Úradná správa ObFZ 2013/2014 č. 76 - zo dňa 24.3.2014
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Z dôvodu lepšej propagácie futbalu boli kluby v ÚS-ach
vyzvané aj k hláseniu výsledkov prípravných stretnutí zo zimnej prípravy. Podrobnejšie o ňom bolo v ÚS č. 68 v Správach
Se. V termíne od 17.3.2014 od 8.00 h do 24.3.2014 do 8.00 h ich na ObFZ nahlásili uţ aj tieto FO a FK: Hatalov (zo
16.3.2014), Zbudza (z 2.3.2014, z 8.3.2014, z 9.3.2014, z 23.3.2014). Všetky nahlásené výsledky od týchto FO a FK boli
dňa 24.3.2014 z ObFZ e-mailom zaslané k zverejneniu do týţdenníka „Michalovský Korzár“ (vychádza v utorok) i na
webovú stránku ObFZ (na nej sú tieto zverejňované v jej aktuálnom menu uprostred, v častiach pod názvom „Z
prípravného futbalu“).
Prevzatie „Pravidiel futbalu“: Tieto si v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h na ObFZ v
cene po 5 € za 1 ks uţ spomedzi ich objednávateľov postupne prevzali uţ aj tieto FO-FK a títo D v týchto počtoch: - z FO
a FK: - dňa 20.3.2014: Jastrabie pri MI (2). Z ďalších záujemcov si ich prevzali aj: - z FO a FK: - dňa 21.3.2014: Úbreţ
(1). Od ObFZ si ich objednali aj tieto FO a FK a títo D v týchto počtoch: a) z FO a FK: Záhor (1); b) z D: Š. Makeľ (1).
Uvedený FO i uvedený D si ich v cene po 5 € za 1 ks môţu vyzdvihnúť na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ. V prípade záujmu ďalších o tieto pravidlá, sa títo majú k tomu ohlásiť telefonicky na
mobil sekretárovi ObFZ.
Potvrdenie o neprihlásení druţstiev FO - FK do súťaţí „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2013/2014: Na
základe poţiadaviek boli tieto vydané pre tieto FO a FK: - dňa 20.3.2014: TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany, PSČ 027 51
(o futb. odd. TJ Druţstevník Baškovce, ktorý mal naposledy svoje druţstvo prihlásené do súťaţí FZ len v ObFZ
Michalovce v sezóne 2011/2012 a od uvedeného súťaţného ročníka neprihlásil do súťaţí FZ ţiadne svoje druţstvo, takţe
klub nevyvíja činnosť ani v tomto súťaţnom ročníku 2013/2014; potvrdenie o tom bolo dňa 20.3.2014 zaslané z ObFZ emailom ţiadajúcemu FK, OFZ Dolný Kubín a na vedomie aj futb. oddielu TJ Druţstevník Baškovce, k vybaveniu transferu
hráča Peter Ovad - 1153195 z futb. oddielu TJ Druţstevník Baškovce do futb. oddielu TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany; - dňa
21.3.2014: OcŠK Pozdišovce (o futb. odd. TJ Agrokombinát Budkovce, ktorý mal naposledy svoje druţstvo prihlásené do
súťaţí FZ v sezóne 1995/1996 a od uvedeného súťaţného ročníka neprihlásil do súťaţí FZ ţiadne svoje druţstvo, takţe
klub nevyvíja činnosť ani v tomto súťaţnom ročníku 2013/2014; potvrdenie o tom boli osobne odovzdané zástupcovi
ţiadajúceho klubu k vybaveniu transferu hráča Blaţej Marga - 1048825 z futb. oddielu TJ Agrokombinát Budkovce do
futb. oddielu OcŠK Pozdišovce.
Hlásenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaţí ObFZ: Aj v období od 23.3.2014 do 30.6.2014 sú FO a FK
povinné výsledky všetkých domácich súťaţných stretnutí všetkých svojich druţstiev muţov, dorastencov a ţiakov, ktoré
štartujú v súťaţiach ObFZ, nahlásiť na ObFZ Michalovce e-mailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ (z nej sa výsledky
triedia podľa súťaţí a upravujú), a to pri majstrovských stretnutiach aj do 2 h po stretnutí, najneskôr v nedeľu do 2 h po
skončení ÚHČ stretnutí I. triedy muţov; pri stretnutiach súťaţe Pohár ObFZ do 2 h po stretnutí; okrem toho ich môţu v
uvedenom termíne odoslať aj na adresu „obfzmi@obfzmi.sk“, z ktorej budú podľa moţností len číselné výsledky čo
najskôr zverejnené na webovej stránke ObFZ (v oboch týchto prípadoch je povinnosťou ich písať priamo do e-mailu, a nie
do prílohy). V krajnom prípade (poruchy, technické problémy a pod.) sa po týchto stanovených termínoch môţu výsledky
nahlásiť na ObFZ v najbliţší pracovný deň po stretnutí e-mailom do 8.00 h alebo niektorou z týchto moţností aj s
uvedením dôvodu: a) osobným doručením písomne na sekretariát ObFZ alebo do poštovej schránky ObFZ v budove v
čase 7.45 - 8.00 h; b) telefonicky na č. tel. 056/6423890 v čase 7.45 - 8.00 h (nie hlásením na mobil a nie posielaním
SMS). Poţiadavky na spravodajcov jednotlivých druţstiev FO a FK k tomu sú uvedené v RS, str. 59, v bode 22.
Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov stretnutí súťaţí ObFZ z 23.3.2014 e-mailom na ObFZ: Sú
tieto: Senné (4 € - m - 23.3.2014). Pokuty budú súčasťou zberných faktúr.
Upozornenia k hláseniu výsledkov stretnutí súťaţí ObFZ z 23.3.2014 e-mailom na ObFZ: Tie sa majú hlásiť
do 2 h po stretnutí, najneskôr v nedeľu do 2 h po skončení ÚHČ stretnutí I.tr. muţov. Upozornenia sú tieto: a) aţ v nedeľu
23.3.2014 po 20.00 h ich hlásili: Moravany (m - 23.3.2014), Poruba p/V (m - 23.3.2014), Bánovce n/O (m - 23.3.2014); b)
aţ v pondelok 24.3.2014 do 8.00 h ich hlásili: Krásnovce (m - 23.3.2014); c) nesprávne nie podľa vzoru ich uviedli: Kusín
(m - 23.3.2014), Malčice B (m - 23.3.2014), Topoľany (m - 23.3.2014) - vzory hlásenia výsledkov sú uvedené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 3.8.2012 v „Pokynoch k hláseniu výsledkov“; d) za nesprávne
uvedenie poradia priezvisk a mien v ňom: Kusín (m - 23.3.2014), Pozdišovce (m - 23.3.2014) - pri všetkých jednotlivcoch
sa má najprv uvádzať priezvisko a potom celé meno; e) za nesprávne uvedenie mena R v ňom: Pozdišovce (m - 23.3.2014).
Oznámenie zmeny e-mailu klubového ISSF manaţéra: Na ObFZ ho oznámili tieto FO a FK: - dňa 24.3.2014:
Rem. Hámre (e-mailom oznámená táto zmena: jokfoto@gmail.com).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov pre dohodárov ObFZ Michalovce v sezóne 2013/2014 za mesiace 2. polroka 2013:
Pre tých, ktorí si ich doposiaľ na ObFZ nevyzdvihli (niektorí si ich nevyzdvihli ešte ani za 1. polrok 2013), sú tieto k dispozícii
na Se ObFZ a kaţdý si ich môţe prevziať osobne alebo v zastúpení na Se v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. Z nich si ich uţ osobne alebo v zastúpení na Se ObFZ v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do
11:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko (za 8,9,10,11,12).
Prevzatie potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o
preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyţivované dieťa za obdobie roku 2013: Potvrdenie o tom si uţ na Se
ObFZ v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko. V
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ môţu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: Ľ.

Janičová, T. Komenda, D. Kudelás, Sz. Mikula, M. Paľo, B. Štugner, M. Tannenbaum ml., M. Tannenbaum st., M.
Tomašík, W. Zajac.
Prevzatie výplatného lístka pre dohodárov ObFZ Michalovce v sezóne 2013/2014 za mesiace 1. polroka 2014:
Z nich si ho uţ osobne alebo v zastúpení na Se ObFZ v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h postupne
vyzdvihli aj: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko (za 01,02); - dňa 24.3.2014: P. Kaffan (za 02), D. Kron (za 02).
Vyţiadanie potvrdenia o príjme za mesiac „Február 2014“: To si v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do
24.3.2014 do 11:00 h uţ vyţiadali: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko.
Prevzatie potvrdenia o príjme za mesiac „Február 2014“: Toto si v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do
24.3.2014 do 11:00 h uţ postupne prevzali: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko; - dňa 24.3.2014: D. Kron.
Dodatočné prevzatie „Dohody o brigádnickej práci študenta“ medzi ObFZ a R v súťaţiach ObFZ
2013/2014: Na Se ObFZ si ju pre sezónu 2013/2014 uţ prevzali aj títo R: - dňa 20.3.2014: R. Pavlenko (pritom si prevzal
aj dohodu za 1. polrok 2013).
Poţiadavka dohodára na zrušenie „Dohody o brigádnickej práci študenta“ s ObFZ Michalovce v sezóne
2013/2014: Dňa 20.3.2014 o to poţiadal rozh. R. Pavlenko. Dohoda bola zrušená po vzájomnej dohode dňa 20.3.2014 k
dátumu 20.3.2014. Kaţdá zo strán prevzala po 1 vyhotovení dodatku k tejto dohode o jej zrušení. Uvedené bolo v tento
deň telefonicky nahlásené aj ekonómke ObFZ.
Oznámenia dohodárov: Na ObFZ ich v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h doručili títo
dohodári: - o zmene čísla účtu: - dňa 24.3.2014: P. Kaffan.
SPRÁVY SPRÁVCU SÚŤAŢÍ ObFZ:
Neuhradenie zberných faktúr z ISSF za mesiac „September 2013“: Ani do 24.3.2014 do 11:00 h ich nemali
uhradené a obratom sú povinné ich uhradiť aj tieto FO a FK: Beša.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za mesiac „Február 2014“: Ani do 24.3.2014 do 11:00 h ich
nemali uhradené (platby mali byť na účte SFZ uhradené do 18.3.2014) a obratom sú povinné ich uhradiť aj tieto FO a FK:
Bl. Polianka, Budkovce.
SPRÁVY KR ObFZ:
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii osobného e-mailového konta v ISSF pre prístup k elektronickému
zápisu o stretnutí: Na Se ObFZ Michalovce si ich v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h uţ
postupne vyzdvihli aj títo R: - dňa 21.3.2014: L. Kurták. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ
sú povinní si ich obratom vyzdvihnúť aj títo R: D. Čeklovský, Š. Ferko, M. Kohút.
Poţiadavka VsFZ o zaslanie údajov o KR ObFZ: ObFZ ju dostal z VsFZ e-mailom dňa 24.3.2014, v ktorej
tento ţiada do stredy do 26.3.2014 do 14:00 h zaslať údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, mob. tel. číslo) týchto
funkcionárov KR: 1. predseda KR ObFZ; 2. podpredseda KR ObFZ; 3. člen KR ObFZ zodpovedný za školský úsek, školu
mladých rozhodcov a vzdelávanie). Uvedená poţiadavka bola hneď v uvedený deň z ObFZ preposlaná e-mailom
predsedovi KR.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne z dôvodu neuhradenia zberných faktúr v ISSF za 2.
polrok 2013: Z uvedeného dôvodu aţ do ich uhradenia ho majú druţstvá muţov týchto FO a FK: - od 31.10.2013: Beša.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe, sa moţno odvolať v termíne do 15 dní
od jej uverejnenia.
SPRÁVY ŠTK:
Predloţenie súpisky A-druţstva muţov a „Zoznamu ostatných hráčov druţstiev muţov" pre jarnú časť
súťaţí „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2013/2014“: Tieto mali FO a FK Veľ. Kapušany B, Čičarovce B, Zaluţice B,
Malčice B predloţiť na zasadnutie ŠTK v stredu 19.3.2014 o 15.00 h. Uvedené kolektívy FO a FK súťaţí ObFZ
2013/2014 boli v zmysle SPF, čl. 37, bod 4, povinné i pred štartom jarnej časti súťaţí ObFZ predloţiť riadiacemu orgánu
pri svojom B-druţstve muţov aj riadiacim orgánom A-druţstva muţov trojmo potvrdenú jeho súpisku a trojmo zoznam
ostatných hráčov druţstiev muţov. Na súpiske A-druţstva musia byť pod poradovými číslami 1-13 uvedení tí hráči klubu,
vrátane brankára, ktorí v jesennej časti sezóny 2013/2014 odohrali za toto druţstvo najviac stretnutí, pokiaľ neprestúpili do
iného klubu (priloţiť aj prehľad o tom). V uvedenom termíne ich takto na ŠTK nepredloţil ani jeden z uvedených klubov.
Dňa 21.3.2014 ich podľa uvedených pokynov na ObFZ doručil futb. odd. OŠK Zaluţice, ktorému sa tieto v uvedený deň
potvrdili a vrátili v 2 vyhotoveniach. V uvedený deň ich osobne na ObFZ doručili aj futb. odd. Malčice a Čičarovce, a v
uvedený deň večer e-mailom aj MFK Veľ. Kapušany, ktorým sa tieto nepotvrdili, lebo neboli predloţené v zmysle
poţiadaviek. Uvedené FO a FK ich majú predloţiť na ObFZ obratom pod následkom návrhu na zastavenie činnosti. Do
štartu svojej súťaţe ich takto majú na ObFZ predloţiť aj Veľké Revištia B.
Rozhodnutie ŠTK pre najbliţší víkend k zmene termínov stretnutí súťaţí ObFZ 2013/2014 z dôvodu
nedostatku R: ŠTK na základe rozhodnutia KR rozhodla, ţe počas najbliţšieho víkendu sa z uvedeného dôvodu odohrajú
uţ v Ne 30.3.2014 o 12.00 h tieto stretnutia v týchto súťaţiach: - I.tr. m - 15. kolo: Beţovce - Horovce, Malčice - Tibava; II.A tr. m - 15. kolo: Porostov - Senné, Bl. Polianka - Vyš. Remety; - II.B tr. m - 15. kolo: Ruská - Vojany (ďalšie stretnutie
tejto súťaţe Močarany - Oborín sa hrá aţ o 18.00 h).

SPRÁVY MRK:
Dodatočné vybavenie poţadovaných náleţitostí k ţiadostiam zaslaným do ISSF v roku 2014: V termíne od
20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich vybavili tieto FO a FK: - dňa 20.3.2014: Budkovce z 18.1.2014 - k
ţiadosti o transfer hráča (Michal Varga) bol v uvedený deň do ISSF zaslaný súhlas materského klubu hráča; - dňa
24.3.2014: Iňačovce zo 16.3.2014 - k ţiadosti o „Prihlášku k registrácii hráča“ (Daniel Bašista) bol dňa 17.3.2014 do ISSF
zaslaný súhlas hráča a dňa 24.3.2014 bol ba ObFZ doručený jeho RL ku kontrole údajov.
Upozornenie k ďalším zaslaným ţiadostiam do ISSF v roku 2014: Niektoré ţiadosti, ktoré kluby zaslali do
ISSF, sa nedajú ďalej vybaviť, lebo k nim neboli na ObFZ doručené poţadované podklady, alebo do ISSF sa nezaslalo to,
čo sa ďalej vyţaduje. Ani do 24.3.2014 do 11:00 h ich nevybavili tieto FO a FK, a to tieto: Ruská z 18.3.2014 - k ţiadosti
o RP hráča (Robert Estefan - nar. 26.11.1986) chýba doterajší papierový RP hráča; Tibava z 20.3.2014 - k ţiadosti o RP
hráča (Yaroslav Rushchak - nar. 23.04.1980) chýba doterajší papierový RP hráča; OŠK Pavlovce n/U z 21.3.2014 - k
ţiadosti o RP hráča (Peter Jakubik - nar. 04.02.1993) chýba doterajší papierový RP hráča; Bánovce n/O z 23.3.2014 - k
ţiadosti o RP hráča (Jozef Parihuz - nar. 13.02.1978) chýba doterajší papierový RP hráča. Matrika ObFZ ţiada uvedené
FO a FK tieto záleţitosti vybaviť obratom.
Doplnenie transferov z papierových RP do ISSF k 20.3.2014: Tieto boli vybavené Matrikou SFZ pre tieto FOFK a týchto hráčov (oznámenie o tom bolo doručené zo SFZ na ObFZ e-mailom): - dňa 20.3.2014: Úbreţ (Branislav
Mečiar - 1076577; prestup k 01.01.2000 z TJ Druţstevník Malá Čausa do TJ Druţstevník Úbreţ); Pozdišovce (Blaţej
Marga - 1048825; hosťovanie od 21.10.1992 do 30.06.1993 z TJ Agrokombinát Budkovce do OcŠK Pozdišovce); OŠK
Pavlovce n/U (Michal Petrec - 1141791; prestup k 01.01.2000 z MFK Zemplín Michalovce do FK Vysoká nad Uhom;
hosťovanie od 06.03.2001 do 30.06.2001 z FK Vysoká nad Uhom do OŠK Pavlovce nad Uhom; hosťovanie od 04.04.2003
do 31.10.2003 z FK Vysoká nad Uhom do TJ Druţstevník Bajany; prestup k 13.02.2004 z FK Vysoká nad Uhom do TJ
Druţstevník Bajany).
Matrikou ObFZ Michalovce vybavené papierové transfery hráčov doručené na ObFZ za mesiac
„Marec´2014“: Matrika ObFZ v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h vybavila v ISSF tieto 4
papierové ţiadosti o transfer (predtým uţ v tomto termíne vybavila 14 papierových ţiadostí o transfer), a to takto (s
označením na začiatku v zátvorke: ţ - ţiak, d - dorastenec, bez označenia na začiatku v zátvorke - muţ): - hosťovanie
schválené (3): - z 20.3.2014: Kristián Balog - 1238372 (FK Roma Trhovište - OcŠK Pozdišovce) od 20.03.2014 do
30.06.2015 (vybavené dňa 20.3.2014); - z 21.3.2014: Martin Krasnay - 1208514 (MFK Zemplín Michalovce - OŠK
Pavlovce nad Uhom) od 21.03.2014 do 30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); Peter Jakubik - 1230524 (MFK Zemplín
Michalovce - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 21.03.2014 do 30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); - prestup schválený
(1): - z 21.3.2014: Blaţej Marga - 1048825 (Agrokombinát Budkovce - OcŠK Pozdišovce) od 21.03.2014 (vybavené dňa
21.3.2014).
Matrikou ObFZ Michalovce vybavené elektronické transfery hráčov v ISSF za mesiac „Marec´2014“:
Matrika ObFZ v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h vybavila v ISSF týchto 10 ţiadostí o
elektronický transfer (predtým uţ v tomto termíne vybavila 44 elektronických ţiadostí o transfer), a to takto (s označením
na začiatku v zátvorke: ţ - ţiak, d - dorastenec, bez označenia na začiatku v zátvorke - muţ): - hosťovanie povolené (9): z 18.1.2014: Michal Varga - 1154825 (MFK Zemplín Michalovce - OŠK Budkovce) od 18.01.2014 do 31.12.2014
(vybavené dňa 21.3.2014); - z 20.3.2014: Rastislav Kudelás - 1264897 (MFK Sobrance - FK Tibava) od 20.03.2014 do
30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); Štefan Kochman - 1315408 (MFK Sobrance - FK Tibava) od 20.03.2014 do
30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); Martin Surmaj - 1230686 (MFK Sobrance - FK Tibava) od 20.03.2014 do
30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); David Murgač - 1205008 (MFK Sobrance - FK Tibava) od 20.03.2014 do
30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); Tomáš Račko - 1215095 (TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou - OŠK Pavlovce nad
Uhom) od 21.03.2014 do 30.06.2014 (vybavené dňa 21.3.2014); - z 21.3.2014: Ľuboš Michajlo - 1195720 (MFK Sobrance
- TJ AGRO Sejkov) od 22.03.2014 do 31.12.2014 (vybavené dňa 22.3.2014); Matúš Lendač - 1225039 (FK Tibava - OŠK
Budkovce) od 21.03.2014 do 30.06.2014 (vybavené dňa 22.3.2014); Marián Dzurjo - 1051688 (OFK Dúbravka - AFK
Topoľany) od 21.03.2014 do 30.06.2014 (vybavené dňa 23.3.2014); - prestup schválený (1): - z 18.3.2014: Martin Vaňo
- 1171414 (OŠK Horovce - OŠK Budkovce) od 19.03.2014 (vybavené dňa 21.3.2014).
Ďalšie „Ţiadosti o transfer hráča“ patriace Matrike ObFZ Michalovce zaslané elektronicky do ISSF za
mesiac „Marec´2014“: Klubovými ISSF manaţérmi boli do 17.3.2014 do ISSF zaslané aj tieto ďalšie ţiadosti o
elektronický transfer: - ţiadosť o hosťovanie (1): - zo 16.3.2014: Tomáš Bátovský - 1230516 (MFK Zemplín Michalovce AFK Topoľany) od 17.03.2014 do 30.06.2014; čaká sa na vyjadrenie hráča a klubového manaţéra materského klubu hráča. K
ďalším elektronickým ţiadostiam o transfer zaslaným do ISSF od 17.3.2014 uţ chýbajúce náleţitosti nebudú uvádzané.
Dôleţité upozornenie k ţiadostiam o transfer hráča podávaným do 31.03.2014: Ţiadosti o transfer hráča sa v
1. polroku 2014 dajú podávať uţ len do 31.3.2014 (najbliţšie ďalšie sa budú môcť podať aţ od 1.7.2014). Ak chce niektorý
FO-FK takúto ţiadosť ešte podať, tak to musí zariadiť tak, aby táto ţiadosť bola pri elektronickom podaní odsúhlasená v
ISSF hráčom i materským klubom najneskôr do pondelka 31.03.2014 do 15.00 h a aby pri podaní poštovou listovou
zásielkou v dňoch 27.-29.3.2014 bola doručená na ObFZ najneskôr do pondelka 31.03.2014 do 15.00 h (pri podaní
poštovou listovou zásielkou je potrebné ju podávať najneskôr vo štvrtok 27.3.2014 doporučene I. triedou). Ţiadosť podaná
poštovou listovou zásielkou v pondelok 31.3.2014, uţ vybavená nebude, lebo na ObFZ nebude doručená skôr ako 1.4.2014
a do ISSF sa uţ nebude môcť zaregistrovať. Podobne to bude aj so ţiadosťami, ktoré dôjdu na ObFZ po 31.3.2014. V
takomto prípade bude môcť ţiadosť na ObFZ doručiť osobne v pondelok 31.03.2014 do 15.00 h.
„Prihlášky k registrácii hráča“ elektronicky zaslané do ISSF v roku 2014: V termíne od 13.3.2014 od 11:00 h
do 24.3.2014 do 11:00 h ich do ISSF zaslali tieto FO a FK: - dňa 16.3.2014: Iňačovce (1: Daniel Bašista - 08.08.1991, hráč
to schválil dňa 17.3.2014, podklady k tomu boli na ObFZ doručené dňa 24.3.2014); - dňa 18.3.2014: Úbreţ (2: Erik Kima
- 09.03.1996, hráč to schválil dňa 18.3.2014, podklady k tomu boli na ObFZ doručené dňa 20.3.2014; Patrik Mydliar -

06.07.1999, hráč to schválil dňa 20.3.2014, podklady k tomu boli na ObFZ doručené dňa 20.3.2014). Tieto prihlášky uţ
mohli byť schválené matrikárom ObFZ.
Schválenie „Prihlášky k registrácii hráča“ elektronicky zaslanej do ISSF v roku 2014: V termíne od
20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči
týchto FO-FK: - dňa 20.3.2014: Úbreţ (2: Erik Kima - 1344388, Patrik Mydliar - 1344387); - dňa 24.3.2014: Iňačovce (1:
Daniel Bašista - 1344516). Uvedené FO a FK mohli poţiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Ţiadosti o vydanie plastového RP hráča zaslané elektronicky do ISSF po schválení „Prihlášky k registrácii
hráča“: V termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich FO a FK zaslali do ISSF tieto: - dňa 20.3.2014:
Úbreţ (2: Erik Kima - 1344388, Patrik Mydliar - 1344387).
Ţiadosti o vydanie plastového RP hráča zaslané elektronicky do ISSF po doplnení transferu hráča z RP do
ISSF: V termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich FO a FK zaslali do ISSF tieto: - dňa 20.3.2014:
Úbreţ (1: Branislav Mečiar - 1076577).
Ţiadosti o vydanie plastového RP hráča zaslané elektronicky do ISSF po skončení platnosti papierových
RP: V termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich FO a FK zaslali do ISSF tieto: - dňa 20.3.2014: Úbreţ
(1: Tomáš Skyba - 1194167; starý RP doručený na ObFZ dňa 21.3.2014).
Ţiadosti o vydanie plastového RP hráča zaslané elektronicky do ISSF po schválení transferov: V termíne od
17.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich FO a FK zaslali do ISSF tieto: - dňa 17.3.2014: Pozdišovce (1: Blaţej
Marga - 1048825; starý RP doručený na ObFZ dňa 21.3.2014); Zbudza (1: Kamil Gajda - 1221117; starý RP doručený na
ObFZ dňa 21.3.2014).
Schválenie ďalších ţiadostí o vydanie plastového RP hráčov zaslaných elektronicky do ISSF: Matrika ObFZ
v termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do 24.3.2014 do 11:00 h ich postupne schválila aj týmto FO a FK s týmto počtom RP: po schválení „Prihlášky k registrácii hráča“: - dňa 21.3.2014: Úbreţ (2 z 20.3.2014: Erik Kima - 1344388, Patrik
Mydliar - 1344387); - po doplnení transferu hráča v ISSF: - dňa 21.3.2014: Úbreţ (1 z 20.3.2014: Branislav Mečiar 1076577); - po skončení platnosti papierových RP: - dňa 21.3.2014: Úbreţ (1 z 20.3.2014: Tomáš Skyba - 1194167); po schválení transferov: - dňa 21.3.2014: Pozdišovce (1 zo 17.3.2014: Blaţej Marga - 1048825), Zbudza (1: Kamil
Gajda - 1221117). Uvedené FO a FK môţu v najbliţšej dobe očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 20.3.2014 od 11:00 h do
24.3.2014 do 11:00 h si ich uţ na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení
rodičom alebo zákonným zástupcom) po predloţení svojho OP prevzali aj: - dňa 20.3.2014: David Murgač; - dňa 21.3.2014:
Gabriel Timko, Juraj Olexa, Ľuboš Michajlo, Patrik Hirjak, Ján Dobias, Matúš Lendač.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov súťaţí muţov ObFZ 2013/2014 za jesennú časť: Anketový lístok k tomu ani
do 24.3.2014 do 11:00 h na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť tieto druţstvá muţov FO a FK súťaţí ObFZ:
z I.tr. - doručiť ho mali do 4.11.2013: Krásnovce, OŠK Pavlovce n/U; z II.A tr. - doručiť ho mali do 4.11.2013: Vyš.
Remety; z II.B tr. - doručiť ho mali do 4.11.2013: Veľ. Slemence; z III.A tr. - doručiť ho mali do 25.10.2013: Rus.
Hrabovec, Veľ. Revištia B; z III.B tr. - doručiť ho mali do 25.10.2013: Beša, Mať. Vojkovce, FK Roma Trhovište.
Bliţšie o tomto hodnotení v ÚS č. 32, v Správach TMK.
Hodnotenie najlepšej jedenástky I. triedy muţov ObFZ 2013/2014 za jesennú časť: Návratku k tomu ani do
24.3.2014 do 11:00 h na ObFZ stále nedoručili a obratom ju majú doručiť tieto druţstvá muţov FO a FK tejto súťaţe:
Krásnovce, OŠK Pavlovce n/U, Tušice TNV (doručiť ju mali do 4.11.2013). Bliţšie k tomu bolo v ÚS č. 32.
SPRÁVY KM ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov mládeţníckych súťaţí ObFZ 2013/2014 za jesennú časť: Anketový lístok k
tomu ani do 24.3.2014 do 11:00 h stále nedoručili a obratom ho majú doručiť tieto mládeţnícke druţstvá FO a FK súťaţí
ObFZ: z I.tr. d - doručiť ho mali do 4.11.2013: Krásnovce; z II.A tr. d - doručiť ho mali do 4.11.2013: OŠK Pavlovce n/U,
Veľ. Revištia; z II.B tr. d - doručiť ho mali do 4.11.2013: k 11.2.2014 ho uţ z tejto súťaţe doručili všetky druţstvá; z II.C
tr. d - doručiť ho mali do 4.11.2013: Veľ. Kapušany; z I.tr. ţ - doručiť ho mali do 25.10.2013: Palín, Sobrance, Veľ.
Revištia; z II.tr. ţ - doručiť ho mali do 25.10.2013: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; z III.tr. ţ - doručiť ho mali do
25.10.2013: Topoľany. Bliţšie informácie o tomto hodnotení boli uvedené v ÚS č. 32, v Správach KM.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 28.2.2014: FO a FK-y územne
patriace pod ObFZ Michalovce, ktorých delegát pri prezentácii na uvedenej konferencii neodovzdal vyplnenú „Návratku o
poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 28.2.2014“, boli povinné túto doručiť na ObFZ obratom. Z
nich ju uţ doručili tieto FO-FK: - dňa 21.3.2014: Lastomír. Obratom ju má doručiť aj futb. odd. OŠK Zaluţice (delegát
Michal Šepeľák).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF do 15 dní.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

