Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 46 z 12.5.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 29. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 9.5.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 9.5.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Na zasadnutí, ktoré riadili najprv R. Ivan (podpredseda ObFZ) a neskôr V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení,
oboznámení s oznámenými neúčasťami na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali:
informácie zástupcov komisií a sekretára ObFZ o činnosti komisií ObFZ od 6.4.2016 do 4.5.2016; informácia predsedu
ŠTK o stretnutiach 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; informácia predsedu ŠTK o príprave
10.r. stretn. o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Pohára); informácia preds. KR o návrhoch na postupy R a D zo
súťaží ObFZ do súťaží VsFZ 2016/2017; informácia preds. ObFZ o príprave vyhodnotenia sezóny 2015/2016 súťaží
ObFZ; informácia preds. ObFZ o príprave 1. zas. riadnej konferencie ObFZ v sezóne 2016/2017; informácia preds.
ObFZ o príprave sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; 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, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnili: J. Žofčák z osob. 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 29. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 9.5.2016:
a) VV schválil program rokovania 29. zas. VV ObFZ dňa 9.5.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. b) VV vzal na
vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 9.5.2016. c) VV vzal na vedomie informácie o
činnosti komisií ObFZ od 6.4.2016 do 4.5.2016. d) VV vzal na vedomie informáciu o výsledkoch SF 14. roč. súťaže
„Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2015/2016. e) VV vzal na vedomie informáciu o príprave finále 14. roč.
súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2015/2015 v St 25.5.2016. f) VV vzal na vedomie informáciu o príprave
10. roč. stretn. o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Pohára ObFZ m) za sezónu 2015/2016. g) VV vzal na vedomie
informáciu predsedu KR o návrhu KR nenahlásiť na postup zo súťaží ObFZ do súťaží VsFZ Košice 2015/2016 nikoho z R a
ani z D. h) VV vzal na vedomie informáciu o príprave vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za I. polrok 2016. i) VV uložil
predsedom komisií ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2016 a doručiť ho na ObFZ e-mailom i písomne do
24.6.2016. j) VV uložil predsedovi ObFZ a sekretárovi ObFZ organizačne zabezpečiť „Spoločný aktív členov komisií a
VV ObFZ“ dňa 15.6.2016. k) VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie
najbližšieho zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 8.7.2016 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach. l) VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkou zabezpečiť malú zasadačku MsKS v Michalovciach na
zasadnutie najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 8.7.2016 od 15:30 h. m) VV schválil kľúč účasti
delegátov a hostí na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 podľa predloženého návrhu, ktorý
bol v súlade s predchádzajúcou konferenciou. n) VV schválil rokovací poriadok „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
8.7.2016, spracovaný na základe zásad Rokovacieho poriadku ObFZ. o) VV schválil návrh programu „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016 podľa predloženého návrhu; oprávnené osoby majú v zmysle stanov ObFZ možnosť najneskôr
do 24.6.2016 (najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu
konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. p) VV schválil návrh zloženia
pracovných komisií „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 takto: mandátová: Milan Marjov (OŠK Horovce),
Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád Szabó (TJ Ptrukša); návrhová: Július Ihnacik (OcŠK
Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Matej Šarocký (OŠK Stretava); oprávnené osoby majú v zmysle stanov ObFZ
možnosť najneskôr do 24.6.2016 (najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné
návrhy na členov týchto pracovných komisií na konferenciu z radov delegátov konferencie. r) VV uložil sekretárovi
ObFZ „Oznámenia ObFZ o príprave „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 zverejniť na web stránke ObFZ i v
ÚS. s) VV vzal na vedomie informácie o príprave nového súťažného ročníka 2016/2017 súťaží ObFZ. t) VV na návrh KR, z
dôvodov sťažností na výkony R a námietok, schválil od sezóny 2016/2017 povinné zabezpečovanie videozáznamu z
každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov. u) VV uložil sekretárovi ObFZ „Oznámenia ObFZ k príprave súťaží
ObFZ Michalovce 2016/2017“ zverejniť na web stránke ObFZ i v ÚS. v) VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu
„Rôzne a diskusia“ na 29. zas. VV ObFZ dňa 9.5.2016.
Zápis z ostatného 29. zasadnutia VV ObFZ z 9.5.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 10.-12.5.32016 a z
ObFZ bude zaslaný v prílohe e-mailu dňa 13.5.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým
predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 30. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 13.6.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie prihlášky na školenie rozhodcov futbalu: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 11.5.2016: Róbert
Mitrík - 072 15 Dúbravka 161, Peter Vass - 072 16 Žbince 196.
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 uskutoční v dňoch
6.-8.6.2016 od 15:30 h do 19:00 h na ObFZ v Michalovciach. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ
osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo e-mailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú

prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu
futbalu (tlačivá k tomu sú 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“). Presný program školenia
bude zverejnený v nasledujúcich ÚS. Na toto vstupné školenie sú povinní dostaviť sa: a) zástupcovia klubov: Peter
Vass, Róbert Mitrík, Martin Sarvaj, Patrik Novák, Tibor Borbély, Gergely Csizmadia, Peter Pavlo, Roland Papp, Marián
Hospodi, Vladimír Bučko; b) R, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: P. Tudja, M. Končík.
Upozornenie pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: KR na to upozornila týchto
R: P. Rapáč (III.L ž zo 6.5.2016; uzavreté až 7.5.2016); M. Jakubec (V.L S d zo 7.5.2016; uzavreté až 8.5.2016); Ján
Pivarník (VII.L V m z 8.5.2016; uzavreté až 9.5.2016).
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (m - 8.5.2016: nesprávne označenie súťaže; neuvedenie celého mena HU; uvedenie č. OP HU namiesto dát. nar.;
neuvedenie striedaní hráčov; nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostave družstva v stĺpci pri menách hráčov vyznačujú sa zvislými čiarkami; nepodpísanie zápisu pred stretnutím KD a VD domácich; neuvádzanie všetkých slov
paličkovým veľkým písmom).
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 5.5.2016 do 11.5.2016 dostala a vzala na vedomie
tieto: - od R: - o zruš. obs.: A. Stretavský na 7.5.2016 a 8.5.2016 - zdrav. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 5.5.2016 do 11.5.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
A. Stretavský na 14.5.2016 a 15.5.2016 - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive); M. Končík na
13.5.2016, 14.5.2016, 15.5.2016 - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive); b) o neobs.: P. Koščo od
26.5.2016 do 30.5.2016 - štud. dôv.; M. Končík od 16.5.2016 do oznámenia - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj písomne na
určenom tlačive).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 11.5.2016 sa naň dostavili: - rozh.: D. Čeklovský - z dôvodu pohovoru k
nedostatkom v elektronických zápisoch o stretn.; KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny
do ďalšej činnosti.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 13.-15.5.2016: KR ich dňa 11.5.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 46, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Požiadavka o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dala pre Se ObFZ
ohľadom týchto ďalších zamestnancov: - dňa 11.5.2016: J. Bali-Jenčik, M. Fedák, Š. Reňo (od 14.5.2016 do 30.6.2016).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-25.5.2016: KR ho dňa 11.5.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 17.5.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 18.5.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - deleg.: L.
Didič - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v správach D.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 21.22.5.2016: KR ho dňa 11.5.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 23. kolo - sobota 21.5.2016 o 14:00 h: Petrovce n/L - Nacina Ves, Tušice TNV - Lastomír; V. liga Stred dorastencov: - 15.
kolo - sobota 21.5.2016 o 14:00 h: Budkovce - Čičarovce; V. liga Západ dorastencov: - 15. kolo - sobota 21.5.2016 o 14:00
h: Bracovce - Malčice; VI. liga mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 14:00 h: Zalužice - Malčice; VII. liga Východ
mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 14:00 h: Koromľa - Rus. Hrabovec; VII. liga Západ mužov: - 23. kolo - nedeľa
22.5.2016 o 14:00 h: Bánovce n/O - Trhovište, Bracovce - Ptrukša; VIII. liga mužov: - 15. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 14:00
h: Choňkovce - Ložín, Jastrabie pri MI - Stretava.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Do ISSF z nej neboli zaevidované žiadne poplatky.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Námietka voči NŠH: ŠTK ju dostala od OFK Horňa dňa 9.5.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k NŠH
domácich v stretnutí 13.k. VIII.L m z 8.5.2016 Jastrabie pri MI - Horňa 3:1. OFK Horňa namietal proti NŠH domácich
na cudzí RP: na RP hráča č. 6 - Seman Tomáš (1247100) hral Cigler Dalibor (1215091) z TJ Bánovce n/O a na hráča č.
10 - Staruch Martin (1245611) hral Fajner Maroš (1247507) z TJ Bánovce n/O, pričom obaja hráči po výzve KD hostí
nepredložili svoj OP. Na základe toho ŠTK na svoje zasadnutie v stredu 11.5.2016 o 15:30 h pod podmienkou
nepodmienečného zastavenia činnosti predvolala tieto stránky: - rozh.: P. Koščo; - zástupcovia kolektívov FO a FK:
Jastrabie pri MI m (Maroš Mráz - VD, Patrik Fajner - KD, Tomáš Seman - hráč - aj s RP a OP, Martin Staruch - hráč - aj
s RP a OP); Horňa m (Juraj Krajňak - VD, Radoslav Danko - KD). Z nich sa na zasadnutie nedostavili len predvolaní
hráči Tomáš Seman (písomne doručené nedôveryhodné čestné prehlásenie jeho otca o odcestovaní syna v pondelok do
práce v Nemecku) a Martin Staruch (nedostatočné ústne ospravedlnenie prítomným VD). ŠTK po prerokovaní všetkých
dostupných dôkazových materiálov a výpovedí dospela k tomuto záveru: výsledok stretnutia z HP ponecháva v
platnosti pre nedokázanie NŠH; OFK Horňa - 10 € poplatok za námietku. Návrh pre DK udeliť tieto DO: - PP za
nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Jastrabie pri MI (2x4 € - ŠTK: NsnZ - m - 8.5.2016; za hráčov Seman Tomáš,
Staruch Martin).
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Choňkovce (m 8.5.2016: neuvedenie mien hráčov paličkovým veľkým písmom; nepodpísanie zápisu pred stretnutím KD a VD); Koromľa
(d - 8.5.2016: nevyznačenie druhu stretnutia; neuvedenie súťaže; neuvedenie kola; neuvedenie dátumu stretnutia;
neuvedenie času polčasovej prestávky; nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostave družstva v stĺpci pri menách hráčov
- vyznačujú sa zvislými čiarkami; hodnotenie súťaže slušnosti sa nevyžaduje; hodnotenie najlepších hráčov sa nevyžaduje;

neuvedenie dohody o rozhodcovi stretnutia a jej podpísania KD a VD; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri
stretnutí; na ObFZ sa doručuje len originál zápisu); Porostov (d - 8.5.2016: nečitateľné uvedenie mien a priezvisk hráčov a
funkcionárov); Pus. Čemerné (d - 7.5.2016: nesprávne označenie súťaže; číslo stretnutia sa nevyžaduje; nedostatky v
uvedení mien a priezvisk hráčov; nesprávne uvedenie striedaní; nesprávne vyznačenie strelca gólu v zostave družstva v
stĺpci pri menách hráčov - vyznačuje sa zvislou čiarkou; nepodpísanie zápisu pred stretnutím KD a VD; neuvedenie
dohody o rozhodcovi stretnutia a jej podpísania KD a VD; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí);
Bánovce n/O (d - 7.5.2016: nedostatky v uvedení mien a priezvisk hráčov; nepodpísanie zápisu pred stretnutím KD a VD).
Návrh pre DK na udelenie PP: Koromľa (5 €: ŠTK: NvZ - d - 8.5.2016).
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím:
Každý klub je povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému
zápisu v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 6.-8.5.2016 tieto takto: a) nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - III.L ž - 16.k. z
5.5.2016: Lastomír - Strážske (Strážske - 4 €: ŠTK: NNDkZ - ž - 5.5.2016); - V.L Z d - 13.k. zo 7.5.2016: Pus.
Čemerné - Bánovce n/O (Pus. Čemerné - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 7.5.2016); - VII.L Z m - 21.k. z 8.5.2016: Bánovce
n/O - Veľ. Kapušany B (Veľ. Kapušany B - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 8.5.2016); - VIII.L m - 13.k. z 8.5.2016:
Choňkovce - Sobrance B (Choňkovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 8.5.2016), Sobrance B - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m 8.5.2016); b) včas nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP
takto: - IV.L V ž - 9.k. zo 6.5.2016: Veľ. Revištia - Topoľany (Topoľany - 2 €: ŠTK: nPNDkZ - ž - 6.5.2016); - V.L S d
- 13.k. zo 7.5.2016: Záhor - Iňačovce (Iňačovce - 2 €: ŠTK: nPNDkZ - d - 7.5.2016).
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 6.-8.5.2016 tieto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 17.k. z 7.5.2016: Kusín
- Jovsa (Kusín - 2 €: NpTkS - d - 7.5.2016; ŠTK: bez tlačiarne); - VII.L V m - 21.k. z 8.5.2016: Rus. Hrabovec - Senné
(Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016), Kusín - Rem. Hámre (Kusín - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016;
bez tlačiarne); - VII.L Z m - 21.k. z 8.5.2016: Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B (Bánovce n/O - 7 €: ŠTK: NpTkS - m 8.5.2016); - VIII.L m - 13.k. z 8.5.2016: Choňkovce - Sobrance B (Choňkovce - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016).
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 16.k. III.L ž z 5.5.2016: Lastomír - Strážske 3:0
kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie doručené podanie na ŠTK od rozh. P. Dziada z 5.5.2016); - stretnutie 13.k.
V.L Z d zo 7.5.2016: Lesné - Močarany 3:0 kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie doručené podanie na ŠTK od
rozh. J. Škodiho zo 7.5.2016). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Strážske (100 € - ŠTK: NnS -ž -7.5.2016), Močarany
(150 € - ŠTK: NnS - d -7.5.2016).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 13.k VIII.L m z 8.5.2016: Oborín - Lekárovce
(25´ z viny domácich, pre problémy s PC a tlačiarňou; ponechaný v platnosti výsledok z HP). Návrh pre DK udeliť
tieto PP: Oborín (4 € - ŠTK: nNnS - m - 8.5.2016).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 21.k. VII.L V m z 8.5.2016: Niž. Rybnica - Senné 3:0
kont. (pôvodne 3:0 nedohrané od 54´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7; vzaté na vedomie doručené podanie na ŠTK
od rozh. L. Kurtáka z 8.5.2016). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Senné (50 € - ŠTK: NSppph - m - 8.5.2016).
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 11.5.2016: Veľké Revištia (Michalko
Alexander - 25.02.1999; tlačivo sa na ObFZ doručuje dvojmo). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila
príslušným FO a FK.
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
ŠTK ich schválila takto: - k 11.5.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 6.-8.5.2016 ich schválila všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Veľ. Slemence - dňa 6.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 22.k.
VII.L Z m Veľ. Slemence - Lesné dňa 15.5.2016 z 13:30 h na 16:30 h. ŠTK žiadosť neprerokovala, lebo do 11.5.2016 do
13:00 h nedostala k tomu súhlas od súpera.
Upozornenie ŠTK na dodržiavanie zásad pri zmene termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK dôrazne
upozorňuje všetky FO a FK, že ak žiadosť nebude podaná v ISSF aj so súhlasom súpera najneskôr do stredy do 13:00 h
aj s doručením potvrdenia o dôvode zmeny, ŠTK ju neprerokuje. Kluboví ISSF manažéri to majú zabezpečovať v ISSF,
stretnutia cez detail príslušného stretnutia.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 21.22.5.2016: ŠTK ho dňa 11.5.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK dňa 12.5.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Návrh ŠTK na priraďovanie žrebovacích čísel kolektívom FO a FK pre sezónu 2016/2017: ŠTK ich
navrhuje priraďovať podľa umiestnenia v tabuľke za tento súťažný ročník. To znamená, že ak sa družstvo umiestni napr.
na 3. mieste, jeho žrebovacie číslo pre nasledujúcu sezónu bude 3, atď. Zostupujúce a postupujúce družstvá budú mať
pridelené zvyšné čísla podľa poradia. Prípadná dohoda klubov o výmene žrebovacieho čísla bude akceptovaná.
Súťaž Slovnaft cup-u v sezóne 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 33 zo 6.5.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): ŠTK VsFZ
oznamuje FK-om, že aj v nasledujúcom sezóne 2016/2017 bude prebiehať súťaž Slovnaft cupu, do ktorej sa môžu
prihlasovať družstvá mužov III. ligy, IV. a V. líg. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 24.7.2016; 2. kolo -

9.8.2016; 3. kolo - 13.9.2016; 4. kolo - 27.9.2016; 5.kolo - 18.10.2016. Náležitosti rozhodcov v prvých dvoch kolách sú
ako v IV. lige m.
SPRÁVY DK ObFZ:
Návrhy, pripomienky a doplnky k DP platnému od 30.6.2015 (z ÚS SFZ č. 43 zo 6.5.2016 - zo Správ DK
SFZ): DK SFZ žiada kluby, funkcionárov, hráčov a činovníkov futbalového hnutia o písomné nahlásenie návrhov,
pripomienok a doplnkov k DP (platnému od 30.6.2015) na elektronickú adresu dk@futbalsfz.sk, do 15.5.2016.
Neuzavretie „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: Ani do 11.5.2016 do 16:00 h ho nemali v ISSF uzavretý títo R: D.
Ihnacik (zo stretn. 21.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Horovce z 8.5.2015). DK ukladá uvedenému uzavrieť ho obratom a
ukladá túto PP: - za neuzavretie zápisu o stretnutí: - rozh.: D. Ihnacik (5 € - DK: NZzS - m - 8.5.2016; v zmysle RS, bod
F7e/e3; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 18.5.2016 do 15:00 h).
Doručenie dokladu o úhrade pokuty: Na ObFZ ho doručili: - dňa 11.5.2016: - za závažné nedostatky v zápise:
rozh. D. Čeklovský (10 € - KR: NvZ - d - 26.9.2015).
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) Zdenko Vojček (Vyš. Remety m - 1221148; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 37/5a.
b) Marcel Fiala (Tušice TNV m - 1157442; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 37/5a.
c) Matej Krajňak (Lesné m - 1262092; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po 9.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- Daniel Ovšonka (Lesné m - 1231502; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 37/5b.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 21. kola VII.L V m Niž. Rybnica - Senné z 8.5.2016: Matej Andričík (Senné m - 1212347; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 48/1b.
b) stretnutie 13. kola VIII.L m Oborín - Lekárovce z 8.05.2016: Maté Krajnikovec (Oborín m - 1241459; 10 €) - 3
týžd. NEPO od 11.05.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované dňa 13.5.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:- od ŠTK: - za nedostavenie sa na
zasadnutie ŠTK dňa 11.5.2016: Jastrabie pri MI (2x4 € - ŠTK: NsnZ - m - 8.5.2016); - za nepripravenie a neskoré
pripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Strážske (4 € - ŠTK: NNDkZ - ž 5.5.2016), Pus. Čemerné (4 € - ŠTK: NNDkZ - d - 7.5.2016), Veľ. Kapušany B (4 € - ŠTK: NNDkZ - m - 8.5.2016),
Choňkovce (4 € - ŠTK: NNDkZ - m - 8.5.2016), Sobrance B (4 € - ŠTK: NNDkZ - m - 8.5.2016), Topoľany (2 € - ŠTK:
nPNDkZ - ž - 6.5.2016), Iňačovce (2 € - ŠTK: nPNDkZ - d - 7.5.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k
stretnutiu: Kusín (2 € - NpTkS - d - 7.5.2016), Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016), Kusín (2 € - ŠTK:
NpTkS - m - 8.5.2016), Bánovce n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016), Choňkovce (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 8.5.2016);
- za nenastúpenie na stretnutie: Strážske (100 € - ŠTK: NnS -ž -7.5.2016), Močarany (150 € - ŠTK: NnS - d -7.5.2016); za neskorý nástup na stretnutie: Oborín (4 € - ŠTK: nNnS - m - 8.5.2016); - za nedohranie stretnutia: Senné (50 € - ŠTK:
NSppph - m - 8.5.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 12.5.2016 a zahrnuté
do mesačných ZF za 05/2016.
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:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 10.5.2016: na stretnutia v dňoch 13.-15.5.2016
(zmeny od 11.5.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 10.05.2016: - 13.k. V.L Z d zo 7.5.2016: Pus. Čemerné - Bánovce n/O 0:1 (rozh. Lh; KR neobs. R); - 17.k. V.L V d z
8.5.2016: Koromľa - Porostov 2:7 (rozh. Ld; KR neobs. R); - 13.k. VIII.L m z 8.5.2016: Choňkovce - Sobrance B 5:0
(rozh. F. Gejguš).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Tieto sa na základe rozhodnutí
komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 5.5.2016 do 12.5.2016 boli v ISSF zaznamenané tieto
(väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo súťaže;
odpočet bodov; a pod.): - dňa 12.5.2016: rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia za nenastúpenie naň: - stretnutie
16.k. III.L ž z 5.5.2016: Lastomír - Strážske 3:0 kont. (hostia nenastúpili); - stretnutie 13.k. V.L Z d zo 7.5.2016: Lesné Močarany 3:0 kont. (hostia nenastúpili); rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia za jeho nedohranie: - stretnutie 21.k.
VII.L V m z 8.5.2016: Niž. Rybnica - Senné 3:0 kont. (pôvodne 3:0 nedohrané od 54´ pre pokles počtu hráčov hostí pod
7).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-8.5.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 10. kolo - piatok 13.5.2016 o 16:00 h: Topoľany - Vyš. Remety (Feňuš ako R za
Ferka).
IV. liga Západ žiakov: - 10. kolo - piatok 13.5.2016 o 16:00 h: Čičarovce - Veľ. Slemence (Končík ako R -

zruš.; KR neobs. R).
IV. liga dorastencov: - 22. kolo - sobota 14.5.2016 o 16:30 h: Pavlovce n/U - Vinné (o 13:30 h: Dziad st. ako R
za Stretavského).
V. liga Stred dorastencov: - 14. kolo - sobota 14.5.2016 o 16:30 h: Dúbravka - Lekárovce (o 13:30 h: Kopas
ako R za Končíka).
VI. liga mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 16:30 h: Dúbravka - Zalužice (Hreško ako D za Vojtka), Žbince
- Krásnovce (Ruščanský ako R za Stretavského), Zempl. Široká - Tušice TNV (o 13:30 h: Vojtko ako D za Hreška).
VII. liga Východ mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 16:30 h: Porostov - Zalužice B (Ubľanský ako R za
Jakubca, Žoffčák ako D - dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 16:30 h: Trhovište - Bracovce (Končík ako AR1 zruš.), Iňačovce - Rakovec n/O (Jakubec ako R za Ruščanského), Horovce - Pus. Čemerné (o 13:30 h: Končík ako AR1 –
zruš.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 5.5.2016 od 11:00 h do
12.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pusté
Čemerné (3): Kristián Kováč - 12.04.2004 (29-29-06 – 07), Viktor Staruch - 10.08.2003 (29-30-06 – 07), Dominik
Fenin - 20.08.2002 (29-02-06 – 07). 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 5.5.2016 od 11:00 h do
12.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Pusté Čemerné (3):
Dominik Fenin - 20.08.2002 (09 – 10), Kristián Kováč - 12.04.2004 (09 – 10), Viktor Staruch - 10.08.2003 (09 – 10).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Dodatočné doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: V zmysle požiadavky ich už na
ObFZ po stanovenom termíne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 6.5.2016: Topoľany (e-mailom: ž - Rudolf Feňuš 19.09.1973 - doručená kópia do 31.12.2018 platnej UEFA B licencie; m - Marek Eštok - 31.12.1970 - doručená kópia
do 31.12.2018 platnej UEFA B licencie. Upozornenie pre všetkých trénerov: Pri zaregistrovaní alebo pri obnove
licencie majú tréneri postupovať podľa pokynov uvedených na stránke VsFZ, v časti „Tréneri a mládež“.
Medzinárodný seminár trénerov, monotematicky zameraný na "ZÓNOVÝ PRESING", organizovaný dňa
16.05.2016 o 8:30 h v areáli AS Trenčín a v športovej hale na Sihoti v Trenčíne: Pozvánka naň je zverejnená na
webovej stránke ObFZ pri dátume 2.5.2016.
SPRÁVY KM ObFZ:
Ďalšie oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 9.5.2016, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich doručili
tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 8.5.2016: Ptrukša (z U13: Lóránt
Nagy - rod. dôv.); - dňa 9.5.2016: Vinné (z U12: Martin Kočiš - zdrav. dôv.); Rem. Hámre (z U14: Peter Modrák osob. dôv.); - dňa 10.5.2016: Bracovce (z U13: Ján Geroč - rod. dôv. - ďalej nenominovať; z U12: Martin Čurma - rod.
dôv., Richard Jakuboc - rod. dôv. - ďalej nenominovať, Július Eštok - zdrav. dôv.).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, z 9.5.2016 od
16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany, v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov: Na tento tréningový zraz bolo prostredníctvom ÚS ObFZ i e-mailom zaslaným na e-mailové
adresy príslušných klubových ISSF manažérov nominovaných 12 hráčov z kategórie U14 (nar. po 1.1.2002), 13 hráčov
z kategórie U13 (nar. po 1.1.2003), 10 hráčov z kategórie U12 (nar. po 1.1.2004) a dodatočne na základe oznámených
neúčasti po 3 do každej kategórie. Dostavili sa naň títo hráči: a) z kategórie U14 (4): Samuel Rinik (TJ FK Družst.
Trhovište); Martin Točený, Richard Lehotay (obaja Moravany); Timotej Čornej (Jovsa); b) z kategórie U13 (6): Ondrej
Farkaš (OFK Senné); Anton Žofčák, Štefan Pulko (obaja OŠK Svornosť Bracovce); Dalibor Kováč, Róbert Kováč
(obaja OcŠK Pozdišovce); Tomáš Jaščúr (OŠK Zalužice); c) z kategórie U12 (4): Filip Pavlík (TJ FK Družst.
Trhovište); Patrik Senk, Erik Šarik (obaja OŠK Zalužice); Ladislav Dolinič (ŠK Urbár Poruba p/V). Ospravedlnili sa
títo hráči: a) z kategórie U14 (3): Jozef Hura, Mário Tatár (obaja OŠK Zalužice); Peter Modrák (Rem. Hámre); b) z
kategórie U13 (5): Ján Geroč (OŠK Svornosť Bracovce); Patrik Tatár, Marek Geci, Pavol Sopko (všetci OŠK Zalužice),
Lóránt Nagy (Ptrukša); c) z kategórie U12 (4): Richard Jakuboc, Martin Čurma, Július Eštok (všetci OŠK Svornosť
Bracovce); Martin Kočiš (Vinné). Nedostavili sa bez akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (8): Daniel Šimko,
Patrik Ivanko (obaja AFK Topoľany); Samuel Kaľuha (Moravany); Ján Kušnír, Ondrej Koban (obaja Močarany);
Matúš Schmidt (Pus. Čemerné); Zdenko Mizer (Lastomír); Jaroslav Hudák (Budkovce); b) z kategórie U13 (5):
Rudolf Tokár (ŠK Nacina Ves); Tóbiáš Rinik (TJ FK Družst. Trhovište); Jakub Jurko (OcŠK Pozdišovce); Sebastián
Matyi (Kriš. Liesková); Miroslav Sabol (Budkovce); c) z kategórie U12 (5): Fabián Baran (OŠK Zalužice); Adrian
Kakara (ŠK Nacina Ves); Patrik Kráľ (AFK Topoľany); Martin Janič (Sobrance); Dávid Pliška (Vyš. Remety). ObFZ
žiada uvedené FO a FK, aby obratom e-mailom na ObFZ (na adresu: obfzmi@stonline.sk) u každého svojho hráča,
ktorý sa na uvedený tréningový zraz nedostavil bez akéhokoľvek oznámenia, najneskôr do pondelka 16.5.2016 do
15:00 h oznámili dôvod nedostavenia sa naň. Táto informácia o tomto tréningovom zraze bola dňa 12.5.2016 zaslaná z

ObFZ e-mailom aj k samostatnému zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnená v jej aktuálnom menu
uprostred pri dátume 12.5.2016.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 23.5.2016 od 16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na
štadióne AFK Topoľany (zraz účastníkov je v mieste konania v uvedený deň o 16:15 h). Oznámenie o tomto
tréningovom zraze je od 12.5.2016 zverejnené aj na facebook-u.
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz dňa 23.5.2016, v
rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ
Michalovce ich dňa 10.5.2016 spracoval na základe nahlásení od FO a FK, účasti na doterajších zrazoch a ďalšieho
výberu. Do každej kategórie nominoval po 10 hráčov. Nominácie boli dňa 12.5.2016 z ObFZ zaslané e-mailom: na
VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ Košice i na Facebook; na webovú stránku ObFZ Michalovce (sú na nej
umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 12.5.2016); trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF
manažérom všetkých 13 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Jovsa, Močarany, Topoľany, Moravany,
Nacina Ves, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Senné, Trhovište, Vinné, Zalužice) s požiadavkou na
zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo
mu to prepošle e-mailom); na zistené e-mailové adresy nominovaných hráčov (6-7-8). O tomto tréningovom zraze sa
majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz v pondelok 23.5.2016 o 16:30
h v Michalovciach (na štadióne AFK Topoľany), v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Do
jednotlivých kategórií organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO
a FK:
a) Nominovaní 12 hráči v kategórii U14 (nar. po 1.1.2002): ŠIMKO Daniel (AFK Topoľany), IVANKO
Patrik (AFK Topoľany), RINIK Samuel (TJ FK Družst. Trhovište), TOČENÝ Martin (Moravany), KAĽUHA Samuel
(Moravany), LEHOTAY Richard (Moravany), KUŠNÍR Ján (Močarany), KOBAN Ondrej (Močarany), ČORNEJ
Timotej (Jovsa), SCHMIDT Matúš (Pus. Čemerné).
b) Nominovaní 13 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): TOKÁR Rudolf (ŠK Nacina Ves),
FARKAŠ Ondrej (OFK Senné), ŽOFČÁK Anton (OŠK Svornosť Bracovce), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst. Trhovište),
JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK Pozdišovce),
JAŠČÚR Tomáš (OŠK Zalužice), PULKO Štefan (OŠK Svornosť Bracovce), GREŇA Michal (OŠK Zalužice).
c) Nominovaní 10 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište),
SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), BARAN Fabián (OŠK Zalužice), DOLINIČ Ladislav (ŠK
Urbár Poruba p/V), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), ČURMA Martin (OŠK Svornosť Bracovce), EŠTOK Július
(OŠK Svornosť Bracovce), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany), KOČIŠ Martin (OŠK Vinné).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 23.5.2016 na tento zraz už o 16:15 h do Michaloviec,
na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v uvedený deň o 18:30 h. Každý
hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový výstroj, uterák, šľapky. Prípadnú
neúčasť s uvedením dôvodu oznámte obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Uvoľnením dieťaťa na zraz
rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si
vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho
zavinenia. V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento zraz dostaviť, je to potrebné oznámiť
obratom na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich stále nedoručili a obratom ich majú doručiť: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: Jakub Škodi, Michal
Končik. Všetky ostatné už boli na ObFZ doručené.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Se ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ spracoval takto: - z 11.5.2016: dňa 12.5.2016 s ďalšími 3 R (J. Bali-Jenčik, M. Fedák, Š. Reňo)
obsadeným na stretnutia súťaží ObFZ na obdobie 14.5.2016 - 30.6.2016; uvedení si ju majú prevziať na ObFZ oproti
podpisu dňa 13.5.2016.
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie: ObFZ ju dostal dňa 4.5.2016 od súdneho exekútora
Rudolfa Krutého doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 4.5.2016 proti povinnému P.T.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
6.5.2016: Ján Cejkovský (neschopný práce od 29.4.2016 - žiadosti II, IIa) - tieto podklady uvedeného boli dňa
6.5.2016 doručené účtovníčke ObFZ; - dňa 12.5.2016: Anton Stretavský (neschopný práce od 9.5.2016 - žiadosti II,
IIa) - tieto podklady uvedeného boli dňa 12.5.2016 doručené účtovníčke ObFZ.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
6.5.2016: Ján Cejkovský (k 30.4.2016) - doručený preukaz uvedeného bol dňa 6.5.2016 doručený účtovníčke ObFZ.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 04/2016 k príprave výplat za 04/2016:
Tieto boli spracované a upravené v dňoch 3.-5.5.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 04/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 5.-6.5.2016 a dňa 6.5.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za

uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 04/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.5.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 7.5.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 9.5.2016: J. Bendzák (za 04), F. Gejguš (za 04), M. Rovňak (za 04), E. Anguš (za 04); - dňa 11.5.2016:
L. Popik (za 04), M. Hrinda (za 04), V. Lisák (za 04), M. Kurtak (za 04), L. Kurták (za 04), J. Mano (za 04), P. Koščo (za
03,04), D. Čeklovský (za 04), M. Čeklovský (za 04).
Ponuky pre kluby a hráčov: Pod týmto názvom je od 29.4.2016 na webovej stránke ObFZ, v jej novej verzii, v
jej menu vľavo, vytvorená nová časť, do ktorej budú umiestňované ponuky doručené na ObFZ. Zatiaľ sú v nej
umiestnené materiály pod týmito názvami: Sústredenia + foto; Akcia spreje; Špeciálna ponuka + foto.
Informácie ku „Konferencii SFZ“ dňa 3.6.2016 v Bratislave (z ÚS SFZ č. 43 zo 6.5.2016 - zo Správ VV
SFZ): V súvislosti s riadnou konferenciou SFZ, je na webstránke SFZ zverejnený jej predbežný program a „Vyhlásenie
volebnej komisie SFZ k doplňovacím voľbám“, ktoré budú na konferencii vykonané.
Pozvánky na podujatia SFZ: Sekretár ObFZ ich dostal e-mailom zo SFZ dňa 12.5.2016 od Ivany
Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva predsedov a
sekretárov ObFZ na tieto podujatia: na stretnutie reprezentácie mužov SR A proti Severnému Írsku v sobotu 04.06.2016
o 20:45 v Trnave a na stretnutie Challenge Trophy reprezentácie SR U21 proti Ukrajine v stredu 01.06.2016 o 18:00 v
Poprade. Na tieto je potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ do 20.05.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
5.5.2016: ďalší 1 R (D. Kron) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 7.5.2016, a to na obdobie 7.5.2016 - 30.6.2016.
Vrátenie dvakrát v ISSF zaevidovaného poplatku za žiadosť: Na základe rozhodnutia DK bol jeden z
poplatkov 10 € za prerokovanie žiadosti o úhradu odstupného za transfer hráča Maroš Friga - 1261806 - z TJ Družst.
Borov do TJ Družst. Ložín, po úhrade ZF za 04/2016 od TJ Družst. Borov, vrátený prevodným príkazom z účtu ObFZ
Michalovce na účet TJ Družst. Borov dňa 6.5.2015.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 04/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 6.-8.5.2016
a dňa 8.5.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 04/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 9.5.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: E. Anguš, J. Bendzák, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P. Dziad, P.
Feňuš, Š. Ferko, M. Geci, F. Gejguš, J. Hreško, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, A.
Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, J. Minaroviech, B. Ondrík, O. Palinský, V.
Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, M. Rovňak, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, M.
Šimková, J. Škodi, M. Špivák, P. Tóth, P. Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský, M. Verdžák, 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.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 04/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 8.-9.5.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 9.5.2016.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 04/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 6.5.2016: F. Gejguš.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 04/2016: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 9.5.2016: F. Gejguš.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2016 a importované na
účte SFZ majú byť do 10.5.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.5.2016. V termíne od 5.5.2016 od 11:00 h
do 12.5.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 36 FO a FK (predtým už od 17) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 6.5.2016 (2): Nacina Ves, Podhoroď; a od 1 FO
patriaceho pod iný FZ: TJ Družst. Borov (ObFZ Humenné); - dňa 9.5.2016 (10): Beša, Jastrabie pri MI, Jovsa, Kriš.
Liesková, MI-Močarany, Rus. Hrabovec, Sobrance, Stretava, Vyš. Remety, Zempl. Široká; - dňa 10.5.2016 (11):
Čičarovce, Choňkovce, Lekárovce, Ložín, Moravany, Oborín, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem.
Hámre, Veľ. Slemence; - dňa 11.5.2016 (6): Iňačovce, Krásnovce, Malčice, MI - Topoľany, Petrovce n/L, Vojany; dňa 12.5.2016 (7): Bánovce n/O, Budkovce, Pavlovce n/U, Porostov, Senné, Tušice TNV, Vinné. Uhradiť ich malo ešte
týchto 5 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Niž. Rybnica, Palín, Sejkov, Tibava, Veľ. Revištia. Každý FO a FK, ktorý
doposiaľ nemal platbu zo ZF za 04/2016 importovanú na účte SFZ, má od 12.5.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s
postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Upozornenie pre kluby ku kópiám dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF za 04/2016 nesprávne
doručeným na ObFZ: Na ObFZ ich doručili: - dňa 9.5.2016: Ložín (doručené e-mailom; kópia sa nevyžadovala, lebo
úhrada bola importovaná na účte SFZ dňa 10.5.2016); - dňa 10.5.2016: Choňkovce (doručené osobne; kópia sa
nevyžadovala, lebo úhrada bola importovaná na účte SFZ dňa 10.5.2016).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

