Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 5 z 02.08.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018: Uskutočnil sa v piatok 28.7.2017 od 16:00
h v Reštaurácii VÝŠKOVÁ, Nám. slobody 13, v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie jarnej časti
súťaží ObFZ 2016/2017 a vydanie pokynov k súťažiam ObFZ 2017/2018. Tohto seminára boli povinní sa zúčastniť všetci
R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2017/2018. Účasť na ňom bola jednou z podmienok pre obsadzovanie
v jesennej časti súťaží ObFZ 2017/2018. Zúčastnilo sa ho 26 R a 7 D, 3 členovia KR ObFZ, 1 člen VV ObFZ a sekretár
ObFZ. Ospravedlnili sa 3 R a bez akéhokoľvek oznámenia sa nedostavili 2 R.
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR
dňa 28.7.2017 požiadala Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D, a to na obdobie 05.8.2017 - 31.10.2017: Babjak
Ladislav, Bukaj Jozef, Čeklovský Dominik, Dančišin Michal, Dziad Peter st., Feňuš Patrik, Hreško Ján, Ihnacik Daniel,
Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Kopas Arpád, Mano Ján, Matej Ján, Miľo Štefan, Pavlo Peter, Pčolár
Vojtech, Piovar Peter, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Remecký Peter, Rovňák Mikuláš, Rózsa Richard, Ruščanský
Marek, Sabo Milan, Tudja Pavel, Tušek Michal st., Ubľanská Kristína, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz.
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Novú dohodu si každý z R a D
uvedených v predchádzajúcom bode bol povinný prevziať na Se ObFZ oproti podpisu v dňoch 01.-02.08.2017,
v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ. Kto z nich si ju v týchto dňoch neprevzal, je povinný tak
urobiť najneskôr v piatok 4.8.2017 do 15:30 h pod následkom postihu.
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Každý R a D bol povinný si v ISSF
vygenerovať svoj členský poplatok na sezónu 2017/2018 a faktúru o tom obratom aj uhradiť do 2.8.2017. Komplexné
informácie o členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Do 02.08.2017 ho už
mali vygenerovaný: - z delegátov: Dančišin, Hreško, Mano, Pčolár, Rovňák, Sabo, Vojtko, Žoffčák; - z rozhodcov:
Babjak, Bukaj, Cejkovský, D. Čeklovský, P. Dziad st., P. Feňuš, Ihnacik, Jakubec, Kaffan, Komenda, Kopas, Koščo,
L. Kurták, Matej, Piovar, Joz. Pivarník, Remecký, Rózsa, Ruščanský, Tudja, Tušek, Ubľanská. Do 02.08.2017 ho
nemali vygenerovaný a obratom ho mali vygenerovať a uhradiť: - z rozhodcov: Ivan, Š. Miľo, Pavlo, Rapáč.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 26.7.2017 od 13:00 h do 2.8.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 3. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 2.8.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.7.2017 do 2.8.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.:
Ubľanská od 12.8.2017 do 18.8.2017 - rod. dôv., Ruščanský na 12.,19.,20.,26.8.2017 a 9.,16.9.2017 - prac. dôv.; Pavlo - na
stretn. v termíne stretnutí FK Topoľany d počas jesennej časti - osob. dôv.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 2.8.2017: - z dôvodu nedoručenia potvrdenia
o vykonaní LP: rozh.: P. Rapáč, Š. Ferko, P. Pavlo, M. Hospodi, M. Ivan, R. Rózsa, P. Remecký, M. Jakubec, L.
Kurták, M. Končík. KR uvedeným toto zruší až po doručení tohto potvrdenia na ObFZ.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR zo
zas. dňa 2.8.2017 žiada Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D, a to na obdobie 12.8.2017 - 31.10.2017: Cejkovský
Ján, Mazár Milan, Koščo Pavol, Kurtak Maroš, Lisák Vladimír, Stretavský Anton. Každý z uvedených je povinný si túto
dohodu prevziať na Se ObFZ oproti podpisu dňa 09.08.2017 v čase 15:15 - 15:45 h.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 5.-6.8.2017: KR ich dňa 2.8.2017 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 5, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 12.-13.8.2017: KR ho dňa 2.8.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 8.8.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 12.-13.8.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 2.8.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 2. kolo - sobota 12.8.2017 o 13:30 h:
Pozdišovce - Veľ. Revištia; VI. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 13.8.2017 o 13:30 h: Vojany - Kriš. Liesková, Palín - Veľ.
Revištia B; VIII. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 13.8.2017 o 13:30 h: Tušice TNV - Beša.
Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v stredu 16.8.2017 od 15:30 h
na ObFZ v Michalovciach pre tých R týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 28.7.2017. Zúčastniť sa ho
majú: rozh.: Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, M. Končík, L. Kurták, T. Olexa. KR žiada týchto R, aby v prípade
nezáujmu o pôsobenie v súťažiach ObFZ v jesennej časti ročníka 2017/2018, toto obratom písomne oznámili na KR ObFZ.
Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2017/2018 od svojho
odborného lekára, v ktorom má byť uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivo
potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018 je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 12.7.2017; je aj v menu vľavo, v časti "Príprava sezóny 2017/2018", v bode 12). R, ktorí
doposiaľ na ObFZ nedoručili doklady o úhrade svojich restov, sú povinní tieto bezpodmienečne doniesť na tento seminár.
Kontrola doby platnosti RP R a D: V prípade končiacej doby platnosti je každý R a D povinný požiadať svoj
zväz o vybavenie nového RP SFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Rozpis 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: ŠTK ho
prerokovala a schválila dňa 3.7.2017. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R a D
obsadených na stretnutia tejto súťaže, ako aj pre KR, DK, ŠTK. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2017/2018“.
Rozpis 12. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: ŠTK

ho prerokovala a schválila dňa 3.7.2017. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R
obsadených na stretnutia tohto turnaja a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2017/2018“.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali aj tieto
FO a FK: - dňa 28.07.2017: Iňačovce (2); - dňa 31.07.2017: Moravany (2). Obratom si ju v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ majú prevziať aj tieto FO a FK: Bracovce (1), Zempl. Široká (2), Rakovec n/O (2),
Močarany (2), Zalužice (2), Tušice TNV (1), Dúbravka (2), Hatalov (2).
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 26.7.2017 od 13:00 h do 2.8.2017 do 13:00 h ich ŠTK dostala v
počte 2. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 2.8.2017 a taj. ŠTK ich uzavrel aj v ISSF. Po ňom dostala ešte 1 podanie.
Požiadavka o odhlásenie družstva dorastencov zo IV. ligy dorastencov U19: ŠTK ju dostala dňa 2.8.2017 od
futb. odd. TJ Bánovce n/O, ktorý o to žiadal z dôvodu nedostatočného počtu hráčov. ŠTK požiadavku zamietla, lebo
súťaže „Majstrovstiev ObFZ MI“ pre sezónu 2017/2018 sa definitívne uzavreli dňa 18.7.2017 o 10:00 h zverejnením
priradených žrebovacích čísel na webovej stránke ObFZ MI. Všetky súťaže ObFZ boli vygenerované v ISSF. Po
definitívnom uzavretí súťaží sa každé pôvodne prihlásené družstvo do súťaže, ktoré sa z nej odhlási, považuje za
družstvo zo súťaže odhlásené, aj s príslušnou por. pokutou, pričom sa považuje aj za prvé zostupujúce družstvo. Ak
v uvedenej súťaži nebude štartovať družstvo dorastencov TJ Bánovce n/O, alebo ak toto z nej bude vylúčené, nebude
spĺňať podmienku účasti v súťaži ani družstvo mužov TJ Bánovce n/O (poplatok za podanie: Bánovce n/O - 10 €).
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 02.08.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Dúbravka - dňa 21.07.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“,
k výmene miesta stretnutia 1.k. VI.L m Dúbravka - Zempl. Široká z 06.08.2017 o 16:30 h z Dúbravky do Zempl.
Širokej z dôvodu konania spoločenskej udalosti na futbalovom ihrisku v Dúbravke (poplatok za žiadosť: Dúbravka 10 €). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne
06.08.2017 o 16:30 h na ihrisku v Zempl. Širokej. Odvetné stretnutie v jarnej časti sa odohrá v Dúbravke.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia po zas. ŠTK: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Lastomír - dňa 03.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
výmene miesta stretnutia 1.k. IV.L d Lastomír - Petrovce n/L z 05.08.2017 o 16:30 h z Lastomíra do Petroviec n/L
z dôvodu úprav na štadióne v Lastomíre (poplatok za žiadosť: Lastomír - 15 €). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil.
ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 05.08.2017 o 15:30 h na ihrisku v Petrovciach n/L.
Odvetné stretnutie v jarnej časti sa odohrá v Lastomíre.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive postupne povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii dorastencov: - dňa 02.08.2017: Iňačovce (Makula
Anton - 18.09.2003; až od 18.09.2017); Moravany (Chyra Patrik - 07.07.2003; Michalko Peter - 24.04.2003);
v kategórii mužov: - dňa 02.08.2017: Žbince (Kanči Maroš - 30.01.2000); Iňačovce (Kutáš Sebastián - 25.05.2000;
Vojtovič Matej - 20.07.2000); Pavlovce n/U (Mašlej Michal - 08.09.2000); Palín (Hudák Samuel - 09.06.2000; Tovlin
Marek - 16.10.1999); Hatalov (Kanči Dominik - 20.08.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila
príslušným FO a FK.
Prestávky na osvieženie v stretnutiach súťaží ObFZ v dňoch 05.-06.08.2017 z dôvodu horúčav: ŠTK
v prípade horúčav v uvedených dňoch nariaďuje R stretnutí v každej polovici každého polčasu v každom stretnutí
prerušiť stretnutie za účelom krátkeho osvieženia aktérov stretnutia.
Informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, v časti „SPRÁVY
K SEZÓNE 2017/2018“.
Upozornenie k lekárskym prehliadkam hráčov FO a FK: Každý klub je zodpovedný za lekárske prehliadky
hráčov svojich družstiev. Každý kolektív má mať v prípade vyžiadania k dispozícii platné potvrdenie o lekárskej
prehliadke hráčov svojich kolektívov.
Upozornenie k štartu žiaka v kategórii dorastencov: Hráč narodený v roku 2003 môže v kategórii
dorastencov štartovať až po dovŕšení veku 14 rokov, pričom pri svojom štarte za družstvo dorastencov musí jeho klub
rozhodcovi stretnutia pred stretnutím predložiť „Potvrdenie o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“
schválené rodičmi (alebo zákonným zástupcom), telovýchovným lekárom a ŠTK.
Zmena v počte striedaných hráčov v súťažiach ObFZ 2017/2018: Každý kolektív v každej súťaži ObFZ
2017/2018 môže v každom stretnutí vystriedať maximálne 5 svojich hráčov, ktorých môže nahradiť 5 náhradníkov.
Registrácia osoby/príslušnosti v ISSF: Kluboví ISSF manažéri informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom
dňa 21.7.2017 od J. Letka. Každý FO a FK je povinný včas si zaregistrovať osoby "športových odborníkov" pomocou
návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred, nakoľko len zaregistrovaných športových
odborníkov klub DOKÁŽE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak
niekoho požiadate o registráciu, MUSÍ Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do Zápisu o stretnutí.
TÁTO REGISTRÁCIA SA ROBÍ IBA RAZ A PLATÍ AŽ DO ODVOLANIA JEDNOU ALEBO DRUHOU STRANOU
(klubom alebo osobou). Ktoré polia z pohľadu realizačného tímu sú povinné PRE ZÁPIS O STRETNUTÍ, určujú
zväzy, ktoré riadia dané súťaže.
16. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Informácia o ňom, aj
s dvojicami jej 1. kola, bola spracovaná dňa 02.08.2017, kedy bola z ObFZ zaslaná k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 12.-13.8.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 2.8.2017 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.

SPRÁVY DK ObFZ:
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2017 do 31.3.2017 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia 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 06/2017: - dňa 31.07.2017: Bánovce n/O (od 11.7.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 06/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: K 31.07.2017 ho nemá ani jeden FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce.
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 ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018: Ten si už v ISSF do 2.8.2017 vygenerovali aj tieto FO a FK: z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (4; predtým 3): MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK
Topoľany, Petrovce n/L, Sobrance (vygenerovať si ho obratom má aj týchto 5 FO a FK: Lastomír, Nacina Ves, Veľké
Kapušany, Veľké Revištia, Vinné); - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (8; predtým 8): Horovce,
Kriš. Liesková, Moravany, Poruba p/V, Ptrukša, Stretava, Tibava, Vyšné Remety (vygenerovať si ho obratom má aj
týchto 26 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Koromľa, Krásnovce, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín, Palín, Porostov, Pusté Čemerné, Remetské
Hámre, Ruský Hrabovec, Tušice TNV, Veľké Slemence, Vojany, Záhor, Zemplínska Široká).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“
2017/2018 v dňoch 5.-6.8.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 01.08.2017 a zmeny od 02.08.2017 až do termínov
stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 5.-6.8.2017:
IV. liga dorastencov U19: - 1. kolo - sobota 5.8.2017 o 16:30 h: Veľ. Revištia - Vyš. Remety (Babjak ako R za
Piovara), Lastomír - Petrovce n/L (v Petrovciach n/L o 15:30 h: Tudja), Vinné - Moravany (Piovar ako R za Babjaka).
VI. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 6.8.2017 o 16:30 h: Dúbravka - Zempl. Široká (v Zempl. Širokej: Kaffan;
Bukaj - Vojtko).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie ku klasickým prestupom hráčov v 07/2017: Tieto sa mohli podávať v dňoch 01.07.2017 31.07.2017. Schválené z nich mohli byť len tie, ktoré boli do 31.07.2017 do 24:00 h v ISSF zaevidované klubovým ISSF
manažérom žiadajúceho klubu a schválené príslušným hráčom. Ostatné sú v zmysle RaPP zamietnuté a môžu sa podať
nanovo už len ako prestup s obmedzením.
Matričné úkony ObFZ v 07/2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad o nich bol
spracovaný dňa 1.8.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 01.08.2017.
Matričné úkony ObFZ za jednotlivé týždne: Doposiaľ boli tieto zverejňované za obdobie od jednej stredy
do ďalšej stredy vždy v najbližšej ÚS. Vzhľadom k pomerne rozsiahlemu materiálu budú tieto zverejňované už len na
webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Upozornenie pre trénerov jednotlivých kolektívov: TMK upozorňuje trénerov tých kolektívov, ktorí nie sú
zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom zaregistrovali obratom. Okrem toho sú tréneri povinní skontrolovať si platnosť
svojej licencie a v prípade jej neplatnosti túto obnoviť.
Školenie trénerov UEFA B licencie: Technický úsek SFZ ho, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje II.
polroku 2017. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.8.2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke
www.trenerportal.sk.
SPRÁVY KM ObFZ:
Použité materiálno-technické zabezpečenie tréningových zrazov výberov ObFZ MI U12, U13, U14, zo
sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 31.7.2017: Topoľany. Na ObFZ si ho
oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, ani do 26.7.2017 do 16:00 h neprevzali
a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Poruba p/V.
Rozpis 33. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018: KM ho prerokovala a schválila dňa 4.7.2017. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá žiakov
FO a FK, pre R obsadených na turnaj a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2017/2018“.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:

Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu
ObFZ. V termíne od 26.7.2017 od 16:00 h do 02.08.2017 do 16:00 h tieto na ObFZ nenahlásil ani jeden FO a FK.
Hlásenie výsledkov turnajov: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. V termíne
od 26.7.2017 do 2.8.2017 do 16:00 h tieto na ObFZ e-mailom nahlásili tieto FO a FK: - dňa 31.7.2017: Bracovce (m 30.7.2017).
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ.
V termíne od 26.7.2017 od 16:00 h do 2.8.2017 do 16:00 h boli na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou
doručené tieto vyhodnotenia len od týchto FO a FK: - dňa 27.7.2017: Zempl. Široká (m - 23.7.2017); Poruba p/V (m 16.7.2017); - dňa 28.7.2017: Pozdišovce (d - 16.7.2017, m - 23.7.2017). Nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj
tieto FO a FK: Vyš. Remety, Ložín, Budkovce, Bracovce, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 27.07.2017: J. Bukaj (za 06). Dané na vedomie ekonom. úseku ObFZ.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 06/2017 v dňoch 1.-31.7.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 31.7.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 06/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 14.034,86 € (všetky platby za 06/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.31.07.2017; PP: 2322); dátum dodania: 31.07.2017; dátum vyhotovenia: 31.07.2017; dátum splatnosti: 04.08.2017.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: - v
dohode s ObFZ na II. polrok 2017: - dňa 27.7.2017: J. Bukaj (zmena zam.); - dňa 31.7.2017: Š. Miľo (ukonč. štúdia:
v); - dňa 02.08.2017: M. Tušek (zmena ŠPZ a č. PZZP auta: v).
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Tieto na základe požiadavky KR
z 28.07.2017 spracoval sekretár ObFZ v dňoch 31.7.-02.8.2017 s 30 R a D, a to na obdobie 05.8.-31.10.2017.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017:
Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 31.7.2017: 30 zamestnancov
uvedených v požiadavke KR z 28.7.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 31.07.2017: K. Ubľanská (za 05,06), M. Ubľanský (za 05,06); - dňa 01.08.2017: L. Vojtko (za 03,04,05,06),
M. Dančišin (za 03,04,05,06), M. Mazár (za 06), M. Ruščanský (za 03,04,05,06), J. Matej (za 03,04,05,06), A. Žoffčák (za
03,04,05,06), D. Ihnacik (za 06), Š. Miľo (za 06), M. Miľo (za 06), A. Kopas (za 05,06); - dňa 02.08.2017: M. Tušek (za
03,04,05,06), P. Kaffan (za 06), P. Tudja (za 05,06), P. Koščo (za 05,06), J. Hreško (za 03,04,05,06), P. Pavlo (za 06), L.
Popik (za 06), J. Bukaj (za 06), J. Mano (za 06).
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:
L. Babjak (za 06), D. Čeklovský (za 06), P. Feňuš (za 05,06), Š. Ferko (za 05,06), M. Hospodi (za 05,06), M. Ivan (za 06),
M. Končík (za 05,06), M. Kurtak (za 06), L. Kurták (za 06), V. Lisák (za 06), J. Minaroviech (za 05,06), O. Palinský (za
04,05,06), V. Pčolár (za 03,04,05,06), P. Piovar (za 06), P. Rapáč (za 05,06), P. Remecký (za 05,06), M. Rovňák (za 06), R.
Rózsa (za 06), M. Sabo (za 06), A. Stretavský (za 06), J. Šimko (za 04,05,06), D. Tuším (za 04,05,06).
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo boli do
nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 01.08.2017: 30 zamestnancov podľa požiadavky KR z 28.7.2017.
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjme od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od
účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 28.7.2017: J. Bukaj (za 06).
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 31.07.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 31.07.2017: čiastka 14.034,86 € (všetky platby za 06/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.-31.07.2017; PP: 2322).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Na ObFZ si ju už
postupne osobne oproti podpisu prevzali: - dňa 01.08.2017: K. Ubľanská, L. Vojtko, M. Dančišin, M. Ruščanský, J.
Matej, A. Žoffčák, D. Ihnacik, Š. Miľo, A. Kopas; - dňa 02.08.2017: M. Tušek, P. Kaffan, P. Tudja, J. Hreško, P.
Pavlo, J. Bukaj, J. Mano, Joz. Pivarník.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Do 02.08.2017 do
17:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: Babjak, D. Čeklovský, Dziad st., Feňuš,
Ivan, Jakubec, Pčolár, Piovar, Rapáč, Remecký, Rovňák, Rózsa, Sabo.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr 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 27.7.2017:
Lekárovce (osobne: za 06/2017 - uhradená dňa 8.7.2017); - dňa 28.7.2017: Pozdišovce (osobne: za 06/2017 - uhradená
dňa 10.7.2017); Bánovce n/O (e-mailom druhýkrát: za 06/2017 - uhradená dňa 28.7.2017); Lastomír (e-mailom: za
06/2017 - uhradená dňa 28.7.2017); - dňa 30.7.2017: Pavlovce n/U (e-mailom: za 05/2017 - uhradená dňa 12.6.2017); -

dňa 31.7.2017: Budkovce (osobne: za 01/2017 - uhradená dňa 13.2.2017); Budkovce (e-mailom: za 02/2017 - uhradená
dňa 13.3.2017; za 05/2017 - uhradená dňa 12.6.2017); Rus. Hrabovec (e-mailom: za 05/2017 - uhradená dňa 12.6.2017);
Palín (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 20.7.2017); Lastomír (e-mailom: za 03/2017 - uhradená dňa 11.4.2017); dňa 2.8.2017: Porostov (osobne: za 05/2017 - uhradená dňa 12.6.2017); Lesné (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa
7.7.2017). Ani do 2.8.2017 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 03/2017: - dňa
13.04.2017: Vinné; - dňa 20.04.2017: Beša; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence; - dňa 12.5.2017: Petrovce
n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Čičarovce; - za 06/2017: - dňa 11.7.2017: Petrovce n/L, Rem. Hámre;
- dňa 12.07.2017: Moravany, Stretava; - dňa 13.07.2017: MI - TJ Sokol Močarany, Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo pre
ObFZ Michalovce uhradiť 54 FO a FK. V termíne od 26.07.2017 od 16:00 h do 31.07.2017 do 16:00 h už boli platby z
týchto ZF importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým od 53) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 31.07.2017 (1): Bánovce n/O. Tým ju za uvedený mesiac na účet SFZ importovalo
všetkých 54 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI, ktoré ju mali importovať.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 07/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.08.2017 a platby za tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 14.08.2017). ObFZ
ich odporúča uhradiť najneskôr 3 dni pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - do 11.08.2017. Z klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce ich má pre ObFZ Michalovce uhradiť týchto 34 FO a FK: Bánovce n/O, Budkovce,
Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lekárovce,
Ložín, Oborín, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rus.
Hrabovec, Stretava, Tibava, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice,
Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 14.08.2017), nebude mať
platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 15.08.2017) zastavenú činnosť NEPO
s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Doplatok súťažného vkladu do súťaží „Majstrovstiev ObFZ MI“ v sezóne 2017/2018: Tento bol zahrnutý
do ZF za 07/2017 týmto FO a FK: - dňa 29.07.2017: Veľ. Revištia - za B-družstvo mužov doplnené do vyššej súťaže
VI. ligy mužov - doplatok 50 €; Úbrež - za družstvo mužov doplnené do vyššej súťaže VII. ligy Východ mužov doplatok 40 €; Petrovce n/L - za B-družstvo mužov doplnené do vyššej súťaže VII. ligy Západ mužov - doplatok 40 €.
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Bližšie o ňom bolo naposledy v ÚS
č. 4, v Správach k sezóne 2017/2018. Tlačivo o tom už na ObFZ v termíne od 26.7.2017 od 16:00 h do 2.8.2017 do
16:00 h postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 27.7.2017: Oborín, Stretava, Lekárovce; - dňa 28.7.2017:
Ptrukša, Vyš. Remety, Budkovce; - dňa 31.7.2017: Lastomír; - dňa 2.8.2017: Palín. Na ObFZ ho stále ani do
2.8.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a
FK: Bánovce n/O, Beša, Čičarovce, Jovsa, Malčice, MI - AFK Topoľany, MI - MFK Zemplín, Moravany, Nacina
Ves, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Vinné.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 44. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 14.08.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 44. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 14.08.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 07.08.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV SFZ:
Stretnutia 2. kola 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Vo vylučovacom 2. kole tejto
súťaže, hranom na 1 stretnutie, sa v dňoch 8.-9.8.2017 predstavia už len 2 naši zástupcovia v týchto stretnutiach: FK 09
Bacúch - MFK Zemplín Michalovce; OŠK Pavlovce n/U - OFK Slovan Poproč.
Zmena termínu stretnutí 3. kola 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ
2017/2018 č. 05 z 28.07.2017 - zo Správ ŠTK SFZ): Stretnutia tohto kola sa odohrajú v dňoch 12.-13.9.2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Správy z ISSF za jednotlivé týždne: Doposiaľ boli tieto zverejňované za obdobie od jednej stredy do ďalšej
stredy vždy v najbližšej ÚS. Vzhľadom k pomerne rozsiahlemu materiálu budú tieto zverejňované už len na webovej
stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Informácie z ISSF“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

