce n/O); Ferko (Rakovec n/O - Horovce); VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017:
Rapáč (Veľ. Revištia B - Porostov); Kopas (Poruba p/V - Koromľa).
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: - v kategórii dorastencov: - dňa 20.04.2017: Kaľuha Samuel - 25.08.2002, Točený

Martin - 01.06.2002; v kategórii mužov: - dňa 21.04.2017: Hreha Daniel - 18.01.2000. Kópie uvedených potvrdených
tlačív doručila príslušným FO a FK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 26.4.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 20.-23.4.2017 ich schválila všetky.
Vyžiadanie doručenia papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom
k uzavretiu zápisu v ISSF: ŠTK žiada o jeho doručenie obratom na ObFZ tieto kolektívy FO a FK: Lekárovce m (zo
stretnutia 17.k. VIII.L m Lekárovce - Petrovce n/L B z 16.04.2017; doručený mal byť v nasledujúci deň po stretnutí).
Oznámenie k predvolaniu na zasadnutie ŠTK: ŠTK ho dostala od týchto FO a FK: Beša - dňa 26.04.2017 v
ISSF, cez „EP“, cez „Podanie na komisie“, podaním na ŠTK; zástupca klubu sa k prerokovaniu pretrvávajúcich
nedostatkov vo vybavení futbalového ihriska na zasadnutie nedostaví; na odstránení nedostatkov klub pracuje a odstráni
ich do konca sezóny 2016/2017.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK: ● Močarany - dňa
26.04.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“ (správne sa mala podať cez „Žiadosť o zmenu
termínu stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 12.k. III.L mž U13 Močarany - Zalužice z 29.04.2017 o 10:00 h
v Močaranoch, na 29.04.2017 o 09:00 h na ihrisku s umelou trávou štadióna MFK Zemplín Michalovce, z dôvodu
pretrvávajúcej rekonštrukcie HP v Močaranoch, so súhlasom súpera (poplatok za žiadosť: Močarany - 10 €). ŠTK na
základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať sobotu 29.04.2017 o 09:00 h na ihrisku s umelou trávou štadióna
MFK Zemplín Michalovce.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 6.-7.5.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 26.4.2017 prerokovala a schválila.
Žiadosť o zmenu termínu finále 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017: ŠTK ju dostala v ISSF od tohto FO: ● Pavlovce n/U - dňa 26.04.2017 v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podanie na komisie“ (správne sa malo podať cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“), k zmene
termínu finálového stretnutia 5.k. 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017
Pavlovce n/U - Vyš. Remety z 04.05.2017 na 24.05.2017, z dôvodu vzájomnej dohody súperov (poplatok za žiadosť:
Pavlovce n/U - 17 €). ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v stredu 24.05.2017 o 17:00 h.
Prerokovanie organizačného zabezpečenia finále 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: K tomu sa na zasadnutie ŠTK v stredu 26.4.2017 o 15:45 h na základe
predvolania dostavili títo zástupcovia účastníkov finále i jeho organizátora: Gaľa Igor (Pavlovce n/U), Praščák Vladimír
ml. (Vyš. Remety), Ciberej Václav (Petrovce n/L). Na zas. sa prerokovali všetky organizačné otázky ohľadom
zabezpečenia tohto finále (OŠK Pavlovce n/U - TJ Vyš. Remety). Na základe vzájomnej dohody súperov sa zmenil
termín stretnutia na stredu 24.5.2017 o 17:00 h; miesto konania: Petrovce n/L. Obsadenie R a D zabezpečí KR.
Organizátor stretnutia Petrovce n/L zabezpečí: vstupné na stretnutie; počítačovú techniku k zápisu o stretnutí; hlavného
usporiadateľa; rozhlasovú reláciu a hlásateľa; 4 lopty (2 na hranie); občerstvenie pre R a D. Obaja súperi zabezpečia: po 3
svojich usporiadateľov; vlastné občerstvenie pre svoje kolektívy. Videozáznam zo stretnutia zabezpečia Pavlovce n/U.
Výstroj družstiev: Pavlovce n/U - dresy hráčov: žlté; trenírky hráčov: modré; štulpne hráčov: žlté; dres brankára: sivý; Vyš.
Remety - dresy hráčov: červené; trenírky hráčov: biele; štulpne hráčov: červené; dres brankára: zelený.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 28.04.2017.
Poplatky z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
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 20.4.2017: Beša (od 11.4.2017; postih bude zverejnený po doručení kópie dokladu o úhrade faktúry); - dňa 21.4.2017:
Tušice TNV (od 11.4.2017; bez postihu).
Predvolanie: Na základe predvolania cez ISSF z 24.4.2017 sa na najbližšie zas. DK v stredu 26.04.2017 mali
dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: Vojany (HU - Zoltán Kark, KD - David Pongó, hráč - Csaba Balog, VD - František
Strunko); Zempl. Široká (KD - Šimon Stretavský, VD - Miroslav Špak); R - Milan Mazár; AR1 - Marian Hospodi všetci kvôli neprístojnostiam v stretn.18.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017. Prípad zatiaľ v riešení.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 19.04.2017 od 13:00 h do 26.04.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 2. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 26.4.2017 a tajomník DK ich uzavrie aj v ISSF.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 v dňoch 20.-23.4.2017: Rozhodnutia DK:
● Vladimír Praščák (Vyš. Remety m - 1166073; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 26.04.2017, podľa 37/5a.
● Mykhailo Holovko (Tibava m - 1365471; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 26.04.2017, podľa 37/5a.
● Viliam Serbák (Iňačovce m - 1219520; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 26.04.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 v dňoch 20.-23.4.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 14. kola VII.L Západ m Rakovec n/O - Horovce z 23.04.2017: Ľubomír Marjov (Horovce m 1014297; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 26.04.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 18. kola VIII.L m Sobrance B - Úbrež z 23.04.2017: Milan Balog (Sobrance B m - 1361894; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 26.04.2017, podľa DP 46/1a; Michal Demeter (Sobrance B m - 1371170; 10 €) - 4 týždne NEPO od

26.04.2017, podľa DP 48/1c/2b.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované dňa 27.04.2017. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Krásnovce (100 € - KR: NvVZ - m - 16.04.2017); - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie
družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 21.04.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m 23.04.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 22.04.2017, 7 € ŠTK: NpTkS - m - 23.04.2017), Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 23.04.2017), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m 23.04.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Bracovce (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 21.04.2017; 7 € - ŠTK: nNnS - d 22.04.2017); - za nezabezpečovanie natáčania videozáznamu zo stretnutia: Rus. Hrabovec (75 € - ŠTK: NNVZzS - m 23.04.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Oborín (200 € - ŠTK: NnS - m - 22.04.2017). Všetky tieto budú zaevidované
do ISSF v uzneseniach DK do 28.04.2017 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 22.4.2017:
VIII. liga mužov: - 18. kolo - nedeľa 23.4.2017 o 16:00 h: Petrovce n/L B - Oborín (So 22.4.2017: Tušek st. ako
R - zruš.; stretnutie bolo zrušené).
b) na stretnutia súťaží SFZ 2016/2017 dňa 29.4.2017:
I. liga mladších žiakov U12 a U13 - nadstavba - sobota 29.4.2017 o 10:00 h a 11:30 h: Zemplín Michalovce Tatran Prešov (UT Zemplín MI: Babjak, Feňuš).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 29.-30.4.2017:
III. liga mladších žiakov U13: - 12. kolo - sobota 29.4.2017 o 10:00 h: Močarany - Zalužice (o 09:00 h na
ihrisku s UT MFK Zemplín MI: Feňuš).
IV. liga dorastencov U19: - 19. kolo - sobota 29.4.2017 o 16:00 h: Zempl. Široká - Pozdišovce (Koščo ako R za
Pavla), Trhovište - Palín (L. Kurták ako R za Dziada st.).
V. liga Stred dorastencov U19: - 14. kolo - sobota 29.4.2017 o 16:00 h: Vojany - Dúbravka (Dziad st. ako R za
D. Čeklovského), Záhor - Ptrukša (o 13:00 h: Dziad st. ako R za D. Čeklovského).
VII. liga Západ mužov: - 15. kolo - nedeľa 30.4.2017 o 16:00 h: Horovce - Pozdišovce (Palinský ako R za
Hamadeja), Trhovište - Strážske B (Tuším ako AR1 - dopln.), Bracovce - Pus. Čemerné (o 13:00 h: Koščo; Palinský - nové
obs.).
d) na stretnutia 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
5. kolo - finále - štvrtok 4.5.2017 o 17:00 h: Pavlovce n/U - Vyš. Remety (zmena termínu stretnutia: Str
24.5.2017 o 17:00 h v Petrovciach n/L: Koščo - L. Kurták, Rapáč - Ihnacik; J. Mano).
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. Z aktívnych klubov
v sezóne 2016/2017, územne patriacich pod ObFZ Michalovce, si ho ani do 26.04.2017 do 16:00 h nevygenerovali
a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod VsFZ (1): Veľ. Revištia.
Vytvorenie programu finálového stretnutia 5. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“
pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Tento v ňom bol na základe výsledkov 4. kola a vyžrebovania 5. kola vytvorený dňa
21.04.2017, pričom v ňom bola vygenerovaná dvojica tohto finále.
Opravy termínov súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Dňa 21.04.2017 ich J. Bendzák (jeden zo
správcov súťaží ObFZ) opravil v zmysle RS v týchto súťažiach: v III.L mž U15 (11.k. - 18.k.).
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Na základe rozhodnutí
komisií ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach
týchto súťaží: - dňa 21.4.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na
stretnutie: - odvetné stretnutia 4.k. súťaže „Pohár ObFZ IV.L m z 19.4.2017: Žbince - Pavlovce n/U 0:3 kont.; Vyš.
Remety - Palín 3:0 kont.; - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po jeho nedohraní: - VII.L Z m 13.k. z 16.04.2017:
Lesné - Veľ. Kapušany B 4:1 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 4:1 nedohrané od 46´ pre pokles
počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie).
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF: Po doručení papierových zápisov z nich
na ObFZ ich v ISSF prekontroloval a doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: dňa 24.4.2017: - stretn. 12.k. IV.L Z ž z 12.04.2017: Čičarovce - Budkovce 1:11 (rozh. zástupca dom. klubu; v papierovom
zápise neboli uvedené: kolo; začiatok stretnutia; hrací čas; počet divákov; striedanie hráčov; má sa používať tlačivo
papierového zápisu ObFZ; v zápise v ISSF neboli uvedené: HP; v správnom poradí meno a priezvisko HU; strelci gólov;
dôvod rozhodovania stretnutia laikom a ani dohoda o rozhodcovi stretnutia).
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 26.4.2017 (1): D.
Tuším (na obdobie 28.04.2017 - 30.06.2017).

Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 28.-30.4.2017: Toto
doň doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 25.4.2017 a zmeny od 26.4.2017 (niektoré budú doplnené až do
termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 19.04.2017 od 16:00 h do 26.04.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Rus. Hrabovec (2): Jakub Novák - 22.09.2000
(07-08-20 – 21), Samuel Handra - 29.01.2002 (21-24-24 – 24). 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 19.04.2017 od 16:00 h do
26.04.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Tibava (1): Nikolas Ferko - 21.05.1994 (19 – 20); Rus. Hrabovec (2): Samuel
Handra - 29.01.2002 (24 – 25), Jakub Novák - 22.09.2000 (24 – 25). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného
počtu RP od dealera.
Dodatočné doručenie papierového RP (ŽP) na ObFZ po vybavení nového RP: Ten už doručili aj tieto FO a
FK: - 05.04.2017: Bánovce n/O (1): Richard Tomáš - 19.10.1987 (05 – 05) – RP.
Schválené „Žiadosti o duplikát RP člena SFZ“: V termíne od 19.04.2017 od 16:00 h do 26.03.2017 do 16:00 h
boli v ISSF tieto: ObFZ Michalovce (1): Ján Nemčík - 01.05.1950 (24-24 – 24). Uvedené FO-FK a organizácie mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: V termíne od 19.04.2017 od 16:00 h do 26.04.2017 do 16:00 h boli
v ISSF tieto: ObFZ Michalovce (4): Ján Mano - 03.02.1971 (24-24 – 24), Anton Stretavský - 16.10.1975 (24-24 – 24),
Peter Piovar - 14.11.1983 (24-24 – 24), Kristína Ubľanská - 22.01.2002 (24-24 – 24). Uvedené FO-FK a organizácie
mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP.
SPRÁVY KM ObFZ:
Podklady pre hlavného trénera Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program
podpory talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tieto doručené na ObFZ od P. Szénaya z VsFZ e-mailom
(usmernenie; termínová listina; vyhodnotenie a evidencia zrazu; zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti pre hl.
trénera a pre jeho 2 asistentov, ako aj pre zdravotníka) boli dňa 13.04.2017 preposlané z ObFZ v prílohe e-mailu J.
Vaľkovi (hl. trénerovi týchto výberov v rámci ObFZ Michalovce).
Projekt „Program podpory talentovaných hráčov SFZ“ 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“ do výberov ObFZ U14, U13,
U12, k realizácii tohto projektu v rámci ObFZ Michalovce. Pri každom nahlásenom hráčovi bolo 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. Ani do 26.4.2017 do 16:00 h ich nenahlásil ani jeden klub.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v utorok 9.5.2017 o 16:00 h na ihrisku futb. odd.
ŠK Nacina Ves. Nominácia hráčov jednotlivých výberov bude zverejnená na webovej stránke ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Pozvánka na finále súťaže „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ účasť na stretnutí
ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica (v pondelok 01.05.2017 o 16:20 h v NTC Poprad) mali potvrdiť do 21.04.2017.
Predseda a sekretár ObFZ Michalovce svoju účasť nepotvrdili.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: 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).
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: v ostatnej dohode s ObFZ na 1.polrok 2017: - dňa 06.04.2017: P. Rapáč (doplnenie č. PZZP auta; aj v DoBPŠ na 1.
polrok 2016, aj v DoBPŠ na 2.polrok 2016).
Požiadavky zamestnancov na zmenu čísla účtu: Oznámili ich aj títo z nich: - k ostatnej úhrade za 03/2017:
- dňa 21.04.2017: M. Ivan. Oznámené účtovníčke ObFZ a v uvedený deň hneď aj vybavené.
Požiadavka o vybavenie duplikátu preukazu člena SFZ: Na Se ObFZ o to požiadali: - dňa 13.03.2017: J.
Nemčík (doručil aj poplatok 5 € za vybavenie). Se to vzal na vedomie a požiadavku posunul matrikárovi ObFZ.
Požiadavka o vybavenie preukazu člena SFZ: Na Se ObFZ o to požiadali: - dňa 21.04.2017: J. Mano, A.
Stretavský (obaja doručili aj poplatok 5 € za vybavenie). Se to vzal na vedomie a požiadavky posunul matrikárovi ObFZ.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 03/2017 v dňoch 1.-21.4.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 21.4.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 03/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 2.369,50 € (všetky platby za 03/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.21.04.2017; PP: 2123); dátum dodania: 21.4.2017; dátum vyhotovenia: 21.4.2017; dátum splatnosti: 25.4.2017.

Aktuálny originál potvrdenia o návšteve školy: Každý študent, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o brigádnickej
práci študenta“, je ho povinný k nej doručiť na ObFZ. Z novozaregistrovaných R v ISSF ho už ho doručili aj: - dňa
24.04.2017: D. Tuším
Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení: Každý študent, ktorý s ObFZ
uzatvára „Dohodu o brigádnickej práci študenta“, je o tom povinný podať informáciu pri podpise dohody. Ten študent,
ktorý má uzavretú dohodu (-y) aj s inou organizáciou (-ami), je povinný len v jednej z týchto organizácií pri uzatváraní
dohody podpísať aj „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení, lebo dohoda
o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa
(študent, ktorý ho má pri dohode u iného zamestnávateľa na obdobie do 30.06.2017 podpísané, bol povinný toto oznámiť pri
podpise dohody). Z novozaregistrovaných R v ISSF to už oznámili aj: - dňa 24.04.2017: D. Tuším (nemá nikde).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadaviek KR ObFZ spracoval s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - požiadavka z 24.04.2017: - dňa 24.4.2017:
D. Tuším. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ oproti podpisu v dňoch 24.28.04.2017, 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 26.04.2017: ohľadom
ďalšieho 1 funkcionára uvedeného v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ho najneskôr dňa 27.04.2017.
Vybavené RP člena SFZ pre ObFZ: Na ObFZ ich dealer doručil dňa 26.04.2017 pre týchto funkcionárov: a)
duplikát RP: Ján Nemčík; b) RP: Ján Mano, Anton Stretavský, Peter Piovar, Kristína Ubľanská. Z nich si už svoj RP na
ObFZ postupne prevzali: - dňa 26.4.2017: P. Piovar, A. Stretavský, J. Mano. Prevziať si ho v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ majú aj: Ján Nemčík, Kristína Ubľanská.
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. Do 26.4.2017 do 16:00 h ich nedoručil nikto.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 20.04.2017: O. Palinský; - dňa 24.4.2017: D. Tuším.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 20.4.2017: 5 funkcionári podľa požiadavky z 18.4.2017; - dňa
26.4.2017: 1 funkcionár podľa požiadavky z 26.4.2017.
Prevzatie potvrdení o mzde/odmene za zárobkovú činnosť od ObFZ: Tieto si už na ObFZ na základe
požiadavky, po spracovaní sekretárom ObFZ, postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa 26.04.2017: L. Kurták
(za 12/2016, 01/2017, 03/2017).
Novela zákonníka práce od 1.5.2017: Na ObFZ ju doručila účtovníčka ObFZ e-mailom dňa 25.4.2017
k zverejneniu v ÚS. Táto novela bola dňa 25.4.2017 zaslaná z ObFZ e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ,
kde je zverejnená pri dátume 25.04.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 26.04.2017: A. Stretavský (za 04), M. Mazár (za 04).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom 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); c)
z roku 2017: D. Čeklovský (za 04), M. Dančišin (za 04), L. Didič (za 04), Š. Ferko (za 04), J. Hreško (za 04), D. Ihnacik
(za 04), M. Ivan (za 04), P. Kaffan (za 04), M. Končík (za 04), A. Kopas (za 04), P. Koščo (za 04), J. Matej (za 04), Š. Miľo
(za 04), P. Pavlo (za 04), V. Pčolár (za 04), Joz. Pivarník (za 04), P. Rapáč (za 04), M. Rovňák (za 04), M. Ruščanský (za
04), M. Sabo (za 04), P. Tudja (za 04), M. Tušek (za 04), L. Vojtko (za 04), A. Žoffčák (za 04).
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 19.04.2017:
Čičarovce (e-mailom: za 10/2016 - uhradená dňa 19.12.2016; za 11/2016 - uhradená dňa 19.12.2016); - dňa 20.04.2017:
Budkovce (e-mailom: za 03/2017 - uhradená dňa 10.04.2017); - dňa 24.04.2017: Lesné (e-mailom: za 03/2017 - uhradená
dňa 07.04.2017). Ani do 26.04.2017 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; - za 01/2017:
- dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce, Oborín; - za 03/2017: - dňa 11.4.2017: Jovsa,
Zempl. Široká; - dňa 13.04.2017: Lastomír, Palín, Vinné; - dňa 18.04.2017: Pavlovce n/U; - dňa 20.04.2017: Beša; - dňa
21.04.2017: Tušice TNV.
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 19.04.2017 od 16:00 h do 21.04.2017 do 16:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ už aj od týchto 2 FO a FK (predtým od 38 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je

dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 20.04.2017 (1): Beša; - dňa 21.04.2017 (1): Tušice TNV. Tým ju za uvedený
mesiac na účet SFZ importovalo všetkých 40 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI, ktoré ju mali importovať.
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 21.4.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom 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 21.4.2017: čiastka 2.369,50 € (všetky platby za 03/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.-21.04.2017; PP: 2123).
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšia riadna Konferencie VsFZ (z ÚS VsFZ č. 30 z 19.04.2017 - zo Správ Se VsFZ): VV VsFZ
schválil na svojom zasadnutí termín jej konania v deň 25.05.2017.
Informácia k žiadostiam o dotácie VsFZ: Predsedovia a sekretári ObFZ v rámci VsFZ, ako aj členovia VV
VsFZ, ju dostali z VsFZ e-mailom dňa 25.04.2017 od Marcela Eperješiho (sekr. VsFZ), v prílohe aj s „Prehľadom o
schválených dotáciách klubom“. Upozorňuje v nej na blížiaci sa koniec termínu na podávanie žiadostí o dotácie VsFZ
1500 €. Preto požiadal všetky ObFZ, aby si prezreli „Prehľad schválených dotácií klubom“ (v prehľade je 44 klubov,
ktoré podali tieto žiadosti, zo 121 možných žiadateľov) a posúrili svoje kluby, aby do 30.04.2017 podali tieto žiadosti
na VsFZ. ObFZ Michalovce všetkým svojim klubom, územne patriacim pod VsFZ, výzvu s upozornením na podanie
žiadostí o dotácie VsFZ, zaslal z ObFZ e-mailom dňa 26.04.2017 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov
týchto 11 FO a FK: Čičarovce, Lastomír, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Nacina Ves, Petrovce n/L,
Sobrance, Strážske, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Vinné.
ZO SPRÁV SFZ:
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ č. 40 z 20.04.2017 - zo Správ Technického
úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s ObFZ P. Bystrica ho organizuje v termíne
29.4.-3.6.2017. Kontakt na bližšie informácie: Ján Bukový, MT: 0904 605 855, e-mail: sekretar@obfzpb.sk.
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ č. 40 z 20.04.2017 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že ho organizuje dňa 24.6.2017 v Nitre v rozsahu
8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke:
„www.trenerportal.sk“.
Podmienečné udelenie licencie ÚTM – FA (z ÚS SFZ č. 40 z 20.04.2017 - zo Správ Úseku mládeže
a rozvoja SFZ): Úsek mládeže a rozvoja SFZ oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 rozhodol
podmienečne udeliť licenciu ÚTM – FA futbalovým klubom na súťažný ročník 2017/2018 (medzi nimi je aj MFK
Zemplín Michalovce). Podmienečné udelenie licencie ÚTM – FA na súťažný ročník 2017/2018 potvrdzuje dosiahnutie
športového kritéria – umiestnenie v súťaži po ukončení súťažného ročníka 2016/2017.
Informácia o novom finančnom riaditeľovi SFZ: Predsedovia a sekretári jednotlivých RFZ a SFZ ju dostali
e-mailom zo SFZ dňa 24.04.2017 prostredníctvom Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára
SFZ) od Jozefa Klimenta (generálneho sekretára SFZ) s týmto textom: „Vážený predseda ObFZ, touto cestou si Vám
dovoľujem oznámiť, že p. Marcel Korinek, ktorý sa stal novým finančným riaditeľom SFZ, preberá dnešným dňom, t.j.
od 24. apríla 2017, agendu SFZ a SFZ Marketing s.r.o. Súčasne Vás žiadam, aby ste sa so všetkými aktuálnymi
záležitosťami obracali už na neho. Úlohou pani Beaty Šoltýsovej zostáva zabezpečenie úhrad a vysporiadanie roku
2016, vrátane závierky a prípravy výročnej správy. Kontakt na p. Korinka - mobil: +421 907 984 638, e-mail:
„marcel.korinek@futbalsfz.sk“. Verím, že od začiatku bude naša vzájomná spolupráca dobre fungovať a že spolu
posunieme úroveň riadenia SFZ a SFZ Marketing v ekonomickej oblasti na vyššiu úroveň!“
SPRÁVY Z ISSF:
Aktuality v ISSF: Členovia SFZ informáciu o nich dostali z ISSF e-mailom dňa 21.4.2017 od F. Ferenca
s týmto textom: „V poslednej prestávke ISSF bolo nasadené:
- vyhľadávanie zápasov a zápisov (správca súťaže / súťaže / zápasy) - doplnený “akčný panel”, ak je vytvorená
správa PR a DS, tak sa objaví aj v akčnom paneli, ak tak nie je, správa nie je vytvorená
- vyhľadávanie podaní na komisiu - doplnené: podávajúci klub + dotknutý klub a zadávateľ + dotknutá osoba
- vyhľadávanie žiadostí - doplnený filter: pohlavie a dátum narodenia od-do
- oprava procesu základnej registrácie - ak je vyplnená štátna príslušnosť iná ako SR, žiadosť automaticky
presmeruje na matriku SFZ
- sprístupnený report členských poplatkov hráčov aj pre matrikárov.“
Oprava + nové veci ISSF: FZ informáciu o nich dostali z ISSF e-mailom dňa 21.4.2017 od F. Ferenca s týmto
textom: „V posledných dvoch dňoch došlo k nejakému výpadku v ISSF, a to, že v role matrikár nebolo vidieť niektoré
žiadosti. Tento problém už bol odstránený a teraz by už malo byť vidieť všetky žiadosti. Zároveň bolo implementované,
že hráči nad U19 pri vyžiadaní RP majú odteraz platnosť RP na 10 rokov.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

