Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 6 z 09.08.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 3.8.2017 do 9.8.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: A.
Kopas na 12.-13.8.2017 - prac. dôv. a na 26.-27.8.2017 - rod. dôv.; L. Babjak na 12.8.2017 - osob. dôv; b) o zmene čísla
mobilu: M. Mazár - 0944/937908; - od D: - o zruš. obs.: M. Rovňák na 6.8.2017 - zdrav. dôv (doručiť potvrdenie
o lekárskom vyšetrení).
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 03.08.2017:
P. Remecký; - dňa 07.08.2017: M. Jakubec, M. Ivan; - dňa 08.08.2017: P. Rapáč, Š. Ferko, A. Stretavský.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila týmto jednotlivcom: - dňa 9.8.2017: - po doručení
potvrdenia o LP: rozh.: P. Remecký, M. Jakubec, M. Ivan, P. Rapáč, Š. Ferko (všetkým z 02.08.2017).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP:
rozh.: P. Pavlo, M. Hospodi, R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík. KR ho uvedeným zruší až po doručení tohto potvrdenia
na ObFZ.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 9.8.2017: - na základe hodnotenia D: rozh. P.
Feňuš - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Hatalov zo 6.8.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 16.8.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh. P. Feňuš
- k pohovoru k stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Hatalov zo 6.8.2017.
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF
vygenerovať faktúru ohľadom toho a túto aj uhradiť. Doklad o úhrade už na ObFZ doručil: - dňa 07.07.2017: rozh. M.
Jakubec (uhradené dňa 14.05.2017). Tým ho za predchádzajúcu sezónu uhradili všetci aktívni R a D.
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 09.08.2017 ho už
mali vygenerovaný: - z delegátov: (všetci 8); - z rozhodcov aj: Ivan, Končík, Pavlo, Rapáč (predtým 21). Ani do
09.08.2017 ho nemal vygenerovaný a obratom ho mal vygenerovať a uhradiť aj: - z rozhodcov: Š. Miľo.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR zo
zas. dňa 9.8.2017 žiada Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D, a to na obdobie 12.8.2017 - 31.10.2017: Šimko Ján.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-13.8.2017: KR ich dňa 9.8.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 6, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-20.8.2017: KR ho dňa 9.8.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 15.8.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 16.8.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Hatalov zo 6.8.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 19.-20.8.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 9.8.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 3. kolo - sobota 19.8.2017 o 13:00 h:
Bánovce n/O - Moravany; VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 20.8.2017 o 13:00 h: Zalužice - Zempl. Široká, Budkovce Poruba p/V; VIII. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 20.8.2017 o 13:00 h: Stretava - Jastrabie pri MI.
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.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie ŠTK: ŠTK oznamuje klubom, ktoré podali prihlášky svojich družstiev do súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ do sezóny 2017/2018 (do ZF im boli zaevidované aj súťažné vklady), a ktoré svoje družstvá
z týchto súťaží pred ich definitívnym uzavretím odhlásili, že súťažné vklady klubom sa za tieto družstvá nevracajú, bez
ďalšieho postihu.
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 5.-6.8.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L d U19 - 1.k. z
05.08.2017: Vinné - Moravany (1); - VIII.L m - 1.k. z 06.08.2017: Jovsa - Stretava (1), Horňa - Oborín (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 5.-6.8.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L d U19 - 1.k. z 05.08.2017 Vinné - Moravany (1); - VIII. L m - 1.k.
z 06.08.2017: Beša - Koromľa (1). Do pozornosti DK.

Nevygenerovanie členského poplatku za hráčov pre sezónu 2017/2018: Z uvedeného dôvodu nebolo možné
vytvoriť zápis o stretnutí v ISSF v týchto stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 5.-6.8.2017: - IV.L d U19 - 1.k. z
05.08.2017: Vinné - Moravany 6:1 (1); - VIII.L m - 1.k. z 06.08.2017: Horňa - Oborín 2:4 (2). V oboch prípadoch ŠTK
ponechala v platnosti výsledky stretnutí z HP. Kluby Vinné a Oborín boli povinné za hráčov týchto svojich kolektívov
vygenerovať členské poplatky na sezónu 2017/2018 obratom. Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - 1.k. z 05.08.2017: Žbince - Trhovište
(začiatok o 13´ neskôr pre neskorý príchod hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho zaslať oskenovaný e-mailom na ObFZ). Bez RP na stretnutia v dňoch 5.-6.8.2017
nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Zalužice - Budkovce (hráč Ho č. 12 - Miroslav Kurták - 1128466 - hral na OP;
klub jeho RP č. 1128466 doručil na ObFZ osobne oskenovaný dňa 8.8.2017);
- VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Veľ. Revištia B - Vojany (hráč Do č. 22 - Stanislav Dorka - 1390048 - overený
v ISSF; klub jeho RP na ObFZ nedoručil ani do 9.8.2017 do 16:00 h a bol povinný ho doručiť obratom - do pozornosti
DK; hráč Ho č. 11 - Marcel Makula - 1191356 - hral na OP; RP sa stratil v predchádzajúcom klube; ŠTK vzala na
vedomie oznámenie klubu cez ISSF z 8.8.2017 o vybavovaní nového RP, ktorý je klub povinný na ObFZ doručiť hneď
akonáhle ho dostane).
Nedostatky v stretnutiach: ŠTK sa zaoberala týmito z nich:
- IV.L d U19 - 1.k. z 05.08.2017: Vinné - Moravany 6:1; rozh. Piovar (nezabezpečenie papierového zápisu
o stretnutí - do pozornosti KR); Vinné malo k stretnutiu predložiť papierový zápis o stretnutí - do pozornosti DK.
- VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Žbince - Hatalov 2:0; rozh. Ruščanský ako R, Feňuš ako AR1 (umožnili
striedanie hráča Ho č. 3 - Lukáš Paľo, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí - do pozornosti KR); Hatalov - vykonal
neoprávnené striedanie - do pozornosti DK.
- VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Palín - Krásnovce 7:0; rozh. D. Ihnacik (umožnil v stretnutí štart 2 hráčov Ho Mitník Tomáš, Hasaralejko Filip - bez potvrdenia ObFZ o štarte vo vyššej vekovej kategórii - do pozornosti KR;
Krásnovce - do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 09.08.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 5.-6.8.2017 ich ŠTK schválila všetky.
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 mužov: - dňa 09.08.2017: Krásnovce (Mitník
Tomáš - 16.07.2000; Hasaralejko Filip - 24. 03.2001). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO
a FK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia po stanovenom termíne: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Bracovce - dňa 9.8.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI“ Koromľa - Bracovce z 31.08.2017 o 17:00 h, na
29.08.2017 o 17:30 h (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho
nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ut 29.08.2017 o 17:30 h v Koromli.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia po zas. ŠTK: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Petrovce n/L - dňa 9.8.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“,
k zmene termínu stretnutia 2.k. IV.L d U19 Petrovce n/L - Žbince z 12.8.2017 o 16:30 h na 11.8.2017 o 16:00 h
z dôvodu stretnutia 4.k. Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce - 1. FC Tatran Prešov dňa 12.8.2017 o 18:30 h
(poplatok za žiadosť: Petrovce n/L - 15 €). Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila
uvedené stretnutie odohrať v Pi 11.08.2017 o 16:00 h v Petrovciach n/L.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali aj tieto
FO a FK: - dňa 03.08.2017: Hatalov (2); - dňa 04.08.2017: Bracovce (1). Obratom si ju v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ majú prevziať aj tieto FO a FK: Zempl. Široká (2), Rakovec n/O (2), Močarany (2),
Zalužice (2), Tušice TNV (1), Dúbravka (2).
Správy k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, aj v časti „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“.
Kontrola vybavenosti futbalového ihriska: ŠTK ju po vzájomnej dohode vykoná vo futb. odd. OŠK Tušice
TNV v Pi 11.8.2017 o 17:30 h.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 19.-20.8.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 9.8.2017 prerokovala a schválila.
16. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Informácia o ňom, aj
s dvojicami jej 1. kola, je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 03.08.2017.
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.: Toto spracoval M. Polák (predseda DK) dňa 8.8.2017.
DK ObFZ podľa uvedených článkov v uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2017 do

31.1.2017, podľa DP čl. 57 a 58: Toto za DK ObFZ Michalovce bolo na stanovenom tlačive zaslané z ObFZ na
požadovanú adresu na SFZ e-mailom dňa 09.08.2017.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 05.-06.08.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 1. kola IV.L d Petrovce n/L - Lastomír z 5.08.2017: Dávid Kuchár (Lastomír d - 1278104; 5 €) - 1
stretn. NEPO od 09.08.2017, podľa DP 37/3.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
09.08.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 08/2017.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2017 do 30.6.2017 podľa DP, čl. 57 a 58,
a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Vinné (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 05.08.2017); Jovsa (4 € - ŠTK: NNDkS - m 06.08.2017); Oborín (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 06.08.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Vinné
(7 € - ŠTK: NpTkS - d - 05.08.2017, 7 € - ŠTK: NpTkS - m - 23.04.2017); Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 06.08.2017); - za
nevygenerovanie čl. poplatku hráčom v ISSF: Vinné (10 € - ŠTK: NČPH - d - 05.08.2017); Oborín (10 € - ŠTK: NČPH m - 06.08.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Trhovište (7 € - ŠTK: nNnS - d - 05.08.2017); - za nedoručenie RP na
ObFZ po nastúpení hráča k stretnutiu bez RP: Veľ. Revištia (5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - mB - 06.08.2017); - za
nepredloženie papierového zápisu k stretnutiu: Vinné (4 € - ŠTK: NpZkS - d - 05.08.2017); - za neoprávnené striedanie
hráča: Hatalov (10 € - ŠTK: NSH - m - 06.08.2017); - za štart hráča bez potvrdenia ObFZ o štarte vo vyššej vekovej
kategórii: Krásnovce (2x10 € - ŠTK: ŠHbP - m - 06.08.2017). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v
uzneseniach DK do 11.08.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2017.
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).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Nastavenie zápisov laikov v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF:
Tieto v ISSF nastavil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v týchto z nich: - dňa 02.08.2017: VI.L m, VII.L V m,
VII.L Z m, VIII.L m, IV.L d, V.L V d, V.L Z d, III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž. Vo všetkých týchto súťažiach bolo
v ISSF prepnuté nastavenie zápisov pre laikov, podľa ktorých budú môcť domáci kluboví ISSF manažéri priebežne
ukladať zápisy/nominácie.
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018 v
II. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 02.08.2017:
Čeklovský Dominik, Miľo Štefan (obom týmto na obdobie 05.08.2017 - 31.08.2017); Babjak Ladislav, Bukaj Jozef,
Dančišin Michal, Dziad Peter st., Feňuš Patrik, Hreško Ján, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter,
Kopas Arpád, Mano Ján, Matej Ján, 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 (všetkým týmto 30 na obdobie 05.08.2017 - 31.10.2017); - dňa 09.08.2017:
Cejkovský Ján, Mazár Milan, Koščo Pavol, Kurtak Maroš, Lisák Vladimír, Stretavský Anton, Šimko Ján (všetkým
týmto 7 na obdobie 12.08.2017 - 31.10.2017).
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 (predtým 3): dňa 4.8.2017 (4): MI - TJ Sokol Močarany,
MI - AFK Topoľany, Petrovce n/L, Sobrance; dňa 7.8.2017 (1): Nacina Ves (vygenerovať si ho obratom majú aj tieto 4
FO a FK: Lastomír, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Vinné); - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce
(predtým 8): dňa 4.8.2017 (8): Horovce, Kriš. Liesková, Moravany, Poruba p/V, Ptrukša, Stretava, Tibava, Vyšné
Remety; dňa 7.8.2017 (11): Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Hatalov, Horňa, Jastrabie pri MI, Koromľa,
Krásnovce, Vojany, Zemplínska Široká; dňa 8.8.2017 (1): Veľké Slemence (vygenerovať si ho obratom má aj týchto
14 FO a FK: Dúbravka, Jovsa, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín, Palín, Porostov, Pusté Čemerné,
Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Tušice TNV, Záhor).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“
2017/2018 v dňoch 12.-13.8.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 08.08.2017 a zmeny od 09.08.2017 až do
termínov stretnutí.
Vygenerovanie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 v
ISSF: Dňa 09.08.2017 J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) v ISSF vygeneroval stretnutia 1.kola tejto
súťaže, ktoré je na programe vo Št 31.08.2017 o 17:00 h.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 6.8.2017:
VI. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 6.8.2017 o 16:30 h: Vyš. Remety - Poruba p/V (o 13:30 h: Lisák ako D za
Rovňáka).
VIII. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 6.8.2017 o 16:30 h: Horňa - Oborín (Lisák ako D za Rovňáka).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 11.-13.8.2017:
IV. liga dorastencov U19: - 2. kolo - sobota 12.8.2017 o 16:30 h: Petrovce n/L - Žbince (Pi 11.8.2017 o 16:00 h:
Mazár).

VI. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 13.8.2017 o 16:30 h: Hatalov - Dúbravka (Rapáč ako AR2 - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ: Predtým boli tieto zverejňované za obdobie od jednej stredy do ďalšej stredy vždy v
najbližšej ÚS, v „Správach MRK ObFZ“. Vzhľadom k pomerne rozsiahlemu materiálu sú tieto zverejňované už len na
webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“, v nej v časti „Matričné úkony ObFZ za
jednotlivé týždne“, v ktorej sú zatiaľ tieto prehľady pri týchto dátumoch: 03.08.2017: Matričné úkony ObFZ v dňoch
26.07.2017 - 02.08.2017; 09.08.2017: Matričné úkony ObFZ v dňoch 02.08.2017 - 09.08.2017.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Doručenie dokladov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Na ObFZ ich už doručili tieto FO a FK: dňa 6.8.2017: Pus. Čemerné (e-mailom: m - Jaroslav Moravský - 13.2.1979 - kópia UEFA Grassroots C licencie;
školenie úspešne absolvoval dňa 22.5.2017; nedoručená kópia preukazu trénera).
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.
SPRÁVY KM ObFZ:
Použité materiálno-technické zabezpečenie tréningových zrazov výberov ObFZ MI U12, U13, U14, zo
sezóny 2015/2016: 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.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ.
V termíne od 2.8.2017 od 16:00 h do 9.8.2017 do 16:00 h boli na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou
doručené tieto vyhodnotenia len od týchto FO a FK: - dňa 4.8.2017: Bracovce (m - 30.7.2017). Nedoručili ho a obratom
ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Vyš. Remety, Ložín, Budkovce, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj
organizovali.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: - v
NL R súťaží ObFZ 2017/2018: - dňa 9.8.2017: M. Mazár (zmena čísla mobilu); - v najbližšej dohode s ObFZ: - dňa
9.8.2017: M. Mazár (zmena čísla mobilu).
Rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku k dohode o pracovnej činnosti medzi ObFZ a
zamestnancom na II. polrok 2017: Na ObFZ jeho kópiu už doručili títo spomedzi dôchodcov: - dňa 01.08.2017: L.
Vojtko, M. Dančišin, J. Matej, A. Žoffčák; - dňa 02.08.2017: J. Hreško; - dňa 07.08.2017: M. Sabo; - dňa 08.08.2017:
V. Lisák; - dňa 09.08.2017: M. Mazár.
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2017: Na ObFZ ho už doručili títo spomedzi študentov: - dňa 03.08.2017: P. Remecký; - dňa 07.08.2017: M. Ivan; dňa 09.08.2017: P. Rapáč, P. Koščo. Všetci uvedení ho doručili s platnosťou do 31.08.2017; dodatočne sú povinní doručiť aj
potvrdenie s platnosťou do 01.09.2017). Nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj: K. Ubľanská, D. Ihnacik, Š. Miľo,
P. Pavlo.
Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení k dohode o brigádnickej
práci študenta: Na ObFZ ho už doručili títo spomedzi študentov: - dňa 01.08.2017: Š. Miľo; - dňa 02.08.2017: P. Pavlo; dňa 03.08.2017: P. Remecký; - dňa 07.08.2017: M. Ivan; - dňa 09.08.2017: P. Rapáč, P. Koščo. Inde ho majú
podpísané: K. Ubľanská, D. Ihnacik.
Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadril už aj: - dňa
07.08.2017: M. Ivan.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Tieto na základe
požiadaviek KR spracoval sekretár ObFZ takto: - z 02.08.2017: v dňoch 07.-09.08.2017 so 6 zamestnancami na obdobie
12.08.2017 - 31.10.2017; - z 09.08.2017: dňa 09.08.2017 s 1 zamestnancom na obdobie 12.08.2017 - 31.10.2017.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších dohôd na II.
polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 09.08.2017: 6
zamestnanci uvedení v požiadavke KR z 02.08.2017; 1 zamestnanec uvedený v požiadavke KR z 09.08.2017.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 07/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.8.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 8.8.2017 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 07/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 8.-9.8.2017 a dňa 9.8.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Najnovšie doplnky „Pravidiel futbalu“: Na 131. Všeobecnom výročnom zasadnutí IFAB dňa 3.3.2017 v Londýne
boli schválené zmeny v Pravidlách futbalu a rovnako boli prijaté aj ďalšie významné rozhodnutia. Najnovšie „Pravidlá futbalu“
platné od 1.6.2017 sú na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk - SFZ - Legislatíva - Pravidlá hry - Pravidlá futbalu).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

za zdaňované obdobie roku 2016: Tieto sú na Se ObFZ od 25.1.2017, kde si ich už v termíne od 2.8.2017 od 16:00 h do
9.8.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 07.08.2017: M. Jakubec.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 03.08.2017: P. Remecký (za 05,06); - dňa 07.08.2017: M. Jakubec (za 08,09,10/2016), M. Ivan (za 06), M.
Sabo (za 06); - dňa 09.08.2017: P. Rapáč (za 05,06), A. Stretavský (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: 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. 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), M. Rovňák (za 06), R. Rózsa (za 06), J. Šimko (za 04,05,06), D. Tuším (za 04,05,06).
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 09.08.2017: 6 zamestnancov podľa požiadavky KR z 02.08.2017 a 1
zamestnanec podľa požiadavky KR z 09.08.2017.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Na ObFZ si ju už
postupne osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 03.08.2017: P. Remecký; - dňa 07.08.2017: M. Jakubec, P. Piovar, M.
Ivan, M. Sabo, P. Dziad st., J. Cejkovský; - dňa 08.08.2017: V. Lisák; - dňa 09.08.2017: P. Rapáč, M. Mazár. P.
Koščo, A. Stretavský.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
09.08.2017 do 17:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: - z 02.08.2017: L. Babjak, D.
Čeklovský, P. Feňuš, V. Pčolár, M. Rovňák, R. Rózsa; - z 09.08.2017: M. Kurtak.
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 03.08.2017: MI TJ Sokol Močarany (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 12.07.2017); - dňa 04.08.2017: Moravany (osobne: za
06/2017 - uhradená dňa 10.07.2017); - dňa 09.08.2017: Stretava (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 10.07.2017). Ani
do 9.8.2017 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 13.07.2017: Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.08.2017 a platby za tieto
ZF majú 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 35 FO a FK. V termíne od 02.08.2017 od 16:00 h do 09.08.2017 do
16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ od týchto 21 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 03.08.2017 (5): Hatalov, Porostov, Ptrukša, Úbrež, Zempl. Široká.; - dňa
04.08.2017 (6): Horňa, Iňačovce, Palín, Poruba p/V, Vojany, Žbince; - dňa 07.08.2017 (6): Dúbravka, Horovce, Ložín,
Rakovec n/O, Záhor, Zalužice; - dňa 08.08.2017 (4): Kriš. Liesková, Kusín, Oborín, Rus. Hrabovec. Do 09.08.2017
do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 14 FO a FK: Bánovce n/O, Budkovce, Jastrabie
pri MI, Krásnovce, Lekárovce, Petrovce n/L, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Stretava, Tibava, Tušice TNV, Veľ.
Revištia, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. 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:
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 01.08.2017 od 16:00 h do 09.08.2017
do 16:00 h postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 01.08.2017: Bánovce n/O; - dňa 02.08.2017: Beša; - dňa
03.08.2017: Jovsa; - dňa 07.08.2017: MI - MFK Zemplín; - dňa 08.08.2017: Podhoroď. Na ObFZ ho stále ani do
9.8.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a
FK: Čičarovce, Malčice, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Rem. Hámre,
Sobrance, Strážske, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Vinné.
Dôležité upozornenia pre kluby k štartu svojich kolektívov v súťažiach ObFZ 2017/2018: Každý klub je
povinný: 1. mať vygenerovaný členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o čl. poplatkoch sú
na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 2. mať skontrolovanú platnosť RP hráčov svojich kolektívov (v
prípade končiacej sa doby platnosti požiadať v ISSF cez EP najneskôr 14 dní pred jej uplynutím o nový RP hráča; pritom
dať do ISSF nové kvalitné fotografie hráčov; od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov); 3.
mať vygenerované členské poplatky za hráčov svojich družstiev na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o tom sú
na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 4. mať zabezpečené platné lekárske prehliadky hráčov svojich
kolektívov; 5. pri štarte hráča narodenom v roku 2003 po dovŕšení veku 14 rokov v kategórii dorastencov predložiť

rozhodcovi stretnutia pred stretnutím „Potvrdenie o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ schválené
rodičmi (alebo zákonným zástupcom), telovýchovným lekárom a ŠTK; 6. 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 klub požiada o Registrácia osoby/príslušnosti v ISSF, ten túto registráciu MUSÍ
schváliť, inak ho klub nedokáže nahrať do Zápisu o stretnutí; 7. v každom svojom kolektíve, v každej súťaži ObFZ
2017/2018, v každom stretnutí, vystriedať maximálne 5 svojich hráčov, ktorých môže nahradiť 5 náhradníkov.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 44. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 14.08.2017: Táto bola 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 dňa 9.8.2017 predstavili aj 2 zástupcovia ObFZ Michalovce, a to v týchto
stretnutiach: FK 09 Bacúch - MFK Zemplín Michalovce 2:7 (hostia postúpili do 3. kola); OŠK Pavlovce n/U - OFK
Slovan Poproč 8:2 (domáci postúpili do 3. kola).
Upozornenie pre trénerov k trénerským licenciám (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 06 z 03.08.2017- zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ upozorňuje všetkých trénerov, že podľa „Smernice SFZ k vzdelávaniu
trénerov“, čl. 12, bod 2. e), trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä zapožičia svoju licenciu; kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v
súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže; vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a
požiadaviek rozpisu danej súťaže.
Pozvánka na kvalifikačné futb. stretnutie mužov Slovensko - Slovinsko: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ
ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 3.8.2017 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá v mene
prezidenta SFZ pozýva na kvalifikačné futb. stretn. mužov Slovensko - Slovinsko (v Pi 1.9.2017 o 20:45 h v City Arena
Trnava). Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné potvrdiť do 18.8.2017.
Pozvánka na kvalifikačné futb. stretnutie Slovensko U21 - Severné Írsko U21: Predsedovia a sekretári RFZ
a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 3.8.2017 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá
v mene prezidenta SFZ pozýva na kvalifikačné futb. stretn. Slovensko U21 - Severné Írsko U21 (v Ut 5.9.2017 o 20:30 h
v Senici). Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné potvrdiť do 18.8.2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Zverejňovanie informácií z ISSF: Predtým boli tieto zverejňované za obdobie od jednej stredy do ďalšej
stredy vždy v najbližšej ÚS, v „Správach z ISSF“. Vzhľadom k pomerne rozsiahlemu materiálu sú tieto zverejňované už
len na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Informácie z ISSF“. Zatiaľ sú tam tieto informácie pri týchto
dátumoch: 03.08.2017: Informácie z ISSF v dňoch 26.07.2017 - 02.08.2017; 09.08.2017: Informácie z ISSF v dňoch
02.08.2017 - 09.08.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

