Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 9 z 30.08.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 24.8.2017 do 30.8.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Trhovište (zo stretn. 2.k. VI.L m Trhovište - Žbince z 13.8.2017; bez opatrení; FK Trhovište si môže
videozáznam prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 23.8.2017 dostala od týchto FO a FK: Veľ. Revištia (zo
stretn. 3.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Krásnovce z 20.8.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 24.8.2017 do 30.8.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
T. Komenda na 2.9.2017 - prac. dôv. (obratom doručiť potvrdenie od zamestnávateľa); - o neobs.: T. Komenda na stretn.
hrané v So - prac. dôv; D. Čeklovský na dor. stretn. od 26.8.2017 do 16.6.2018 - rod. dôv.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 28.08.2017:
rozh. M. Hospodi.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 28.8.2017: - po doručení potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh. M. Hospodi (od 2.8.2017).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh.: P. Pavlo, R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík. KR ho im zruší až po doručení tohto potvrdenia.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 30.8.2017 sa naň dostavili: rozh. D. Ihnacik - k pohovoru k nedostatkom
v zápise o stretn. 1.k. VI.L m Palín - Krásnovce zo 06.08.2017; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 30.8.2017 navrhla pre DK udeliť tieto: - za nedoručenie potvrdenia od
zamestnávateľa k neúčasti na stretn.: - rozh. M. Jakubec (26 € - KR: NPoZ - m - 27.8.2017). Uhradiť poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 6.9.2017 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR
požiadala Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D: dňa 28.08.2017: M. Hospodi (na obdobie 1.9.2017 - 31.10.2017);
dňa 30.08.2017: M. Čeklovský, D. Kron, J. Škodi, M. Ubľanský (všetci na obdobie 7.9.2017 - 31.10.2017).
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Každý R a D si ho bol povinný
v ISSF vygenerovať a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Vygenerovali ho už aj: - z rozhodcov: - do 28.8.2017: M. Hospodi.
Predtým si ho už vygenerovalo 29 R a všetkých 8 D.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 30.8.-3.9.2017: KR ich dňa 30.8.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 9, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 8.-10.9.2017: KR ho dňa 30.8.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 5.9.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre R stretnutí 1. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI“ 2017/2018: Toto im bolo zaslané
z ObFZ aj e-mailom. Zápisy z nich mali byť v ISSF uzavreté hneď po stretnutí v mieste stretnutia, najneskôr však vo
štvrtok 31.8.2017 do 20:00 h.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 6.9.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Trhovište (zo stretn. 4.k. VI.L m Trhovište - Vyš. Remety z 27.8.2017);
Ložín (zo stretn. 2.k. VII.L Z m Ložín - Malčice z 27.8.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 6.9.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh. D.
Čeklovský; deleg.: V. Pčolár - obaja z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektr. zápise o stretn. v ISSF v stretn. 1.k. VII.L
Z m Pus. Čemerné - Pozdišovce z 20.08.2017.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 9.-10.9.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 30.8.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov U19: - 6. kolo - sobota 9.9.2017 o 12:30
h: Lastomír - Žbince; V. liga dorastencov Východ U19: - 2. kolo - sobota 9.9.2017 o 12:30 h: Rus. Hrabovec - Iňačovce; V.
liga dorastencov Západ U19: - 2. kolo - sobota 9.9.2017 o 12:30 h: Vojany - Dúbravka; VI. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa
10.9.2017 o 12:30 h: Veľ. Revištia B - Dúbravka, Kriš. Liesková - Žbince; VII. liga mužov Východ: - 2. kolo - nedeľa
10.9.2017 o 12:30 h: Tibava - Iňačovce; VII. liga mužov Západ: - 4. kolo - nedeľa 10.9.2017 o 12:30 h: Veľ. Slemence Malčice; VIII. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 10.9.2017 o 12:30 h: Ptrukša - Horňa.
Oznámenie pre FO - FK: KR oznamuje FO - FK, že VsFZ v mesiaci október 2017 organizuje licenčný seminár A
(amatér) pre nových záujemcov o funkciu delegát stretnutia v amatérskych súťažiach. Záujemcovia o túto funkciu z radov
funkcionárov, bývalých hráčov, bývalých rozhodcov, sa môžu nahlásiť do 13.9.2017 do 15:00 h e-mailom na ObFZ, na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“, kde je potrebné uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu bydliska, číslo mobilného
telefónu, e-mailovú adresu. KR na základe nahlásení do stanoveného termínu spracuje „Zoznam frekventantov“ na túto
funkciu za ObFZ Michalovce a tento zašle na VsFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2016/2017: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: ● Bánovce n/O - dňa 28.8.2017 - k stretn. 20.k. VII.L Z m z 04.06.2017: Bánovce n/O - Horovce (emailom doručená kópia RP hráča René Juhás - 1387935). Bez ďalšieho postihu.
Dodatočné doručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po nastúpení na
stretnutie bez RP: Na ObFZ ich už zo stretnutí hraných v dňoch 19.-20.8.2017 dodatočne doručili aj tieto FO a FK
k týmto stretnutiam: - dňa 25.8.2017: Veľ. Slemence - k stretn. 1.k. VII.L Z m z 20.08.2017: Veľ. Slemence - Ložín (RP

hráča Tibor Ondik - 1277692 - sa našiel - doručiť jeho kópiu na ObFZ obratom; RP hráča Ladislav Stach - 1286663 klub ho vybavoval nanovo - doručiť jeho kópiu na ObFZ obratom); - dňa 30.8.2017: Pozdišovce - k stretn. 3.k. IV.L d
U19 z 19.08.2017: Lastomír - Pozdišovce (e-mailom doručená kópia RP hráča Lukáš Šoltinský - 1393172 - aj s kópiou
dokladu o jeho doručení dňa 24.8.2017); Lekárovce - k stretn. 3.k. VIII.L m z 20.08.2017: Jovsa - Lekárovce (osobne
doručená kópia RP hráča Michal Dobo-Jeník - 1277284 - aj s kópiou dokladu o jeho doručení dňa 23.8.2017).
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 25.-27.8.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - III.L ž U15 - 1.k.
z 25.08.2017: Topoľany - Sobrance (2), Nacina Ves - Strážske (2); - VIII.L m - 4.k. z 27.08.2017: Beša - Ptrukša (1). 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 25.-27.8.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VIII.L m - 4.k. z 27.08.2017: Beša - Ptrukša (1). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - III.L ž U15 - 1.k. z 25.08.2017: Topoľany - Sobrance (2;
20´ z viny Ho; nevygenerované členské poplatky; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); Nacina Ves - Strážske (2;
20´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - VIII.L m - 4.k. z 27.08.2017: Koromľa - Pavlovce n/U B
(1; 13´ z viny Do; nevygenerované členské poplatky, problémy s internetom). 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 doručiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho doručiť oskenovaný e-mailom na ObFZ). Ak ho klub nemôže doručiť pre jeho stratu,
zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu doručiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (a aj doklad
o podaní v týchto dňoch „Žiadosti o vydanie nového RP hráča“ schválenú matrikárom FZ). Jeho RP je povinný doručiť
na ŠTK hneď po jeho doručení z výroby, aj s kópiou dokladu o jeho doručení (stačí ich doručiť oskenované e-mailom
na ObFZ). Ak ich do stanoveného termínu nedoručí, ŠTK to dáva do pozornosti DK. Bez RP na stretnutia v dňoch 25.27.8.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- VII.L Z m - 2.k. z 27.8.2017: Bánovce n/O - Horovce (hráč Ho - Radovan Kondáš - 1277798 - podaná
žiadosť o vydanie nového RP; klub Horovce bol povinný do 48 h od začiatku stretnutia na ObFZ doručiť RP; v prípade,
ak klubu dovtedy nebol doručený, tak oznámenie o tom; po doručení z výroby je ho povinný doručiť obratom aj
s kópiou dokladu o jeho doručení - do pozornosti DK).
Podnet na ŠTK k stretnutiu: ŠTK ho dostala od tohto FO: ● Palín - dňa 27.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“, k stretnutiu 4.k. IV.L d U19 Trhovište - Palín z 26.08.2017; neprístojnosti
divákov na stretnutí; ŠTK podnet, aj s jeho textom, posunula k riešeniu na DK ObFZ.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 30.08.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 25.-27.8.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 23.08.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Ložín - dňa 29.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. V.L Z d U19 Čičarovce - Ložín z 02.09.2017 na Št 07.09.2017 o 17:00 h z dôvodu kolízie
termínov stretnutí družstiev Ložín m a Ložín d (poplatok za žiadosť: Ložín - 10 €). Súper so zmenou súhlasil. ŠTK na
základe toho nariadila toto stretnutie odohrať vo Št 07.09.2017 o 17:00 h v Čičarovciach.
● Tibava - dňa 27.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. IV.L ž U15 Tibava - Zempl. Široká z 15.9.2017 na 14.9.2017 o 16:00 h bez uvedenia
dôvodu. Súper sa zatiaľ k žiadosti nevyjadril a ŠTK ho žiada o vyjadrenie sa k nej cez ISSF obratom.
Upozornenia pre FO a FK k podávaným žiadostiam v ISSF o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK
upozorňuje každý FO a FK, ktorý podáva takúto žiadosť v ISSF, aby pri jej podávaní v ISSF uviedol aj dôvod jej
podania a aby k nej na ObFZ zároveň doručil aj požadované potvrdenie.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali aj tieto
FO a FK: - dňa 28.08.2017: Močarany (2); - dňa 30.08.2017: Zalužice (2). Obratom, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, si ich mali a stále aj majú prevziať aj tieto FO a FK: Zempl. Široká (2), Dúbravka (2).
Správy k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, aj v časti „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 9.-10.9.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 30.8.2017 prerokovala a schválila.
Zoznamy hráčov B-družstiev mužov k 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: V zmysle požiadaviek k tejto súťaži uvedenej v predchádzajúcich ÚS bolo každé B-družstvo mužov,
ktoré bolo do nej zaradené, povinné najneskôr dňa 30.8.2017 do 15:00 h predložiť na ObFZ dvojmo na papieroch
„Zoznam hráčov“ svojho B-družstva pre túto súťaž na tlačive z webovej stránky ObFZ (menu vľavo, časť „Tlačivá
ObFZ MI“, „Tlačivá ŠTK“). V ňom nesmel byť uvedený, a v súťaži nesmie štartovať, ani jeden hráč klubu, ktorý za Adružstvo mužov už v tejto sezóne 2017/2018 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. Do stanoveného
termínu ich na ObFZ doručili tieto FO a FK: Strážske B, Zalužice B, Topoľany B, Petrovce n/L B. Nedoručili ich
a obratom sú povinné ich doručiť aj tieto FO a FK: Pavlovce n/U B, Sobrance B, Veľ. Revištia B - do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí 1. kola súťaže 16. ročníka „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018 a stanovenie dvojíc jej 2. kola: Uskutoční sa na zasadnutí ŠTK dňa 6.9.2017. Víťazi stretnutí 1. kola

postúpia do 2. kola, ktorého dvojice určí ŠTK podľa koeficientov pred štartom tejto súťaže a podľa vopred schválených
zásad k tejto súťaži. Dvojice 2. kola, ktoré je na programe vo Št 14.09.2017 o 16:30 h, zverejní v ÚS.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Informácia o postihu pre futb. odd. TJ Bánovce n/O po doručení dokladu o úhrade ZF za 07/2017: DK
žiadny postih pre uvedený FO nevyvodila, lebo požadovaná ZF bola uhradená dňa 18.8.2017.
Dodatočné doručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení
na stretnutie bez RP po upozornení: Doručili ich tieto kluby ohľadom týchto svojich hráčov z týchto stretnutí:
● Vojany - dňa 24.8.2017 - k stretn. 1.k. VI.L m z 06.08.2017: Veľ. Revištia B - Vojany (e-mailom doručená
kópia RP hráča Marcel Makula - 1191356). Bez ďalšieho postihu.
● Pavlovce n/U - dňa 24.8.2017 - k stretn. 2.k. VIII.L m z 13.08.2017: Oborín - Pavlovce n/U B (telefonicky
oznámený dôvod nedoručenia RP hráča Stanislav Havlík - 1278397; doručiť jeho kópiu na ObFZ obratom).
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Marcel Paľovčik (Zempl. Široká m - 1249951; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od
30.08.2017 do 30.11.2017, podľa DP 41/2.
● Matúš Mihalovič (Vyš. Remety m - 1319984; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od
30.08.2017 do 30.11.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 26.-27.08.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 4. kola VIII.L m Beša - Ptrukša z 27.08.2017: Ján Eszterhay (Beša m - 1153879; 10 €) - 2 stretn.
NEPO od 30.08.2017, podľa DP 48/1b.
● stretnutie 2. kola VII.L Západ m Bánovce n/O - Horovce z 27.08.2017: Patrik Silaj (Bánovce n/O m - 1227940;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 30.08.2017, podľa DP 45/1/2a.
Uvedenie zlej výšky odstupného za transfer hráča: DK žiada FO Bánovce n/O o doloženie zmluvy na ObFZ
do 5.9.2017 o výške odstupného za tento transfer: Kevin Tolyog - 1374073 - z OŠK Horovce do TJ Bánovce nad
Ondavou. Uvedená suma za transfer bola 200 €.
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 6.9.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh. D.
Ihnacik; Trhovište (Tomáš Katuš - VD, Blažej Kačkoš - HU); Palín (Miloš Varjassy - VD) - všetci pre neprístojnosti
počas stretnutia 6.k. IV.L d Trhovište - Palín z 26.8.2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie
potvrdenia od zamestnávateľa k neúčasti na stretn.: rozh. M. Jakubec (26 € - KR: NPoZ - m - 27.8.2017); uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 6.9.2017 do 15:00 h na ObFZ); - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Sobrance (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 25.08.2017); Strážske (4 € - ŠTK: NNDkS - ž
- 25.08.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 27.08.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Beša (7 €
- ŠTK: NpTkS - m - 27.08.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Sobrance (4 € - ŠTK: nZS - ž - 25.08.2017); Strážske
(4 € - ŠTK: nZS - ž - 25.08.2017); Koromľa (4 € - ŠTK: nZS - ž - 27.08.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ po nastúpení
hráča k stretnutiu bez RP: Horovce (5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - m - 27.08.2017); - za nedoručenie ZH na ObFZ do
stanoveného termínu: Pavlovce n/U (4 € - ŠTK: NZHdST - mB - 30.08.2017); Sobrance (4 € - ŠTK: NZHdST - mB 30.08.2017); Veľ. Revištia (4 € - ŠTK: NZHdST - mB - 30.08.2017). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v
uzneseniach DK do 31.08.2017 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 súťaži 16. ročníka „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: Tieto v ISSF nastavil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 29.8.2017. Aj v uvedenej súťaži bolo
v ISSF prepnuté nastavenie zápisov pre laikov, podľa ktorých budú môcť domáci kluboví ISSF manažéri v prípade
nedostavenia sa delegovaného R na stretnutie priebežne ukladať nominácie/zápisy.
Chyby v generovaní odmien delegovaných osôb za 08/2017: FZ, ktorých sa to týkalo, ich dostali z ISSF od J.
Letka dňa 29.8.2017 v prílohe e-mailu s požiadavkou ich opravy do štvrtka 31.8.2017 do 15:00 h. ObFZ Michalovce mal
chybu v 1 prípade, ktorú J. Bendzák opravil dňa 30.8.2017 a e-mailom zaslaným v uvedený deň na SFZ toto aj oznámil.
SFZ prijatie oznámenie obratom aj spätne potvrdil e-mailom.
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších 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
30.08.2017: Čeklovský Dominik, Miľo Štefan, Hospodi Marián (všetci na obdobie 01.09.2017 - 31.10.2017).
Členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018: Ten si už v ISSF do 30.8.2017 vygenerovali aj tieto FO a FK:
- z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (predtým 10): dňa 30.8.2017 (2): Veľ. Revištia, Vinné (tým
ho už vygenerovali všetky FO a FK z ObFZ Michalovce matrične patriace pod VsFZ Michalovce); - z klubov matrične
patriacich pod ObFZ Michalovce (predtým 38): dňa 24.8.2017 (1): Porostov; dňa 28.8.2017 (2): Rem. Hámre, Rus.
Hrabovec; dňa 30.8.2017 (1): Palín (tým ho už vygenerovali všetky FO a FK matrične patriace pod ObFZ Michalovce).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 1.-

3.9.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 29.08.2017 a zmeny od 30.08.2017 až do termínov stretnutí.
Členské poplatky členov komisií a funkcionárov zväzov na sezónu 2017/2018: Každý člen komisie ObFZ
a každý funkcionár ObFZ bol povinný tento uhradiť do konca augusta 2017. Kto ho do tohto termínu neuhradil, je
povinný ho uhradiť do 15.9.2017. Platí to aj pre všetkých členov komisií ObFZ a funkcionárov ObFZ Michalovce.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
1. kolo - štvrtok - 31.8.2017 o 17:00 h: Stretava - Pus. Čemerné (J. Mano ako R za Babjaka).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 2.-3.9.2017:
IV. liga dorastencov: - 5. kolo - sobota 2.9.2017 o 15:30 h: Palín - Petrovce n/L (Hospodi ako R za Ivana),
Bánovce n/O - Trhovište (Ivan ako R za Komendu).
V. liga Západ dor.: - 1. kolo - sobota 2.9.2017 o 15:30 h: Čičarovce - Ložín (Št 7.9.2017 o 17:00 h: Dziad st.).
VI. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 3.9.2017 o 15:30 h: Zalužice - Trhovište (Hospodi ako AR1 - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ: Tieto sú zverejňované už len na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti
„Matričné úkony ObFZ“.
Matričné úkony ObFZ v 08/2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad o nich
bude spracovaný dňa 1.9.2017, kedy bude zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred.
Upozornenie k prestupom hráčov z neaktívnych FO a FK: Tieto sa v zmysle RaPP, čl. 15/5, môžu podávať
ako klasické prestupy od 1.7. jedného kalendárneho roka až do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka, a to aj mimo
stanovených registračných období. Informáciu o tom, že ide o prestup z neaktívneho klubu, je žiadajúci klub povinný
uviesť v poznámke pri prestupe.
Opätovné upozornenie ku skončeniu doby platnosti plastových registračných preukazov: Od mesiaca júl
2017 sa postupne končí doba platnosti plastových RP vybavených v roku 2012. ObFZ upozorňuje kluby, aby si dôkladne
prekontrolovali dobu platnosti RP všetkých svojich hráčov a najneskôr 14 dní pred jej uplynutím v ISSF, cez elektronickú
podateľňu, požiadali o nový RP hráča. V prípade potreby sa žiada pritom dať do ISSF nové kvalitné fotografie hráčov.
Každý FO a FK má pri tom možnosť, v súčinnosti so svojím FZ, pod ktorý matrične patrí, opraviť prípadné chybné údaje
v RP na základe predložených dokladov. Od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov (u
hráčov do U19 sa vybavujú s platnosťou na 5 rokov). Plastové RP, ktorým skončila platnosť, sa pri vybavovaní nových
nevyžaduje predkladať na 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.
SPRÁVY KM ObFZ:
Rozhodnutie realizačného teamu Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program
podpory talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: V II. polroku 2017 sa majú uskutočniť 4 tréningové zrazy
týchto výberov. Realizačný team tohto projektu v ObFZ Michalovce rozhodol, že prvé 2 sa uskutočnia v mesiaci
september 2017. V súvislosti s posunom jednotlivých vekových kategórií o jeden rok oproti prechádzajúcej sezóne,
prerokoval aj nominácie hráčov na najbližší z nich.
Vekové kategórie Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Sú takéto: kategória U14 (hráči narodení po 1.1.2004); kategória
U13 (hráči narodení po 1.1.2005); kategória U12 (hráči narodení po 1.1.2006). Všetky FO a FK územne patriace pod
ObFZ Michalovce (mimo MFK Zemplín Michalovce), aj tie, ktoré nemajú družstvá žiakov, môžu svojich talentovaných
hráčov požadovaných vekových kategórií do tohto projektu nahlásiť do 4.9.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Pri každom nahlásenom hráčovi je potrebné uviesť: priezvisko a meno, dátum narodenia,
hráčsky post, číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu (v prípade, že hráč nemá vlastný mobilný telefón alebo
vlastnú e-mailovú adresu, je potrebné uviesť číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu jedného z jeho rodičov).
Nahlásení budú pozvaní na prvý tréningový zraz týchto kategórií.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Tento sa uskutoční v utorok 12.9.2017 od 16:30 h na štadióne futb.
odd. ŠK Nacina Ves. Ďalší je naplánovaný takto: v utorok 26.9.2017 o 16:30 h na štadióne futb. odd. ŠK Nacina Ves.
Nominácie hráčov na najbližší zraz do Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu
„Program podpory talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Tieto budú spracované dňa 4.9.2017 po 15:00 h
na základe nahlásení od FO a FK, ale aj na základe účasti na predchádzajúcich zrazoch a dostupných údajov z ISSF.
Nominácie budú dňa 5.9.2017 zaslané z ObFZ: ● na VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ i na Facebook; ● na
webovú stránku ObFZ Michalovce (www.obfzmi.sk); ● klubovým ISSF manažérom tých klubov, z ktorých budú hráči
nominovaní na tento zraz; ● tým nominovaným hráčom, u ktorých budú uvedené ich e-mailové adresy (alebo ich
rodinných príslušníkov).

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ.
V termíne od 23.8.2017 od 16:00 h do 30.8.2017 do 16:00 h ho na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou
nedoručil ani jeden FO a FK. Stále ho 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.
Požiadavka na úhradu vygenerovaného členského poplatku za ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Se
ObFZ dňa 9.8.2017 požiadal EkÚ ObFZ o jeho úhradu takto: ● Príjemca: SFZ; IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884;
SWIFT: GIBASKBX; čiastka 20,00 €; VS: 1701008678; KS: 0308; ŠS: 20172018.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: v najbližšej dohode s ObFZ: - dňa 28.8.2017: D. Čeklovský (zmena e-mailu); M. Hospodi (zmena ŠPZ auta; zmena
čísla PZZP auta).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2017: Na ObFZ ho už doručili aj títo spomedzi študentov: - dňa 28.08.2017: D. Čeklovský. Nedoručili ho
a obratom ho majú doručiť aj: K. Ubľanská, D. Ihnacik, Š. Miľo, P. Pavlo. S platnosťou od 01.09.2017 ho majú na
ObFZ najneskôr do 6.9.2017 do 15:00 h doručiť aj: P. Remecký, M. Ivan, P. Rapáč, P. Koščo, P. Feňuš, Š. Ferko.
Požiadavky na ukončenie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) za II. polrok 2017: Z dôvodu
ukončenia stredoškolského štúdia k 31.8.2017 o ukončenie dohôd o brigádnickej práci študenta k 31.8.2017 požiadali
títo R: dňa 30.08.2017: D. Čeklovský (pôvodná dohoda bola na obdobie 5.8.2017 - 31.10.2017), Š. Miľo (pôvodná
dohoda bola na obdobie 5.8.2017 - 31.10.2017).
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd za II.
polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 30.08.2017: 2
zamestnanci uvedení v požiadavke v predchádzajúcom bode.
Požiadavky na spracovanie nových dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Po
ukončenia stredoškolského štúdia k 31.8.2017 o spracovanie nových dohôd o pracovnej činnosti po 31.8.2017 požiadali
títo R: dňa 30.08.2017: D. Čeklovský, Š. Miľo (obaja na obdobie 1.9.2017 - 31.10.2017).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 28.08.2017: dňa 30.08.2017 s 1 zamestnancom (M. Hospodi) na
obdobie 01.09.2017 - 31.10.2017; - požiadavky R z 30.08.2017: dňa 30.08.2017 s 2 zamestnancami (D. Čeklovský, Š.
Miľo) - obaja na obdobie 01.09.2017 - 31.10.2017 (všetci uvedení si svoje dohody mali na ObFZ prevziať oproti
podpisu dňa 31.10.2017); - požiadavka KR z 30.08.2017: dohody s R (M. Čeklovský, D. Kron, J. Škodi, M.
Ubľanský) budú spracované v dňoch od 4.-6.9.2017 v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
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 30.08.2017: 1
zamestnanec uvedený v požiadavke KR z 28.08.2017; 2 zamestnanci na základe svojich požiadaviek z 30.08.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada vygenerovaného členského poplatku za ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: EkÚ ObFZ ho na
základe požiadavky Se ObFZ z 09.08.2017 a podľa dodaných údajov poukázal dňa 09.08.2017 prevodným príkazom z
účtu ObFZ na stanovený účet SFZ.
Úhrada dotácií za usporiadanie mládežníckeho futbalového turnaja v roku 2017: EkÚ ObFZ ich na základe
požiadavky VV ObFZ z 14.08.2017 a podľa dodaných údajov poukázal dňa 24.08.2017 prevodným príkazom z účtu ObFZ
na účty týchto FO a FK: Lesné, Pozdišovce.
Vrátenie finančnej zábezpeky na účty FO a FK uhradenej pred štartom sezóny 2016/2017 na účet ObFZ za
nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ MI: EkÚ ObFZ ju na základe požiadavky ŠTK z tejto ÚS prevodom z
účtu ObFZ Michalovce dňa 24.8.2017 poukázal na účet tohto 1 FO v tejto čiastke: Petrovce n/L 170 €.
Úhrady 50% z pokút za nenastúpenia na stretnutia súťaží ObFZ 2016/2017 pre FO a FK: EkÚ ObFZ ich na
základe požiadavky ŠTK z 23.8.2017 prevodom z účtu ObFZ Michalovce poukázal dňa 25.8.2017 na účty 7 FO a FK
podľa dodaného prehľadu.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 24.08.2017: 1 zamestnanec podľa požiadavky KR z 16.08.2017 (T.
Komenda), 1 zamestnanec podľa požiadavky KR z 23.08.2017 (L. Popik).
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: J. Bali-Jenčik (za 07), M.
Fedák (za 07), M. Končík (za 05,06), J. Minaroviech (za 05,06), O. Palinský (za 04,05,06), P. Piovar (za 06), R. Rózsa (za
06), D. Tuším (za 04,05,06).
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
30.08.2017 do 17:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: - z 02.08.2017: R. Rózsa.
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 25.08.2017: Veľ.
Slemence (e-mailom: za 07/2017 - uhradená dňa 15.08.2017); Bánovce n/O (e-mailom: za 07/2017 - uhradená dňa

18.08.2017); MI-Topoľany (osobne: za 10/2016 - uhradená dňa 14.11.2016); - dňa 28.08.2017: Rem. Hámre (osobne: za
06/2017 - uhradená dňa 10.07.2017); - dňa 29.08.2017: Jastrabie pri MI (e-mailom: za 07/2017 - uhradená dňa
15.08.2017). Ani do 30.8.2017 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 10/2016: - dňa 16.11.2016: Vinné; dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Vinné; - 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; - dňa 13.07.2017: Vinné; - za 07/2017: - dňa 16.08.2017: Budkovce, Petrovce n/L.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 08/2017: Tieto majú byť v ISSF vygenerované dňa
01.09.2017 a platby z nich budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť najneskôr 3 dni pred termínom uvedeným v zbernej faktúre.
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 23.08.2017 od 16:00 h do 30.08.2017
do 16:00 h postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 28.08.2017: Rem. Hámre; - dňa 30.08.2017: Pavlovce n/U. Na
ObFZ ho stále ani do 30.8.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou
doručiť aj tieto FO a FK: Čičarovce, Malčice, Nacina Ves, Petrovce n/L, 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.
Upozornenie k registrácii športových odborníkov v ISSF: Registrácia športových odborníkov (hlavný
usporiadateľ, usporiadateľ, organizátor, funkcionár, vedúci družstva, videotechnik, časomerač, hlásateľ, zapisovateľ,
technický pracovník, kustód, kontrolór, lekár, fyzioterapeut, ...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob
registrácie nájdete na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 45. 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 11.09.2017 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 45. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 11.09.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 04.09.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšia riadna konferencia VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 08 z 23.08.2017- zo Správ Se VsFZ): VV
VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ, ktorá sa uskutoční v piatok 23.9.2017 v
Košiciach. Presné miesto jej konania a termín jej začiatku bude upresnený v najbližšej ÚS VsFZ. Materiály na konferenciu
budú zaslané delegátom konferencie v elektronickej podobe.
Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach
(z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 08 z 23.08.2017- zo Správ Se VsFZ): Sekretariát VsFZ žiada sekretariáty ObFZ v rámci
VsFZ o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach. Plánovaný seminár
licencia A (amatér) DS sa uskutoční v mesiaci 10/2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Zverejňovanie informácií z ISSF: Tieto sú 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

