Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 52 z 23.6.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ho doručili už aj títo R: - dňa
20.6.2016: Marcel Ubľanský; - dňa 21.6.2016: Pavol Koščo.
Zhodnotenie činnosti KR ObFZ za 1. polrok 2016: KR jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do
24.6.2016 poverila J. Špiváka (predsedu KR).
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za KR: KR jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním a doručením na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila J. Špiváka (predsedu KR).
Návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2016/2017: KR ho
predloží na najbližšie zasadnutie VV takto: - rozhodcovia (novovyškolení): Babjak Ladislav, Borbély Tibor, Cejkovský
Ján, Csizmadia Gergely, Čeklovský Dominik, Dziad Peter, Dzvoník Miloš, Feňuš Patrik, Ferko Šimon, Gejguš
František, Hospodi Marián, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Končík Michal, Kopas Arpád,
Koščo Pavol, Kurták Lukáš, Matej Ján, Mazár Milan, Mirda Ľuboš, Mitrík Róbert, Novák Patrik, Olexa Tomáš, Ondrík
Branislav, Pavlo Peter, Pivarník Ján, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Ruščanský Marek, Sarvaj Martin, Škodi Jakub, Tudja
Pavel, Tušek Michal st., Vass Peter; - delegáti: Dančišin Michal, Didič Ladislav, Geci Miloš, Hreško Ján, Mano Ján,
Pčolár Vojtech, Rovňák Mikuláš, Sabo Milan, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti ŠTK ObFZ za 1. polrok 2016: ŠTK jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do
24.6.2016 poverila E. Anguša (predsedu ŠTK).
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za ŠTK: ŠTK jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním a doručením na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila E. Anguša (predsedu ŠTK).
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za jarnú
časť súťaží ObFZ 2015/2016: ŠTK dňa 15.6.2016 týmto poverila predsedu ŠTK, ktorý ho má spracovať a e-mailom
doručiť na Se ObFZ.
Kontrola futbalového ihriska v Jovse pre domáce stretnutia družstva mužov TJ Kusín v VI. lige: ŠTK ju
po predchádzajúcej telefonickej dohode s funkcionármi futb. odd. TJ Kusín vykonala dňa 20.06.2016 o 16:30 h za
prítomnosti týchto zástupcov jednotlivých strán: - za FK Kusín: Patrik Romanec; za FK Jovsa: p. Čornej; za ŠTK:
E.Anguš, L.Popik, T.Škodi. Návrhy ŠTK na odstránenie nedostatkov v areáli ihriska do 22.7.2016: 1. doplniť záchytnú
sieť aj za druhou bránou; 2. zabezpečiť krytú strechu so schodíkmi pre kameramana na vhodnom vyvýšenom mieste
mimo HP na úrovni stredovej čiary; 3. zhotoviť zábrany k bezpečnému odchodu delegovaných osôb a hráčov z hracej
plochy do šatní.
SPRÁVY DK ObFZ:
Upozornenie na DP, čl. 37/6: Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže
napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna
komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa
celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5.
Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
Možnosť podania žiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: DK
oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny 2015/2016 napomínaný 5., 9.,12.ŽK, môže podľa DP, čl.
37/6, do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia
výkonu športovej činnosti v sezóne 2016/2017. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu uhradí, DO - pozastavenie výkonu
športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom
„Žiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote cez
ISSF a elektronickú podateľňu podaním na DK ObFZ.
Výška pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za 5., 9., 12.ŽK po skončení súťažného
ročníka: DK ich má stanovené nasledovne: muži - 50 €, dorastenci - 20 €, žiaci - 10 €.
Zhodnotenie činnosti DK ObFZ za 1. polrok 2016: DK jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do
24.6.2016 poverila M. Poláka (predsedu DK).
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ za DK: DK jeho prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa
15.6.2016 a jeho spracovaním a doručením na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila M. Poláka (predsedu DK).
Žiadosť futb. odd. OŠK Horovce o stanovenie splátkového kalendára za pokuty udelené v 06/2016: DK
ju od uvedeného FO dostala podaním v ISSF. Poplatok za žiadosť: Horovce - 7 €.
Stanovenie splátkového kalendára pre futb. odd. OŠK Horovce za pokuty udelené v 06/2016: DK ho
stanovila za pokuty v čiastke 920 € takto: 1. splátka v 06/2016: 240 €; 2. splátka v 07/2016: 240 €; 3 splátka v 08/2016:
240 €; 4 splátka v 09/2016: 200 €.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované v dňoch 23.-24.6.2016.
Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.

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:
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Tieto sa na základe rozhodnutí
komisií ObFZ upravujú a doplňujú do ISSF priebežne (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu
výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) a do ISSF boli zaznamenané tieto: - dňa
12.6.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku nedohraného stretnutia: - stretnutie 25.k. VII.L Z m - 25.k. z 5.6.2016: Veľ.
Slemence - Iňačovce 3:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; hostia nastúpili s 8 hráčmi; pôvodne 3:0 nedohrané od
75´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie); - dňa 18.6.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku nedohraného
stretnutia: - stretnutie 26.k. VI.L m z 12.6.2016: Vyš. Remety - Zempl. Široká 3:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z
HP; pôvodne 3:0 nedohrané od 34´pre pokles počtu hráčov hostí pod 7, keď ich na stretnutie nastúpilo len 9).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie na schválené doplnky a zmeny „Registračného a prestupového poriadku SFZ“: Tento
prerokoval a schválil VV SFZ na svojom zas. dňa 9.5.2016. Samotná novela i celý predpis sú zverejnené aj na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.6.2016.
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za 1. polrok 2016: MRK jeho prípravu prerokovala dňa 15.6.2016 a jeho
spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila J.
Šimka (predsedu MRK).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti TMK ObFZ za 1. polrok 2016: TMK jeho prípravu prerokovala dňa 15.6.2016 a jeho
spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila M.
Eštoka (predsedu TMK).
SPRÁVY KM ObFZ:
Zhodnotenie činnosti KM ObFZ za 1. polrok 2016: KM jeho prípravu prerokovala dňa 15.6.2016 a jeho
spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila R.
Feňuša (predsedu KM).
SPRÁVY OK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za 1. polrok 2016: OK jeho prípravu prerokovala dňa 15.6.2016 a jeho
spracovaním za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a doručením písomne i e-mailom na Se ObFZ do 24.6.2016 poverila M.
Čagu (predsedu OK).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požiadavka sekretariátu VsFZ o nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu
2015/2016 na VsFZ: Sekretári ObFZ v rámci VsFZ ju dostali z VsFZ e-mailom dňa 14.6.2016 od Marcela Eperješiho
(sekretára VsFZ) a títo mali podľa nej do štvrtka 16.6.2016 na VsFZ nahlásiť víťazov, resp. postupujúcich do
regionálnych súťaží (možnosť podať elektronicky prihlášku na ročník 2016/2017 bola do 17.06.2016). Nahlásenie
víťazov bolo hneď v uvedený deň obratom zaslané uvedenému e-mailom tak, ako deň predtým predsedovi ŠTK VsFZ, a to
takto: a) mladší žiaci: OŠK Zalužice; b) žiaci: MFK Sobrance; c) dorastenci: ŠK Nacina Ves; d) muži: AFK Topoľany.
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich už doručili: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa 16.6.2016: Michal Končik. Na ObFZ ich týmto už
doručili všetci, od ktorých sa to požadovalo.
Plán zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016: Jeho predložený návrh bol bez pripomienok schválený na
ostatnom 30. zas. VV ObFZ dňa 10.6.2016. Z ObFZ bol tento plán dňa 22.6.2016 zaslaný e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 22.6.2016.
Neohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Podľa rozhodnutia KR uvedeného v predchádzajúcej správe sa
telefonicky mali sekretárovi ObFZ (na č. 0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: Peter Vass, Patrik Novák, Miloš Dzvonik.
Toto každému z nich bolo oznámené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 17.6.2016. Do 23.6.2016 sa z nich neohlásil nikto.
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Na základe požiadavky
KR z predchádzajúcej ÚS tieto boli dňa 17.6.2016 z ObFZ zaslané e-mailom týmto z nich: Róbert Mitrík, Peter Pavlo,
Ladislav Babjak, Marian Hospodi, Gergely Csizmadia, Tibor Borbély, Martin Sarvaj. Každému z nich boli v prílohe
zaslané 2 materiály (01, 02), ktoré mal každý čo najskôr preštudovať v poradí najprv 01, potom 02. Zrealizovať z nich
mali tieto: a) z materiálu 01 - bod 1; b) z materiálu 02 - vytlačiť prvú stranu a vyplniť ju. Tieto 2 veci mal každý doručiť
na ObFZ osobne, podľa možností čím skôr, hoci už aj v pondelok 20.6.2016 v termíne vopred telefonicky dohodnutom
so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068). Do 23.6.2016 ich z nich nedoručil nikto.
Oznámenia neúčasti na „Spoločnom aktíve členov komisií a VV ObFZ Michalovce“ dňa 23.6.2016: V zmysle
pokynov svoju neúčasť na tomto aktíve do stanoveného termínu oznámili: - vopred: J. Žofčák - osob. dôv.; - dňa

20.6.2016: E. Anguš - prac. dôv.; - dňa 21.6.2016: R. Feňuš - prac. dôv., J. Ždiňák - prac. dôv.; - dňa 22.6.2016: L. Vojtko prac. dôv.; J. Berila - prac. dôv.
Spoločný aktív členov komisií a VV ObFZ: V zmysle plánu ObFZ na súť. r. 2015/2016 sa tento uskutočnil vo
štvrtok 23.6.2016 od 16:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce. Po úvodnom príhovore
predsedu ObFZ, a organizačných pokynoch sekretára ObFZ, hlavným bodom jeho programu bolo zhodnotenie činnosti
jednotlivých orgánov ObFZ za 1. polrok 2016 s poukázaním na ich vzájomnú spoluprácu, klady a nedostatky v činnosti,
ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom období. K tomuto bodu vystúpil zástupca každej komisie
ObFZ. V diskusii vystúpili 10 diskutujúci. Na záver pracovnej časti predseda ObFZ poďakoval všetkým za činnosť v 1.
polroku 2016. Potom v rámci spoločenského posedenia bola podaná večera s občerstvením. Tohto aktívu sa mali zúčastniť
všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK, TMK, KM, OK, VV, RK, sekretár ObFZ. Z 39 členov týchto orgánov ObFZ sa ho
zúčastnilo 26 (ospravedlnili sa 6; bez oznámenia dôvodu sa nedostavili ďalší 7), a to takto: z KR - 5: J. Špivák, J, Mano, V.
Lisák, M. Kurtak, A. Stretavský (dostavili sa všetci); z DK - 3: M. Polák, M. Uhrina, J. Majoroš (ospravedlnili sa - 2: J.
Berila, J. Ždiňák; nedostavil sa - 1: Mich. Hreščák); z ŠTK - 4: M. Žofčák, L. Popik, M. Hrinda, T. Škodi (ospravedlnili sa
- 1: E. Anguš); z MRK - 2: J. Šimko, M. Marjov (ospravedlnili sa - 1: L. Vojtko); z TMK - 2: M. Eštok, M. Kičinka
(nedostavil sa - 1: J. Vaľko); z KM - 2: Joz. Pivarník, M. Čeklovský (ospravedlnil sa - 1: R. Feňuš); z OK - 1: M. Čaga
(nedostavili sa - 2: M. Behún, J. Varga); z VV - 6: V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó
(ospravedlnil sa - 1: J. Žofčák); z RK - 0: (nedostavili sa - 3: J. Pado, J. Kriška, D. Guľaš); zo Se - 1: J. Bendzák.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada náležitostí delegovaných osôb z finálového stretnutia 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 z účtu ObFZ na účet AFK Topoľany: Táto bola poukázaná na účet
uvedeného FK takto: - dňa 20.6.2016: na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ z 1.6.2016 a po doručení dvojmo vystavenej
faktúry od AFK Topoľany na ObFZ dňa 14.6.2016: Topoľany - 103,20 € za stretnutie AFK Topoľany - OŠK Pavlovce n/U
z 25.5.2016 (poukázané na účet: SK27 0900 0000 0050 2995 8573; VS: 010116; KS: 0308; ŠS: 20160525).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 10.6.2016: J. Bendzák (za 05); - dňa 13.6.2016: P. Dziad (za 05), F. Gejguš (za 05), J. Škodi (za 05); dňa 16.6.2016: J. Mano (za 05), M. Kurtak (za 05), L. Kurták (za 05), V. Lisák (za 05), P. Tudja (za 05), E. Anguš (za 05),
Š. Ferko (za 04,05), P. Kaffan (za 05), J. Matej (za 04,05), M. Mazár (za 05), M. Ruščanský (za 03,04,05), M. Tušek (za
03,04,05), A. Stretavský (za 05), M. Špivák (za 05), Joz. Pivarník (za 04,05); - dňa 22.6.2016: D. Kron (za 05).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) za rok
2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: J. Bali-Jenčik (za 05), J. Cejkovský (za 04,05), D.
Čeklovský (za 05), M. Čeklovský (za 05), M. Dančišin (za 04,05), L. Didič (za 04,05), M. Fedák (za 05), P. Feňuš (za 05),
M. Geci (za 04,05), J. Hreško (za 05), M. Hrinda (za 05), D. Ihnacik (za 05), M. Ivan (za 04,05), M. Jakubec (za 05), M.
Končík (za 03,04,05), A. Kopas (za 04,05), P. Koščo (za 05), J. Minaroviech (za 03,04,05), B. Ondrík (za 04,05), O.
Palinský (za 03,04,05), V. Pčolár (za 04,05), Ján Pivarník (za 05), L. Popik (za 05), P. Rapáč (za 05), Š. Reňo (za 05), M.
Rovňak (za 05), M. Sabo (za 03,04,05), J. Šimko (za 03,04,05), M. Šimková (za 04,05), P. Tóth (za 05), M. Ubľanský (za
04,05), M. Verdžák (za 03,04,05), L. Vojtko (za 03,04,05), A. Žoffčák (za 04,05).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 10.6.2016. V termíne od 16.6.2016 od 11:00 h
do 23.6.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 5 FO a FK (predtým už od 51) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 17.6.2016 (3): Iňačovce, Stretava, Veľ. Revištia; - dňa
20.6.2016 (1): Porostov; - dňa 22.6.2016 (1): Rem. Hámre. Uhradiť ich majú ešte tieto 2 FO a FK územne patriace pod
ObFZ MI: Choňkovce, Niž. Rybnica. Každý FO a FK, ktorý dňa 14.6.2016 nemal platbu zo ZF za 05/2016 importovanú
na účte SFZ, má od 14.6.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade
faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 16.6.2016 od 11:00 h do 23.6.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 20.6.2016: Porostov (osobne; za ZF 05/2016 - uhr. dňa 17.6.2016).
SPRÁVY K SEZÓNE 2015/2016:
Upozornenie na doručenie dokladov o úhrade restov: Dňa 18.6.2016 bolo z ObFZ zaslané emailom týmto
adresátom: rozh. Martin Jakubec (z ÚS č. 50 z 9.6.2016: pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; uhradiť ju mal
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 15.6.2016 do 13:00 h pod následkom
ďalšieho postihu; z ÚS č. 51 zo 16.6.2016: - pokuty za neskoré oznámenie zruš. obs.: 5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5
€ - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 17:00 h; uhradiť ich mal poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 22.6.2016 do 15:00 h).
Konečné tabuľky súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Dňa 18.6.2016 boli z ObFZ zaslané emailom
k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, ako aj do menu vľavo, do časti
"Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2015/2016", kde
sú zverejnené pri dátume 18.6.2016. V uvedený deň boli zaslané aj k zverejneniu do týždenníka „Zemplínske noviny“.

Majstri súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Ich fotografie s komentárom k nim (mladší žiaci U13 Zalužice, žiaci U15 - Sobrance, dorastenci U19 - Nacina Ves, muži - Topoľany) boli dňa 18.6.2016 z ObFZ zaslané
emailom k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, ako aj do menu vľavo,
do časti "Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce
2015/2016", kde sú zverejnené pod názvom "Majstri súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016" pri dátume 18.6.2016.
V uvedený deň boli zaslané aj k zverejneniu do týždenníka „Zemplínske noviny“.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Informácie o „Príprave súťaží FZ 2016/2017“: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred (pri dátumoch 6.6.2016, 13.6.2016, 14.6.2016, 20.6.2016), ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod
názvom "Príprava súťaží 2016/2017". Ďalšie v nich budú zverejňované priebežne. Preto je potrebné tieto časti
sledovať každý deň.
Oznámenia k príprave súťaží FZ 2016/2017: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 6.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží
2016/2017".
Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017:
VV na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na výkony R a námietok, povinne
zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017.
Možnosť vytvorenia spoločného družstva mládeže: Informácie o tom, aj so vzorom dohody, sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti
pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu je zverejnené na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti
pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Prehľady doručených prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ 2016/2017 v ISSF a iné od
19.6.2016: Prvý prehľad o nich bol spracovaný dňa 19.6.2016 a dňa 20.6.2016 bol z ObFZ zaslaný k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ. Od 20.6.2016 bol na nej každý deň aktualizovaný podľa stavu za predchádzajúci deň k 23:59 h
a zverejňovaný v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume príslušného dňa, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod
názvom "Príprava súťaží 2016/2017". Prihlášky do súťaží sú FO a FK povinné za každé svoje družstvo podať
samostatne v ISSF do 24.6.2016 do 15:00 h. Môžu ich podať aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré neštartovali v súťažiach FZ
2015/2016. V týchto prehľadoch sú červeným vyznačené resty, ktoré uvedené FO-FK majú zrealizovať obratom!
V týchto prehľadoch boli každý deň zverejňované tieto položky:
01. Prehľad poradia všetkých v ISSF podaných prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ Michalovce
2016/2017;
02. Prehľad poradia všetkých v ISSF podaných i nepodaných prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017 podľa jednotlivých súťaží;
03. Prehľad v ISSF podaných prihlášok jednotlivých FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2016/2017;
04. Prehľad v ISSF zatiaľ nepodaných prihlášok jednotlivých FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ pre sezónu 2016/2017;
05. Prehľad na ObFZ doručených tlačív „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne
2016/2017“;
06. Prehľad na ObFZ nedoručených tlačív „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne
2016/2017“;
07. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK zo súťaže ObFZ Michalovce
2015/2016 do súťaže VsFZ 2016/2017;
08. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK v súťažiach ObFZ Michalovce pre
sezónu 2016/2017;
09. Oslovenie ďalších mládežníckych družstiev z nižších súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 ohľadom možnosti
štartu vo vyšších mládežníckych súťažiach ObFZ 2016/2017;
10. Neprihlásenie kolektívu FO-FK zo súťaží ObFZ 2015/2016 do súťaží ObFZ 2016/2017;
11. Prihlásenie nového kolektívu FO-FK do súťaží ObFZ 2016/2017;
12. Neuhradenie zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 05/2016.
Upozornenie k podaným prihláškam jednotlivých FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Z FO a FK, ktoré ich už v ISSF podali, ich: Veľké Revištia (podali len za mB; nepodali
ešte za: d, ž), Remetské Hámre (podali len za m; nepodali ešte za ž), Úbrež (podal len za m; neoznámil nič o d), Malčice
(podali len za m; nepodali ešte za d). Chýbajúce prihlášky je nutné podať v ISSF do 24.6.2016 do 15:00 h.
Prihlášky do súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2016/2017: Podľa „Rozpisu republikových súťaží SFZ“
mali právo od 20.5.2016 do 20.6.2016 podaním elektronickej prihlášky v ISSF sa do nej prihlásiť len futbalové kluby I.,
II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne 2016/2017 štartovať minimálne v V. lige mužov). Termíny jej
jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 24.7.2016 (je organizované v spolupráci s ŠTK regionálnych FZ a je možné ho odohrať v

termíne do 31.7.2016); 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 mužov. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nej
prihlášky podali: ŠK Strážske, MFK Zemplín Michalovce, MFK Sobrance, TJ Družst. Petrovce n/L.
Prihlášky do súťaže ÚLK - do Fortuna ligy 2016/2017: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce do nej prihlášky podali: MFK Zemplín Michalovce.
Prihlášky do ostatných súťaží SFZ 2016/2017: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nich
prihlášky podali: - I. liga ženy: MFK Zemplín Michalovce; - I. liga junioriek U19: MFK Zemplín Michalovce; - I.
LSD U19: MFK Zemplín Michalovce; - I. LMD U17: MFK Zemplín Michalovce; - I. LMD U16: MFK Zemplín
Michalovce; - I. LSŽ U15: MFK Zemplín Michalovce; - I. LSŽ U14: MFK Zemplín Michalovce; - I. LMŽ U13:
MFK Zemplín Michalovce; - I. LMŽ U12: MFK Zemplín Michalovce.
Prihlášky do súťaží VsFZ 2016/2017: Podľa rozhodnutia ŠTK VsFZ mali kluby právo sa do nich prihlásiť od
30.5.2016 do 17.6.2016 podaním elektronickej prihlášky v ISSF. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce
do nich prihlášky podali: - III. liga Východ mužov VsFZ: TJ Veľké Revištia; - IV. liga Juh mužov VsFZ: MFK
Sobrance, ŠK Strážske, MFK Veľké Kapušany; - V. liga Zemplínska mužov VsFZ: OŠK Vinné, TJ Sokol
Močarany, AFK Topoľany, ŠK Nacina Ves, TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, TJ Družstevník Čičarovce,
OFK Lastomír; - II. liga Východ SD U19 VsFZ: MFK Sobrance; - II. liga Východ MD U17 VsFZ: MFK Sobrance; III. liga Zemplínska SD U19 VsFZ: MFK Veľké Kapušany, AFK Topoľany, ŠK Strážske; - II. liga skup. A SŽ U15
VsFZ: MFK Veľké Kapušany; - II. liga skup. A MŽ U13 VsFZ: MFK Veľké Kapušany; - I. liga Východ žiačok U15
VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U11 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov
U10 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U9 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce, MFK Veľké
Kapušany; - Prípravky žiakov U8 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 30. zasadnutia VV ObFZ z 10.6.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 13.-16.6.2016 a z
ObFZ bol zaslaný v prílohe e-mailu dňa 16.6.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým
predsedom ostatných komisií ObFZ (týmto bol zaslaný aj „Plán zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“).
Zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 1. polrok 2016: Výkonný výbor ObFZ Michalovce na
svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich
komisií za 1. polrok 2016 (za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016), toto následne doručiť písomne i e-mailom na Se ObFZ
do 24.6.2016. Zhodnotenie bude podkladom do správy na konferenciu ObFZ v júli 2016. Upozornenie k tomu bolo
všetkým predsedom komisií ObFZ zaslané z ObFZ e-mailom dňa 14.6.2016.
Doručenie zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 1. polrok 2016: Na ObFZ ho už písomne i
e-mailom doručili: - dňa 17.6.2016: KR; - dňa 19.6.2016: ŠTK; - dňa 23.6.2016: MRK.
Zhodnotenie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom 30. zasadnutí dňa
10.6.2016 uložil predsedom KR, DK, ŠTK za svoje komisie toto spracovať písomne po skončení sezóny (zosumarizovať
jesennú a jarnú časť) a doručiť ho na ObFZ do 24.6.2016 e-mailom i písomne. Podklady z toho budú použité do správy
na konferenciu dňa 8.7.2016. Upozornenie k tomu bolo predsedom uvedených komisií ObFZ zaslané z ObFZ e-mailom
dňa 17.6.2016.
Doručenie zosumarizovania sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ: Na ObFZ ho už písomne i e-mailom doručili: dňa 19.6.2016: ŠTK; - dňa 22.6.2016: KR.
SPRÁVY K ČLENSKÝM SCHÔDZAM FO-FK
Členské schôdze FO a FK v 1. polroku 2016: ObFZ ich futbalovým oddielom a futbalovým klubom
každoročne odporúča organizovať čo najskôr po skončení jarnej časti majstrovských futbalových súťaží svojich
družstiev. Tieto by sa mali uskutočniť do 30.6.2016.
Obsahové zameranie členských schôdzí FO a FK v 1. polroku 2016: Každý FO a FK by mal ma nich
prerokovať najmä: 1. vyhodnotiť svoju činnosť a hospodárenie za rok 1. polrok 2016; 2. vyhodnotiť činnosť svojich
družstiev v súťažiach sezóny 2015/2016; 3. prerokovať prípravu svojich družstiev do súťaží v sezóne 2016/2017; 4.
uskutočniť prípadné zmeny funkcionárov výborov svojich FO a FK; 5. schváliť zástupcu FO-FK a jeho náhradníka na
najbližšiu konferenciu ObFZ Michalovce.
Účastníci členských schôdzí FO a FK v 1. polroku 2016: Zúčastniť by sa ich mali všetci členovia
príslušného FO-FK (alebo členovia podľa kľúča stanoveného výkonným orgánom každého FO a FK) a prípadní hostia.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). Prvé
materiály o jej príprave (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií;
Návrh programu konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
17.5.2016. Ďalšie budú do tejto časti doplňované priebežne.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

