Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 50 z 14.06.2017
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. Ani do 14.06.2017 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).
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 7.6.2017 od 13:00 h do 14.6.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 4. Zaoberala sa nimi a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 14.6.2017 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK: Veľ.
Slemence (zo stretn. 20.k.VII.L Z m Veľ. Slemence - Rakovec n/O zo 4.6.2017); Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m
Moravany - Zempl. Široká zo 4.6.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 7.6.2017 do 14.6.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Pavlovce n/U (zo stretn. 23.k. VI.L m Pavlovce n/U - Moravany z 28.5.2017; bez opatrení; klub si
videozáznam môže prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 8.6.2017 do 14.6.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
M. Tušek na 17.6.2017 - prac. dôv. (stretn. v ÚHČ), M. Končík na 11.6.2017 - zdrav. dôv. (doručiť aj potvrdenie o
lekárskom vyšetrení na predpísanom tlačive), D. Tuším na 8.6.2017 - zdrav. dôv.
Doručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 14.6.2017: rozh.
P. Piovar (- za neospr. neúčasť na stretn.: PP - 5 € - KR: nNnS - d - 3.6.2017; uhradené dňa 14.6.2017) - na vedomie DK.
Neskoro oznámené žiadosti DO o zrušenie obsadenia: KR ich dostala tieto od týchto DO: - dňa 8.6.2017: rozh.
D. Tuším - na 8.6.2017 - zo zdrav. dôv.; KR to vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: D. Tuším - 7 € - KR: ŽRoZO - ž 8.6.2017. Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 21.6.2017 do 15:00 h na ObFZ.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 11.6.2017: Bánovce n/O (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na rozh. P. Piovara v stretn. 17.k. V.L Z d Bánovce n/O - Moravany z 10.6.2017;
vzaté na vedomie).
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 14.6.2017: Úbrež (v ISSF, cez EP, cez
„Podanie na komisie“; ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. P. Piovara v stretn. 26.k. VIII.L m Lekárovce - Úbrež z
18.6.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Úbrež - 17 € - KR: ŽoZOR - m - 18.6.2017, v súlade s RS,
F7e/e04/02).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 10.-18.6.2017: KR ich dňa 14.6.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 50, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 21.6.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Krásnovce (zo stretn. 25.k.VI.L m Krásnovce - Kusín z 11.6.2017).
Uznesenia KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi KR zaevidovať v ISSF do 15.6.2017.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Požiadavka ŠTK o úhradu peňažných darov za 15. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017: ŠTK informáciu EkÚ o ich úhrade (Pavlovce n/U - 300 € - za 1. miesto, Vyš. Remety - 250 € - za 2.
miesto) prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK dňa 2.6.2017 vzala vedomie.
Požiadavka ŠTK o úhradu faktúry za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 15. ročníka súťaže
„Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK informáciu EkÚ o jej úhrade (Petrovce n/L - 120 €)
prevodom z účtu ObFZ na účet príslušného FO dňa 2.6.2017 vzala vedomie.
Dodatočné doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým
zástupcom k uzavretiu zápisu v ISSF (neskoré doručenie zápisu): Na ObFZ ho doručili tieto FO a FK: - dňa
8.6.2017: Dúbravka (osobne; zo stretnutia 17.k. V.L S d U19 Dúbravka - Budkovce z 03.06.2017; do pozornosti DK RS, bod F7b/01).
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: Tá ich v termíne od 07.06.2017 od 13:00 h do 14.06.2017 do 13:00 h dostala
v počte 5. Zaoberala sa nimi a tajomník ŠTK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF (z nich 1 žiadosť o zmenu termínu
stretnutia z 13.6.2017 stornovala na základe požiadavky klubu).
Informácia k nedoručeniu RP hráča ŠTK: ŠTK ju dostala od tohto FO: Bánovce n/O - dňa 11.6.2017 (v
ISSF, cez EP, cez „Podania na komisie“ ohľadom hráča René Juhás - 1387935, ktorý v stretn. 20.k. VII.L Z m Bánovce
n/O - Horovce z 04.06.2017 pre nedoručenie RP nastúpil na OP. Klub jeho RP na ObFZ nedoručil preto, že mu nebol
stále doručený. Klub Bánovce n/O je povinný jeho RP na ObFZ dodať hneď po doručení.
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 8.-11.6.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L d U19 - 25.k.
z 10.06.2017: Pavlovce - Palín (2); - VII.L V m - 17.k. z 11.06.2017: Poruba p/V - V.Revištia B (2). 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 8.-11.6.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L Z d U19 - 17.k. z 10.06.2017: Malčice - Bracovce (1; internet); VII.L V m - 17.k. z 11.06.2017: Rus. Hrabovec - Porostov (1); - VII.L Z m - 21.k. z 11.06.2017: Rakovec n/O - Pus.
Čemerné (1; internet); Malčice - Bracovce (1). Do pozornosti DK.

Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L V m - 17.k. z 11.06.2017: Poruba p/V - Veľ. Revištia
B (15´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/11).
Neuvedenie štadióna v zápise o stretnutí: Nebol uvedený v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: - IV.L V ž
U15 - 15.k. z 19.05.2017: Feňuš (Veľ. Revištia - Zalužice); - III.L mž U13 - 18.k. z 10.06.2017: M. Miľo (Močarany Sobrance); - IV.L d U19 - 25.k. z 10.06.2017: Mazár (Petrovce n/L - Krásnovce).
Informácie R o nomináciách družstiev v zápise o stretnutí v „Zázname rozhodcu“: Neboli uvedené v týchto
zápisoch o stretnutí od týchto R: - VII.L Z m - 21.k. z 11.06.2017: Kopas (Malčice - Bracovce).
Informácie R o požadovanej technike v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ ich neuviedli títo R v týchto
zápisoch o stretnutí: - VIII.L m - 25.k. z 11.06.2017: Cejkovský (Horňa - Oborín). Pri stretnutiach, ktoré rozhodoval
klubový rozhodca, ich neuviedli tieto domáce kolektívy v týchto zápisoch o stretnutí: - V.L V d U19 - 19.k. z 10.06.2017:
Koromľa (Koromľa - Porostov).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní zabezpečovania videozáznamu zo stretnutí VII. líg mužov
v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ to nebolo uvedené v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: - VII.L V m - 17.k.
z 11.06.2017: Ferko (Tibava - Záhor); Cejkovský (Poruba p/V - Veľ. Revištia B).
Neskoré uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Neskoro ich v ISSF, bez uvedenia dôvodu, uzavreli títo R a D
v týchto stretnutiach súťaží ObFZ: - IV.L V ž U15 - 18.k. z 09.06.2017: Remecký (Rem. Hámre - Poruba p/V; uzavreté až
po 21:00 h); - V.L V d U19 - 19.k. z 10.06.2017: Remecký (Podhoroď - Rus. Hrabovec; uzavreté až 11.06.2017); VII.L V m - 17.k. z 11.06.2017: Dziad (Rus. Hrabovec - Porostov; uzavreté až po 23:00 h); - VIII.L m - 25.k.
z 10.06.2017: Mazár (Petrovce n/L B - Iňačovce; uzavreté až 11.06.2017).
Upozornenie pre FO a FK k zápisom zo stretnutí súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 rozhodovaných
klubovými zástupcami: Ak stretnutie nerozhoduje kvalifikovaný R, ale klubový zástupca, je klubový ISSF manažér
domáceho družstva povinný v ISSF cez režim "Rozhodca/Laik" uzavrieť nominácie oboch družstiev, vytvoriť zápis zo
stretnutia, po stretnutí doplniť všetky údaje zo stretnutia do zápisu, priebežne uložiť zápis, tento vytlačiť a po podpísaní
oboma stranami je domáci klub povinný tento doručiť obratom na ObFZ (stačí aj oskenovaný). Ak sa robí len papierový
zápis zo stretnutia, domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia je povinný po stretnutí doplniť všetky údaje zo stretnutia do
tohto zápisu a ten po podpísaní oboma stranami doručiť obratom na ObFZ (stačí aj oskenovaný). V stretnutiach súťaží
ObFZ hraných v dňoch 8.-11.6.2017 kluboví zástupcovia rozhodovali až 6 stretnutí, z ktorých len v 1 prípade
nevyhotovili zápis.
Nevyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom a nevyhotovenie
ani papierového zápisu: V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 8.-11.6.2017 to neuskutočnili tieto FO a FK:
Veľ. Slemence (v stretn. 20.k. IV.L Z ž U15 z 09.06.2017 Veľ. Slemence - Budkovce 0:3). Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich k 14.6.2017 schválila takto: - zo stretnutí hraných pred 8.6.2017: už aj zo stretnutia 17.k. V.L S d
U19 z 03.06.2017 Dúbravka - Budkovce; výsledok neschválila len zo stretn. 24.k. VIII.L m z 04.06.2017 Jastrabie pri MI
- Sobrance B (dohrávka dňa 15.6.2017); - zo stretnutí hraných v dňoch 8.-13.6.2017: všetky.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Bánovce n/O - dňa 11.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy
stretnutia“, k zmene termínu a miesta stretnutia 22.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Malčice z 18.06.2017 o 17:30 h, na
17.06.2017 o 17:00 h v Rakovci n/O, z dôvodov obecných akcií na ihrisku FO TJ Bánovce n/O. Súper s navrhovanou
zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v sobotu 17.06.2017 o 17:00 h na ihrisku
v Rakovci n/O (poplatok za žiadosť: Bánovce n/O - 17 €).
● Sobrance - dňa 13.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy
stretnutia“, k zmene termínu a miesta stretnutia 20.k. III.L ž U15 Sobrance - Nacina Ves z 15.06.2017 o 16:00 h, na
18.06.2017 o 14:00 h v Nacinej Vsi, z dôvodu školského výletu domácich a nemožnosti zabezpečenia dopravy hostí na
iný termín. Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v nedeľu
18.06.2017 o 14:00 h na ihrisku v Nacinej Vsi (poplatok za žiadosť: Sobrance - 10 €).
● Rakovec n/O - dňa 14.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy
stretnutia“, k zmene termínu stretnutia 21.k. IV.L Z ž U15 Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 16.06.2017 o 16:00 h, na
17.06.2017 o 11:00 h, z dôvodu školského zájazdu domácich. Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe
toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v sobotu 17.06.2017 o 11:00 h v Rakovci n/O (poplatok za žiadosť: Rakovec
n /O - 10 €).
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
15.6.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Ocenenie víťazov najvyšších súťaží ObFZ ako majstrov súťaží ObFZ 2016/2017 vo svojich vekových
kategóriách: Uskutoční sa v súťažiach III.L ž U15, III.L mž U13, IV.L d U19, VI.L m, a to v dňoch 15.-18.6.2017 pri tých
stretnutiach posledných kôl týchto súťaží, kde budú hrať ich víťazi.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 05/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 12.6.2017 mali tieto FO a FK: Bánovce n/O, Budkovce, Čičarovce, Malčice, Moravany, Pavlovce n/U,
Porostov, Pus. Čemerné, Rus. Hrabovec, Záhor, Žbince.

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 05/2017: dňa 13.6.2017: Budkovce, Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Pus. Čemerné, Rus. Hrabovec, Záhor, Žbince (všetkým
od 13.6.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 14.06.2017: Malčice, Moravany (obom od 14.6.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 05/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 12.6.2017 má len tento FO: Bánovce n/O.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 7.6.2017 od 13:00 h do 14.6.2017 do 13:00 h DK nedostala ani
jedno.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 9.-11.6.2017: Rozhodnutia DK:
● Adrián Vaľovčík (Palín d - 1278860; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 14.6.2017, podľa 37/5a.
● Dušan Čulák (Pavlovce n/U d - 1363826; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 14.6.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 9.-11.6.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 21. kola VII.L Západ m Rakovec n/O - Pus. Čemerné z 11.06.2017: Martin Mikula (Rakovec n/O m 1247741; 10 €) - 2 stretn. NEPO od 14.06.2017, podľa DP 46/1.a.
● stretnutie 25. kola VI.L m Zalužice - Zempl. Široká z 11.06.2017: Marcel Apiar (Zalužice m - 1049498; 10 €) 5 týždňov NEPO od 14.06.2017, podľa DP 48/1.c/2.b s prerušením.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
15.06.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za dodatočné
doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí na ObFZ (neskoré doručenie zápisu): Dúbravka (2 € - ŠTK: nDZ - d
- 03.06.2017); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Palín (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 10.06.2017); Veľ.
Revištia (4 € - ŠTK: NNDkS - mB - 11.06.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Malčice (4 € ŠTK: NpTkS/I - d - 10.06.2017); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 11.06.2017); Rakovec n/O (4 € - ŠTK:
NpTkS/I - m - 11.06.2017); Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 11.06.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Veľ. Revištia
(4 € - ŠTK: nZS - mB - 11.06.2017); - za nevyplnenie elektronického zápisu v ISSF: Veľ. Slemence (4 € - ŠTK: NeZ a
NpZ - ž - 09.06.2017). DK všetky tieto uložila tajomníkovi DK zaevidovať v ISSF dňa 15.6.2017 a poplatky z nich
zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené takto: - dňa
14.6.2017: rozh. P. Piovar (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - d - 3.6.2017; uhradené dňa 14.6.2017).
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“ v dňoch 10.-11.6.2017:
IV.L d: - 25.k. - sobota 10.6.2017 o 17:00 h: Hatalov - Lastomír (Rapáč ako R - zruš.; KR neobs. R).
V.L V d: - 29.k. - sobota 10.6.2017 o 17:00 h: Koromľa - Porostov (Ne 11.6.2017 o 14:30 h Končík ako R zruš.; KR neobs. R).
VII.L V m: - 17.k. - nedeľa 11.6.2017 o 17:00 h: Podhoroď - Koromľa (Končík ako R - zruš.; KR neobs. R).
VIII.L m: - 25.k. - nedeľa 11.6.2017 o 17:00 h: Jovsa - Beša (Popik ako D - zruš.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 16.-18.6.2017:
III.L ž: - 20.k. - piatok 16.6.2017 o 16:00 h: Sobrance - Nacina Ves (Ne 18.6.2017 o 14:00 h v Nacinej Vsi:
Mazár ako R za Ubľanskú).
IV.L Z ž: - 21.k. - piatok 16.6.2017 o 16:00 h: Rakovec n/O - Veľ. Slemence (So 17.6.2017 o 11:00 h: D.
Čeklovský).
IV.L d: - 26.k. - sobota 17.6.2017 o 17:30 h: Lastomír - Pavlovce n/U (Ihnacik ako R za Tušeka st.).
V.L Z d: - 18.k. - sobota 17.6.2017 o 17:30 h: Horovce - Lesné (Kaffan ako R za D. Čeklovského).
VI.L m: - 26.k. - nedeľa 18.6.2017 o 17:30 h: Kusín - Budkovce (v Jovse: M. Kurtak ako R za Stretavského),
Žbince - Dúbravka (Rózsa ako AR2 - dopln.).
VII.L V m: - 18.k. - nedeľa 18.6.2017 o 17:30 h: Porostov - Poruba (14:30 h: M. Kurtak; Dziad st. - nové obs.).
VII.L Z m: - 22.k. - nedeľa 18.6.2017 o 17:30 h: Veľ. Kapušany B - Horovce (Piovar ako AR1 - dopln.),
Bánovce n/O - Malčice (So 17.6.2017 o 17:00 h v Rakovci n/O: D. Čeklovský; Rózsa - Lisák), Pus. Čemerné - Pozdišovce
(Lisák ako D - dopln.).
VIII.L m: - 26.k. - nedeľa 18.6.2017 o 17:30 h: Lekárovce - Úbrež (D. Čeklovský; Popik - nové obs.), Ptrukša Sobrance B (o 14:30 h: Popik ako D za Lisáka).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF: Tie sa doplňujú väčšinou v tých
prípadoch, ak stretnutie nerozhoduje kvalifikovaný R, ale klubový zástupca. Po doručení papierových zápisov z takýchto
stretnutí na ObFZ, alebo iných podkladov z nich, údaje z nich prekontroloval a postupne v ISSF doplnil J. Bendzák (jeden
zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: - dňa 8.6.2017: - stretn. 18.k. III.L ž U15 z 08.06.2017: Sobrance

- Topoľany 5:2 (rozh. zástupca Do); - dňa 11.6.2017: - stretn. 18.k. V.L S d U19 z 03.06.2017: Dúbravka - Budkovce
6:6 (rozh. zástupca Ho); - dňa 13.6.2017: - stretn. 25.k. VIII.L m z 11.06.2017: Úbrež - Ptrukša 12:0 (rozh. zástupca
Do); - stretn. 17.k. VII.L V m z 11.06.2017: Podhoroď - Koromľa 12:1 (rozh. zástupca Do); - stretn. 25.k. IV.L d U19 z
10.06.2017: Hatalov - Lastomír 3:2 (rozh. zástupca Do); - stretn. 17.k. V.L V d U19 z 11.06.2017: Koromľa - Porostov
1:1 (rozh. zástupca Do); - stretn. 20.k. IV.L Z ž U15 z 09.06.2017: Veľ. Slemence - Budkovce 0:3 (rozh. zástupca Do).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretn. súťaží ObFZ v dňoch 15.-18.6.2017: Toto doň
doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 13.6.2017 a zmeny od 15.6.2017 (niektoré až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 07.06.2017 od 16:00 h do 14.06.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto: Zempl. Široká (6): Samuel Bodnár - 19.01.2006 (09-??-xx – 13s), Stanislav Feňuš 14.10.2002 (09-??-xx – 13s), Marek Kudráč - 15.01.2005 (09-??-xx – 13s), Filip Kaščák - 09.12.2004 (09-??-xx – 13s),
Adam Škreptáč - 21.10.2002 (09-??-xx – 13s), Marek Čičák - 12.06.2005 (09-??-xx – 13s). Uvedený FO mohol v ISSF
cez EP podať tieto žiadosti nanovo.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 07.06.2017 od 16:00 h
do 14.06.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pus. Čemerné (1): Erik Havrila - 25.01.2000 (08 – 08). Tieto FO a FK mali
čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v Nitre: Technický úsek SFZ ho organizuje dňa
24.6.2017 v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie
nájdete na stránke: „www.trenerportal.sk“.
SPRÁVY KM ObFZ:
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v pondelok 19.6.2017 od 17:00 h na štadióne
futb. odd. ŠK Nacina Ves. Bližšie informácie k nemu viď na webovej stránke ObFZ pri dátume 07.06.2017.
Rozdelenie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: KM ObFZ ho za uvedenú sezónu rozdelila pre 12 FO a FK
(Bracovce, Jovsa, Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Petrovce n/L, Poruba p/V, Pozdišovce, Senné, Strážske, Trhovište,
Zalužice) podľa účasti hráčov na organizovaných tréningových zrazoch. Kluby, ktorých sa to týkalo, boli dňa 9.6.2017
z ObFZ vyzvané e-mailom, aby si pridelené veci prišli oproti podpisu prevziať na ObFZ v priebehu utorka 13.6.2017
a stredy 14.6.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ. Pre 12 FO a FK bol z týchto
tréningových zrazov rozdelený tento materiál: futbalové lopty (každému z 12 FO a FK bola pridelená minimálne jedna);
klobúčiky (boli pridelené len pre: Bracovce, Pozdišovce, Zalužice); zapichovacie tyče o dĺžke 180 cm (boli pridelené len pre:
Nacina Ves, Trhovište); rozlišovačky (boli pridelené len pre: Bracovce, Pozdišovce, Trhovište); koordinačné rebríky (boli
pridelené len pre: Bracovce, Nacina Ves, Pozdišovce, Strážske, Trhovište, Zalužice).
Prevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho už oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, postupne prevzali tieto FO a FK: - dňa 13.6.2017: Nacina Ves, Moravany,
Bracovce. Neprevzali si ho a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Jovsa, Topoľany, Petrovce n/L,
Poruba p/V, Pozdišovce, Senné, Strážske, Trhovište, Zalužice.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požiadavka na ukončenie dohody o pracovnej činnosti: Na ObFZ ju dňa 13.6.2017 osobne v písomnej forme
doručil del. L. Didič ohľadom ukončenia dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej dňa 22.3.2017 s ObFZ na obdobie od
25.03.2017 do 30.06.2017, a to k 19.4.2017 z osob. dôvodov. Požiadavka bola hneď v uvedený deň odstúpená pre EkÚ
ObFZ k spracovaniu ukončenia dohody s uvedeným a k jeho odhláseniu z poisťovní.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 05/2017 k príprave výplat za 05/2017:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené dňa 2.6.2017.
Spracovanie výplat ObFZ za 05/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 7.-9.6.2017 a dňa 9.6.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 05/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-9.6.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 9.6.2017 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: - v
dohode s ObFZ na 1.polrok 2017: - dňa 09.06.2017: P. Tudja (zmena č. OP).
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
13.6.2017: Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z 09.04.2017). 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 29.05.2016); Krásnovce (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017); Kriš. Liesková
(zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.09.2016); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017).
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Dňa 29.5.2017 e-mailom
zaslaným z ObFZ na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov boli o to, z dôvodu nedodania tohto dokladu na

ObFZ a jeho chýbania v dokladoch klubu na ObFZ, požiadané tieto 4 FO - FK: Ložín, Nacina Ves, Podhoroď, Tibava.
Všetky uvedené FO - FK boli povinné túto kópiu doručiť na ObFZ obratom (stačilo aj oskenovanú v prílohe e-mailu).
Z nich ju ešte na ObFZ nedoručili a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď, Tibava.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 14.06.2017: J. Škodi (za 05). Dané na vedomie ekonom. úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Odhlásenie zamestnancov z poisťovní z dôvodu ukončenia dohody o pracovnej činnosti: Účtovníčka ObFZ,
na základe ukončenia dohody o pracovnej činnosti, odhlásila z poisťovní týchto zamestnancov: - k 19.4.2017: L. Didič
(dohoda uzatvorená dňa 22.03.2017 na obdobie od 25.03.2017 do 30.06.2017; ukončená k 19.4.2017); - dňa 8.6.2017: L.
Kurták (dohoda uzatvorená dňa 22.03.2017 na obdobie od 25.03.2017 do 30.06.2017; ukončená dňa 7.6.2017).
Zaslanie písomného oznámenia k príkazu na začatie exekúcie ohľadom povinného T.P.: Po oboznámení sa
s doručeným príkazom účtovníčka ObFZ so sekretárom ObFZ spracovali oznámenie k tomu, ktoré bolo súdnemu exekútorovi
Š. Šviderského z Exekútorského úradu Vranov n/T, Hronského 1811, 093 45 Vranov n/T, zaslané z ObFZ e-mailom dňa
12.6.2016 (viď toto v materiáloch EkÚ ObFZ).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 05/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 10.12.6.2017 a dňa 12.6.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 05/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 12.06.2017 pre
týchto 50 zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P.
Dziad, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P.
Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, M. Miľo, Š. Miľo, J. Minaroviech, O. Palinský, P.
Pavlo, V. Pčolár, P. Piovar, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, P. Remecký, M. Rovňák, R. Rózsa, M. Ruščanský, M. Sabo,
A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, P. Tudja, M. Tušek, D. Tuším, K. Ubľanská, M. Ubľanský, 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 05/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 10.-14.6.2017
a na ObFZ boli doručené dňa 14.6.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 12.06.2017: J. Bendzák (za 06); - dňa 13.06.2017: L. Didič (za 03,04,05); - dňa 14.06.2017: P. Piovar (za
04,05), A. Stretavský (za 05), L. Popik (za 05), V. Lisák (za 05), M. Kurtak (za 05), L. Kurták (za 05), J. Mano (za 05).
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: 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:
J. Cejkovský (za 04), D. Čeklovský (za 03,04), M. Dančišin (za 03,04), J. Hreško (za 03,04), P. Kaffan (za 03,04), J. Matej
(za 03,04), M. Mazár (za 04), O. Palinský (za 04), V. Pčolár (za 03,04), R. Rózsa (za 04), M. Ruščanský (za 03,04), M.
Sabo (za 03,04), J. Šimko (za 04), M. Tušek (za 03,04), D. Tuším (za 04), L. Vojtko (za 03,04), A. Žoffčák (za 03,04).
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 13.06.2017:
Moravany (osobne: za 05/2017 - uhradená dňa 12.06.2017), Malčice (osobne: za 05/2017 - uhradená dňa 13.06.2017).
Ani do 14.06.2017 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; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné; - dňa
20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa
12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ. Kapušany; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Budkovce,
Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Pus. Čemerné, Rus. Hrabovec, Záhor, Žbince; - z neimportovaných na účet
SFZ: - za 05/2017: Bánovce n/O.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.06.2017 a platby z nich
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 12.06.2017). ObFZ ich odporúčal uhradiť aspoň 3 dní
pred termínom uvedeným v ZF (najneskôr 09.06.2017). V termíne od 07.06.2017 od 16:00 h do 14.06.2017 do 16:00 h už
boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ aj od týchto 28 FO a FK (predtým od 22) v týchto dňoch (uvedený dátum
je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 08.06.2017 (4): Hatalov, Koromľa, Rem. Hámre, Zalužice; - dňa
09.06.2017 (9): Beša, Jastrabie pri MI, Kriš. Liesková, Ložín, Pozdišovce, Rakovec n/O, Stretava, Veľ. Revištia,
Vojany; - dňa 12.06.2017 (5): Krásnovce, Lekárovce, MI - TJ Sokol Močarany, Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa
13.06.2017 (8): Budkovce, Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Pus. Čemerné, Rus. Hrabovec, Záhor, Žbince; - dňa
14.06.2017 (2): Malčice, Moravany. Do 14.06.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemal importovanú tento
1 FO: Bánovce n/O. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 12.06.2017), nemal platbu z nej
importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 13.06.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a
je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:

Príprava sezóny 2017/2018: Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne
zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v novej časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“,
kde sú umiestňované podľa dátumov doručenia. Do 7.6.2017 v nej bolo zverejnených 6 materiálov s por. č. 00 - 05, ktoré
bolo potrebné aj v takom poradí preštudovať. Ďalšie informácie budú v nej zverejnené po 14.6.2017, v dňoch 15.21.6.2017, preto je potrebné tieto pravidelne sledovať. ObFZ upozorňuje najmä na materiál 05, a v ňom najmä na body
10-13. Súťaže ObFZ Michalovce pre sezónu 2017/2018 budú v ISSF vytvorené do 18.6.2017. Po ich vytvorení bude
povinnosťou klubov zaevidovať svoje družstvá a ich štadióny v ISSF do súťaží ObFZ 2017/2018. Až po ich zaevidovaní
bude povinnosťou klubov podať záväznú prihlášku do súťaží ObFZ 2017/2018 za každé svoje družstvo samostatne
elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 19.6.2017 do 23.6.2017. Prehľad o futbalovom oddiele futbalovom klube v sezóne 2017/2018 bude klub povinný doručiť na ObFZ Michalovce do 23.6.2017 do 15:00 h.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 42. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa na základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ uskutočnilo v Po 12.6.2017 od 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami,
po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od
04.05.2017 do 07.06.2017; informácia o 15.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sezónu 2016/2017; informácia o
11.r. stretn. o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Poh.); návrhy na postupy a zostupy R a D v rámci súťaží ObFZ
pre sez. 2017/2018; príprava fyzických previerok R pre súťaže ObFZ 2017/2018 dňa 23.6.2017; vyhodnotenia činnosti
orgánov ObFZ za I. polrok 2017; návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2017; príprava sezóny 2017/2018
súťaží ObFZ (súťaže, rozpis); príprava 1.zas. riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v sezóne 2017/2018; ďalšie
informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto
zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV (V. Čan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; ospravedlnili sa: R. Ivan, Š.
Czetö, J. Žofčák). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za orgány zabezpečenia spravodlivosti: DK (M. Polák); - za
administratívne orgány: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák); - za kontrolné orgány: RK (J. Pado).
Uznesenia z ostatného 42. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
12.6.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 42. zas. VV ObFZ dňa 12.06.2017 tak, ako bol uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 12.06.2017. ● VV vzal na
vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 4.5.2017 do 7.6.2017. ● VV schválil použitie vlastných
osobných áut na zabezpečenie odovzdávania ocenení všetkým víťazom najvyšších súťaží ObFZ 2016/2017 v jednotlivých
vekových kategóriách v dňoch 15.-18.6.2017 za úhradu v zmysle schváleného rozhodnutia VV k tomu. ● VV vzal na
vedomie informáciu predsedu ŠTK o finálovom stretnutí i celom 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre
sezónu 2016/2017. ● VV schválil úhradu nájmu za HP, použité priestory i za zabezpečené občerstvenie, úhradu za ceny,
úhradu peňažných darov, všetko v súvislosti so zabezpečením finále 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre
sezónu 2016/2017 z 24.5.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu o 11. roč. stretnutia o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m
- víťaz Pohára ObFZ m) za sezónu 2016/2017. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o návrhoch na postupy a
zostupy R a D v rámci súťaží ObFZ pre sezónu 2017/2018, aj so vzneseným odporučením. ● VV vzal na vedomie
informáciu predsedu KR o fyzických previerkach R pre súťaže ObFZ 2017/2018, aj so vznesenými odporučeniami. ● VV
vzal na vedomie informácie o vyhodnotení činnosti orgánov ObFZ za I. polrok 2017. ● VV schválil „Plán zasadnutí
orgánov ObFZ na II. polrok 2017“ podľa predloženého návrhu, aj so vznesenou pripomienkou. ● VV vzal na vedomie
ďalšie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce. ● VV vzal na vedomie informácie o príprave
„Rozpisu súťaží ObFZ 2017/2018“. ● VV schválil textovú časť „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ aj so
všetkými schválenými návrhmi na doplnky a zmeny v ňom. ● VV schválil splnomocniť sekretára ObFZ zodpovednosťou
za doplnenie ďalších doplnkov do „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ po uzavretí prihlášok do súťaží, po
prerokovaní s členmi VV ObFZ a príslušnými predsedami komisií ObFZ. ● VV uložil predsedovi ŠTK ObFZ
o rozhodujúcich zmenách a doplnkoch v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ oproti predchádzajúcej sezóne
informovať na riadnej konferencii ObFZ dňa 7.7.2017. ● VV schválil na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017 týchto funkcionárov: riadiaci konferencie: Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ); 7-členné pracovné vedenie:
riadiaci konferencie, predseda ObFZ, podpredseda ObFZ, predseda RK ObFZ, predseda DK ObFZ, predseda KR ObFZ,
predseda ŠTK ObFZ (v prípade neprítomnosti niektorého z nich: člen VV ObFZ). ● VV schválil návrh programu
riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 podľa predloženého návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26,
ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do
15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými
sprievodnými dokumentmi. ● VV schválil návrh zloženia pracovných komisií riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
dňa 7.7.2017 takto: - mandátová komisia: Ján Vajda (OFK Hatalov), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec),
Arpád Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová komisia: Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce), Matej Šarocký (OŠK Stretava), Blažej
Kačkoš (TJ FK Družstevník Trhovište). Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.)
majú možnosť najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť
prípadné iné návrhy na členov týchto pracovných komisií z radov delegátov konferencie. ● VV uložil sekretárovi ObFZ
prípadné návrhy doručené na ObFZ do 23.6.2017 na doplnenie programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017, ako aj návrhy na členov jej pracovných komisií, prerokovať s členmi VV a podľa toho tieto prípadne doplniť.
● VV schválil na návrh sekretára ObFZ na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 zabezpečiť týchto
funkcionárov: za skrutátorov: Marek Žofčák (hlavný), Ján Pivarník; za organizátora: Jozef Pivarník; za overovateľov

zápisu: Igor Gaľa (OŠK Pavlovce n/U), Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI), Milan Babjak (TJ Bánovce n/O). ● VV
schválil kľúč účasti delegátov a hostí na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 podľa predloženého
návrhu. ● VV schválil návrh na ocenenie 5 jubilantov za I. polrok 2017 v rámci ObFZ na riadnej „Konferencii ObFZ
Michalovce“ dňa 7.7.2017 podľa predloženého návrhu. ● VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na riadnu „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 zaslať najneskôr 7 dní pred jej konaním poštovou listovou zásielkou 5 oceneným
jubilantom. ● VV schválil vyhlásenie volebnej komisie ObFZ, v súlade so stanovami ObFZ, čl. 52, na voľbu členov
volebnej komisie ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 na riadnej „Konferencii ObFZ
Michalovce“ dňa 7.7.2017. Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť kandidáta na túto funkciu volenú konferenciou
písomne, doporučenou poštovou listovou zásielkou, doručením podľa predtlače vyplneného „Návrhu na zaradenie do
kandidátky“ najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie (do 30.6.2017) na adresu: Oblastný futbalový zväz
Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce. ● VV schválil predložený návrh
poverenia pre delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. ● VV schválil predložený návrh
pozvánky na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. ● VV uložil funkcionárom uvedeným pri
jednotlivých bodoch programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 tieto včas pripraviť. ● VV uložil
sekretárovi ObFZ na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 zabezpečiť občerstvenie (minerálky). ● VV
uložil sekretárovi ObFZ informácie o príprave riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 s rozhodnutím
o jej zvolaní, ako aj informácie o jej materiáloch, zverejniť v ÚS, a samotné materiály postupne samostatne aj na
webovej stránke ObFZ. ● VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017 zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF
manažérov každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance (i prípadným novoprihláseným klubom do sezóny 2017/2018), spolu aj s poverením pre delegáta
klubu na konferenciu (pre kluby, ktoré sa nezúčastnili ostatných 3 konferencií ObFZ ich zaslať aj písomne poštovou
listovou zásielkou). Každý klubový ISSF manažér je povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu
zástupcovi svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným
poverením. Podobným spôsobom pozvánku zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií
ObFZ, sekretárovi ObFZ, členom volebnej komisie ObFZ, skrutátorom konferencie, organizačnému pracovníkovi
konferencie, prípadným ďalším pozvaným hosťom. ● VV schválil úhradu faktúry za výrobu medailí z mincovne
v Kremnici pre ObFZ Michalovce k oceneniu jednotlivcov v rámci ObFZ. ● VV uložil sekretárovi ObFZ zabezpečiť
obaly k poďakovaniam pre ocenených jubilantov v rámci ObFZ. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu
„Rôzne a diskusia“ na 42. zas. VV ObFZ dňa 12.6.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na
42. zas. VV ObFZ dňa 12.6.2017.
Zápis z ostatného 42. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
12.6.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 12.-14.6.2017 a dňa 14.6.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 7. júla 2017 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy). Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne zverejňované na webovej
stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v novej časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, kde sú umiestňované podľa
dátumov doručenia. Doposiaľ sú v nej tieto materiály: 01. 01.06.2017: Členské schôdze klubov; 02. 07.06.2017:
Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie; 03. 13.06.2017: Informácie o príprave konferencie; 04. 14.06.2017: Návrh
programu konferencie; 05. 14.06.2017: Návrh zloženia pracovných komisií konferencie; 06. 14.06.2017: Kľúč účasti
delegátov FO-FK a hostí na konferencii; 07. 14.06.2017: Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021. Ďalšie materiály budú do nej doplňované priebežne.
ZO SPRÁV SFZ:
Výberové konanie SFZ na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér (z ÚS SFZ č. 47 z
08.06.2017 - zo Správ Se): SFZ vyhlasuje výberové konanie na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér.
www.futbalsfz.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-personalny-riaditel. Predpokladané ukončenie výberového konania:
23.6.2017.
Prihlášky do 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Podaním elektronickej prihlášky
v ISSF na ŠTK SFZ do uvedeného ročníka tejto súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/2018
môžu svoje družstvá mužov prihlásiť aj len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne
2017/2018 štartovať minimálne v V. lige mužov), a to už od 29.05.2017 do 30.06.2017 do 24:00 h. Súťaž riadi ŠTK
SFZ a družstvá v nej štartujú na vlastné náklady. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 22.7.2017 (je organizované v
spolupráci s ŠTK RFZ); 2. kolo - 6.9.2017; 3. kolo - 27.9.2017; 4. kolo - 18.10.2017; 5.kolo - 14.3.2018; 6.kolo 04.04.2018 (odveta 18.04.2018). Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nej prihlášky do 14.6.2017
podali len tieto FO a FK: MFK Zemplín Michalovce.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

