Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 1 z 2.7.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Vyhodnotenie činnosti komisií ObFZ za I. polrok 2015: VV ObFZ na svojom 18. zas. dňa 8.6.2015 uložil
predsedom jednotlivých komisií ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti komisií ObFZ za I. polrok 2015 a toto doručiť na
ObFZ e-mailom i písomne do 30.6.2015 do 15:00 h. Upozornenie nato bolo pre predsedov komisií ObFZ zaslané z
ObFZ aj e-mailom dňa 24.6.2015. Na ObFZ už svoje vyhodnotenie doručili aj: - dňa 30.6.2015: DK, MRK, TMK, OK.
Tým ho už doručili všetky komisie ObFZ.
Zverejnenie vyhodnotení činnosti komisií ObFZ za I. polrok 2015: Tieto boli za jednotlivé komisie ObFZ
(KR, ŠTK, OK, DK, MRK, TMK, KM) tak, ako boli spracované jednotlivými komisiami ObFZ, zaslané z ObFZ emailom dňa 2.7.2015 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v pondelok 6. júla 2015 od 15:30 h v
zariadení Hotela Družba v Michalovciach, Ul. J. Hollého č. 1, v priestoroch salónikov na I. poschodí vpravo. Podrobnejšie
informácie o nej boli zverejnené v ÚS č. 97. Každý delegát klubu je povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie
odovzdať vyplnenú a potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa
6.7.2015“ (je zverejnená aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.6.2015).
Materiály na najbližšiu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 6.7.2015: Tieto (Rozhodnutie VV ObFZ o
zvolaní konferencie; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu; Návrh programu konferencie; Návrh členov
pracovných komisií konferencie; Rokovací poriadok konferencie, Pozvánka na konferenciu) sú zverejnené na stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Konferencia ObFZ Michalovce dňa 6.7.2015“, pri dátume 10.6.2015.
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
Aktív zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce: Tento aktív spojený s vyhodnotením sezóny 2014/2015 a
vyžrebovaním sezóny 2015/2016 sa uskutoční v pondelok 6.7.2015 od 16:30 h v zariadení Hotela Družba v Michalovciach,
Ul. J. Hollého č. 1, v priestoroch salónikov na I. posch. vpravo. Podrobnejšie informácie o ňom boli zverejnené v ÚS č. 97.
Materiály na najbližší „Aktív zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce“ dňa 6.7.2015: Tieto (zatiaľ len
„Pozvánka na konferenciu“) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti pod
názvom „Aktív zástupcov FO a FK dňa 6.7.2015“, pri dátume 23.6.2015.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Ponuka športových potrieb firmy Sportika pre FO-FK: Široká škála ponúk pre FO a FK na nasledujúce
obdobie je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom hlavnom menu uprostred, pri dátume 25.6.2015.
Nové akcie firmy Sportika pre FO-FK: ObFZ informácie o nich od uvedenej firmy dostal e-mailom dňa
30.6.2015 a tieto obratom preposlal e-mailom k zverejneniu na stránku ObFZ aj s oznamom o nich (HD dresy, lopty 310, lopty swift, reprezentačná súprava nest, tréningový set do haly). V prípade záujmu, ponúkané veci a mnoho ďalších
produktov, na osobnom vopred dohodnutom stretnutí predvedie OZ Sportika pre Východné Slovensko: Jozef Pohlod;
M: 0948 087 774; web: „www.sportika.sk“.
Potvrdenie ObFZ pre družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží VsFZ Košice 2015/2016 o počte
prihlásených mládežníckych družstiev klubu do súťaží ObFZ 2015/2016: V zmysle rozhodnutia VsFZ Košice sú
družstvá mužov súťaží VsFZ povinné mať zaradené v dlhodobých súťažiach 2 mládežnícke družstvá. Potvrdenie od
príslušného ObFZ o štarte mládežníckych družstiev sú povinné doručiť na VsFZ. Na ObFZ si ho už vyžiadali a prevzali
tieto FO a FK: - dňa 2.7.2015: Petrovce n/L, Lastomír, Strážske. Ostatné družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží
VsFZ 2015/2016, si ho môžu vyžiadať na ObFZ obratom, v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Odpoveď k zaslanej ďalšej faktúre ObFZ na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ Michalovce z 25.6.2015: ObFZ ju dostal od J. Pavelkovej (fakturantky EkÚ SFZ) e-mailom dňa
26.6.2015 s tým, že danú faktúru zaevidovala do účtovníctva.
Neuhradenie ZF z ISSF za 03/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2015 a uhradené mali byť do
termínu v nich uvedenom 13.4.2015. Dovtedy mali byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. Ani do 2.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská.
Neuhradenie ZF z ISSF za 04/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 2.5.2015 a uhradené mali byť do
termínu v nich uvedenom 11.5.2015. Dovtedy mali byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. Ani do 2.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: FK Roma Trhovište.
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 05/2015: V termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do 2.7.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým 57) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 29.6.2015: Malčice. Uvedené sa dáva na vedomie DK.
Neuhradenie ZF z ISSF za 05/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2015 a uhradené mali byť do
termínu v nich uvedenom 10.6.2015. Dovtedy mali byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. Ani do 2.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Choňkovce, FK Roma Trhovište.

Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za 06/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2015 a
uhradené majú byť do 13.7.2015. Dovtedy majú byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. ObFZ ich kvôli úhrade
súť. vkladu pre sezónu 2015/2016 odporúča uhradiť najneskôr 6.7.2015. Uhradiť ich má týchto 61 FO a FK patriacich
pod ObFZ Michalovce: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce,
Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Krišovská Liesková, Kusín, Lastomír,
Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Nižná
Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté
Čemerné, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava,
FK Roma Trhovište, TJ FK Družstevník Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké
Slemence, Vinné, Vojany, Vyšné Remety, Záhor, Zalužice, Zbudza, Zemplínska Široká, Žbince.
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 1.7.2015 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK: - Topoľany
(z 9. ročníka stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2014/2015 z 21.6.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 24.6.2015 do 30.6.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Tušice TNV (zo stretn. 26.k. VI.L m Tušice TNV - Hatalov zo 14.6.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Vrátenie videozáznamu: Na Se si ho môžu v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ
vyzdvihnúť tieto FO a FK: a) Žbince (zo stretn. 24.k. VI.L m Žbince - Pus. Čemerné z 31.5.2015); b) Hatalov (zo stretn.
21.k. VI.L m Hatalov - Moravany z 10.5.2015); c) Pus. Čemerné (zo stretn. 18.k. VI.L m P. Čemerné - Hatalov z 19.4.2015).
Obsadenie R na prípravné stretnutia a turnaje v dňoch 6.-12.7.2015: KR ho dňa 1.7.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené je v tejto ÚS, v časti „Obsadenie R“.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R na sezónu 2015/2016: Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa 30.6.2015: M.
Verdžák; - dňa 1.7.2015: Ľ. Mirda. Každý R súťaží ObFZ ho bol povinný doručiť na ObFZ do 19.6.2015 do 15:00 h. Ten,
kto ho nedoručil, ho má doručiť obratom. Tlačivo k tomu je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 31.5.2015, s názvom „Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke pre R na sezónu 2015/2016“.
Poplatok za vybavenie nového plastového RP: Požadovaný poplatok na ObFZ stále nedoručili a obratom ho
majú doručiť už len: a) rozh.: F. Gejguš; b) del.: L. Didič.
Oznámenie záujmu pôsobiť ako R v súťažiach ObFZ Michalovce: ObFZ ho dostal e-mailom dňa
30.6.2015 od rozhodcu Tibora Kovácsa, pochádzajúce z Komárna, ktorý je rozhodcom súťaží ObFZ Komárno. S
rodinou sa dňa 4.7.2015 sťahuje do okresu Michalovce, kde by chcel pokračovať ako rozhodca. Preto sa zaujíma, aké sú
možnosti a či by v tom mohol pokračovať v ObFZ Michalovce. V prípade potreby sa v nasledujúcom týždni môže
zastaviť na ObFZ Michalovce. Dňa 1.7.2015 mu k tomu bolo z ObFZ e-mailom oznámené toto: „K tomu by sme od
Vás potrebovali, aby ste zabezpečili písomné odporučenie ObFZ Komárno pre Vaše pôsobenie v súťažiach ObFZ
Michalovce s uvedením, v ktorých súťažiach ObFZ Komárno ste pôsobili a že voči ObFZ Komárno nemáte nijaké resty.
Pri Vašom príchode v nasledujúcom týždni do Michaloviec sa ohláste na nižšie uvedené číslo mobilu sekretára ObFZ
kvôli dohode na vzájomnom stretnutí. Bolo by dobré, aby ste pritom mali už aj písomné odporučenie ObFZ Komárno k
Vášmu pôsobeniu v súťažiach ObFZ Michalovce.“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka DK na vybavenie preukazov člena SFZ pre členov DK ObFZ: Z nich ich už majú vybavené títo
členovia DK: Mich. Hreščák. DK ich žiada vybaviť najprv aj týmto z nich: M. Polák, M. Uhrina; neskôr aj týmto: J.
Majoroš. Všetci ostatní členovia DK (J. Berila, J. Ždiňák), sú povinní k tomu na ObFZ doručiť v PC vyplnený
„Registračný formulár člena SFZ“ a e-mailom aj svoju fotografiu.
Doručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Na ObFZ ho už doručili aj títo odosielatelia: - dňa 2.7.2015:
rozh. J. Dudáš - za oneskorené ospravedlnenie zo stretn. (5 € - KR: nNnS - m - 10.5.2015) - uhr. dňa 26.5.2015.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich nedoručili a obratom, pod podmienkou
ďalšieho postihu, ich majú doručiť aj títo jednotlivci: rozh. A. Kopas - za neuvedenie ČK v zápise zo stretnutia 26.k. VII.L
Z m TJ FK Družst. Trhovište - Rakovec n/O 3:5 zo 14.6.2015 (5 € - DK: PPJ - m - 14.6.2015).
Doručenie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF za 05/2015: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a
FK: - dňa 29.6.2015: Malčice (uhradená dňa 29.6.2015).
Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie činnosti: DK ho po úhrade príslušnej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie
dokladu o jej úhrade na ObFZ, zrušila týmto FO a FK: - dňa 29.6.2015: Malčice (od 18.6.2015).
Pretrvávajúce pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie činnosti: Stále ich majú: a) od 20.4.2015: Kap. Kľačany, Ruská (oba za neuhradenie ZF za
03/2015); b) od 19.5.2015: Mať. Vojkovce (doručiť ešte na ObFZ majú kópiu dokladu za uhradenie ZF za 04/2015), FK
Roma Trhovište (za neuhradenie ZF za 04/2015); c) od 18.6.2015: Choňkovce, FK Roma Trhovište (oba za neuhradenie
ZF za 05/2015). DK všetkým uvedeným klubom toto pozastavenie zruší až po úhrade príslušnej ZF, jej importovaní na
účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Vyžiadanie kópie dokladu o dodatočnej úhrade ZF z ISSF: Obratom ju majú na ObFZ doručiť aj tieto FO a
FK: - za 10/2014: Porostov; - za 11/2014: Porostov, Sobrance; - za 12/2014: Ložín; - za 3/2015: Kap. Kľačany, Ruská
(tieto 2 FK túto svoju ZF stále neuhradili); - za 4/2015: Mať. Vojkovce, FK Roma Trhovište (tento FK túto svoju ZF

stále neuhradil); - za 5/2015: Choňkovce, FK Roma Trhovište (tieto 2 FK túto svoju ZF stále neuhradili). Ostatné
uvedené FO a FK svoju ZF za príslušný mesiac uhradili po stanovenom termíne.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ sezóny 2014/2015 aj s uvedením postupov a
zostupov: ŠTK ich zverejní na webovej stránke ObFZ až počas najbližšieho víkendu, po aktíve VsFZ.
Zaradenie družstiev do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ sezóny 2015/2016: ŠTK ho predbežne
podľa konečných tabuliek sezóny 2014/2015 a do ISSF elektronicky zadaných záväzných prihlášok do sezóny 2015/2016
schváli až 3.7.2015 po aktíve VsFZ a počas najbližšieho víkendu ho zverejní na webovej stránke ObFZ.
Pridelenie predbežných žrebovacích čísel družstvám FO a FK v jednotlivých súťažiach ObFZ 2015/2016:
ŠTK ho zverejní až počas najbližšieho víkendu na stránke ObFZ po uzavretí súťaží VsFZ 2014/2015 a aktíve VsFZ.
Neprihlásenie družstiev klubu do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: Na ObFZ to dňa 2.7.2015 telefonicky oznámil FK Beša (do sezóny 2015/2016 neprihlasuje žiadny svoj
mládežnícky kolektív). ŠTK to vzala na vedomie, žiada do doručiť aj písomne v ISSF podaním na ŠTK. Poplatok zato pre
nastávajúcu sezónu zaeviduje do ZF za 07/2016.
Schválenie elektronických záväzných prihlášok družstiev do súťaží ObFZ 2015/2016: Všetky elektronicky
doručené záväzné prihlášky družstiev do súťaží ObFZ 2015/2016, podané do ISSF v termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do
2.7.2015 do 13:00 h, ŠTK v ISSF schválila v dňoch 29.6.-2.7.2015.
OBSADENIE R:
- Futb. turnaj dorastencov - nedeľa 12.7.2015 od 14:00 h v Lesnom: (D. Kron, Š. Ferko).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Povinnosť funkcionárov mať vybavený nový plastový RP: Každý funkcionár FO-FK (štatutár, tajomník,
klubový ISSF manažér, tréner, vedúci družstva) i každý funkcionár ObFZ (každý člen každého orgánu ObFZ) bol povinný
mať do 30.6.2015 vybavený nový plastový RP (ak ho už nemá vybavený ako hráč, tréner, rozhodca, delegát, a pod.). Kto
ho nemá vybavený, je povinný si ho vybaviť obratom. Funkcionárom klubu ho môže vybaviť klubový ISSF manažér
klubu. Funkcionárom ObFZ ho môže vybaviť ObFZ.
Štartovné za družstvá mužov v jednotlivých majstrovských súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016: Toto
bolo ako uznesenie ŠTK zaevidované do zbernej faktúry za 06/2015 týmto ďalším FO a FK (predtým 54+1): - dňa
30.6.2015 (1): Rem. Hámre. Zberná faktúra z ISSF za 06/2015 bude musieť byť importovaná na účte SFZ do 10.7.2015 a
klub ju bude povinný uhradiť najneskôr 6.7.2015, pod podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti. Kópiu
dokladu o jej úhrade je klub povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Štartovné ďalším FO a FK
prihláseným do súťaží ObFZ po 30.6.2015, bolo ako uznesenie ŠTK zaevidované do zbernej faktúry za 07/2015 týmto FO
a FK: - dňa 2.7.2015 (2): Senné, Beša. Zberná faktúra z ISSF za 07/2015 bude musieť byť importovaná na účte SFZ do
10.8.2015 a klub ju bude povinný uhradiť najneskôr 6.8.2015, pod podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti.
Kópiu dokladu o jej úhrade je klub povinný doručiť na ObFZ do 6.8.2015. Do 2.7.2015 štartovné nebolo zaevidované do
ZF pre nepodanie elektronickej záväznej prihlášky ani jedného družstva klubu do súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016
týmto FO a FK-om: Bežovce, Jovsa, MI - MFK Zemplín, Ruská, FK Roma Trhovište.
Oznámenie zmien „Matričnej príslušnosti“ FK-ov pre sezónu 2014/2015: V rámci súťaží ObFZ Michalovce
zatiaľ k 30.6.2015 (ak nebudú ešte nejaké baráže alebo presuny „z“ a „do“ súťaží VsFZ) došlo pri zostupoch a
postupoch klubov v jednotlivých súťažiach po sezóne 2014/2015 k týmto zmenám „Matričnej príslušnosti“ k 1.7.2015
týchto FO a FK-ov: OŠK Zalužice - zmena matričnej príslušnosti z VsFZ Košice na ObFZ Michalovce (družstvo
mužov FO uvedeného OŠK zostúpilo zo súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice 2014/2015 do súťaže VI. ligy
mužov ObFZ Michalovce 2015/2016); OŠK Budkovce - zmena matričnej príslušnosti z VsFZ Košice na ObFZ
Michalovce (družstvo mužov FO uvedeného OŠK zostúpilo zo súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice
2014/2015 do súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce 2015/2016); TJ Sokol Močarany - zmena matričnej
príslušnosti z ObFZ Michalovce na VsFZ Košice (družstvo mužov FO uvedenej TJ postúpilo zo súťaže VI. ligy mužov
ObFZ Michalovce 2014/2015 do súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice 2015/2016). Toto bolo dňa 30.6.2015
z ObFZ zaslané e-mailom na Matriku SFZ aj s touto poznámkou: „Vzhľadom k tomu, že aktív VsFZ Košice sa
uskutoční dňa 3.7.2015 a aktív ObFZ Michalovce dňa 6.7.2015, na ktorých na základe doterajších skúseností z
predchádzajúcich sezón môže dôjsť ešte k nejakým presunom družstiev, pričom do súťaží ObFZ môžu niektoré kluby aj
neprihlásiť svoje družstvá, odporúčame tieto zmeny i prípadné ďalšie (z aktívneho klubu na neaktívny alebo naopak)
zaevidovať až po našom ďalšom oznámení dňa 7.7.2015.“.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“ elektronicky zaslaných do ISSF: V termíne od 25.6.2015 od 11:00 h do
29.6.2015 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto FO-FK a týmto ich členom: - po podaní žiadosti
v ISSF: ObFZ: Michal Polák - 1018963 - 10.01.1965 (30 – 30), Marián Uhrina - 1343953 - 03.12.1951 (30 – 30).
Uvedené organizácie, FO a FK, môžu v najbližšej dobe očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do
2.7.2015 do 11:00 h si ich už na Matrike ObFZ MI postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom
alebo zákonným zástupcom) po predložení svojho OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča prevzali aj: - dňa

30.6.2015: Ján Paľo; - dňa 1.7.2015: Peter Capulič, Ján Štepita; - dňa 2.7.2015: Miroslav Dudaš, Pavel Tudja, Patrik Kotlár,
Štefan Olexa, Dalibor Mati.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov súťaží mužov ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k tomu na
ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto družstvá mužov FO a FK súťaží ObFZ (boli na to upozornené
aj e-mailom): - z VIII.L Z m: Mať. Vojkovce. Bližšie o tomto hodnotení bolo uvedené v ÚS č. 32, v Správach TMK.
Hodnotenie najlepších hráčov súťaží mužov ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Anketový lístok k tomu už na
ObFZ v termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do 2.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK súťaží mužov ObFZ: - dňa
29.6.2015: Malčice, Rus. Hrabovec; - dňa 1.7.2015: Tibava, Tušice TNV. Anketový lístok k tomu na ObFZ stále
nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto družstvá mužov FO a FK súťaží ObFZ: - zo VI.L m: (už ho doručili
všetky); - zo VII.L V m: Jovsa, Podhoroď; - zo VII.L Z m: Bánovce n/O, Malčice B, FK Roma Trhovište. Bližšie o
tlačive k tomu bolo uvedené v ÚS č. 89, v Správach TMK.
Hodnotenie najlepšej jedenástky VI. ligy mužov ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Návratku k tomu už na
ObFZ v termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do 2.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto družstvá FO a FK tejto súťaže: - dňa
29.6.2015: Malčice; - dňa 1.7.2015: Tibava, Tušice TNV. Tým už návratku k tomu konečne na ObFZ doručili všetky
družstvá FO a FK tejto súťaže.
Spracovanie hodnotení najlepších hráčov súťaží mužov ObFZ 2014/2015 za jarnú časť i za celú sezónu:
TMK ho za jarnú časť spracovávala priebežne z hodnotení R v zápisoch zo stretnutí a D v ich správach, ako aj z
doručených hodnotení od FO a FK. Pre neskoré doručenie hodnotení od niektorých FO a FK týchto súťaží ho dňa
30.6.2015 uzavrela len v VI. lige. Podľa hodnotení za jesennú i jarnú časť spracovala vyhodnotenie za celú sezónu. ObFZ
rebríčky 10 najlepších v každej súťaži za celú sezónu zverejní až po doručení hodnotení od všetkých družstiev mužov.
Ocenenie 3 najlepších hráčov súťaže VI. ligy mužov ObFZ 2014/2015: Uskutoční sa v pondelok 6.7.2015 o
16:30 h na Aktíve zástupcov FO a FK, kde prví 3 hráči z rebríčka 10 najlepších dostanú ocenenia. Pozvánky na toto
ocenenie boli pre prvých 3 hráčov tejto súťaže zaslané z ObFZ poštovou listovou zásielkou dňa 30.6.2015, spolu aj s
dotazníkom. Každý z pozvaných hráčov je povinný tento dotazník za seba vyplniť a doručiť na toto ocenenie.
Spracovanie vyhodnotenia najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ 2014/2015 za jarnú časť i za
celú sezónu: TMK ho za jarnú časť spracovávala počas mesiaca jún priebežne. Pre neskoré doručenie hodnotení od
niektorých FO a FK tejto súťaže ho uzavrela až dňa 30.6.2015. Podľa hodnotení za jesennú i jarnú časť spracovala
vyhodnotenie za celú sezónu. Najlepšia jedenástka sezóny bude zverejnená až po ocenení.
Vyhlásenie „Najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce“ za sezónu 2014/2015:
Uskutoční sa v pondelok 6.7.2015 o 16:30 h na Aktíve zástupcov FO a FK. Hráčom, ktorí sa dostali do tejto jedenástky,
boli pozvánky na toto ocenenie zaslané z ObFZ poštovou listovou zásielkou dňa 30.6.2015, spolu aj s dotazníkom. Každý
z pozvaných hráčov je povinný tento dotazník za seba vyplniť a doručiť na toto ocenenie.
SPRÁVY KM ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k
tomu na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ (boli na
to upozornené aj e-mailom dňa 26.6.2015): - z III.L ž: Vinné; - z III.L mž: Palín; - zo IV.L d: Palín; - z V.L S d: Bežovce.
Bližšie o tomto hodnotení bolo uvedené v ÚS č. 32, v Správach KM.
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Anketový lístok k
tomu už na ObFZ v termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do 2.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 29.6.2015: Malčice d, Rus. Hrabovec ž; - dňa 1.7.2015: Tibava d, Tušice TNV d. Anketový lístok k
tomu na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ: - z III.L
mž: Palín; - z III.L ž: Vinné; - zo IV.L Z ž: Budkovce, Čičarovce; - zo IV.L d: Čičarovce, Jovsa, Palín; - z V.L V d:
Podhoroď; - z V.L S d: Budkovce; - z V.L Z d: Bánovce n/O, FK Roma Trhovište. Bližšie o tlačive k tomu i o hodnotení
je v ÚS č. 89, v Správach KM.
Spracovanie hodnotení najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jarnú časť i za celú
sezónu: KM ho za jarnú časť spracovávala priebežne z hodnotení R v zápisoch zo stretnutí a D v ich správach, ako aj z
doručených hodnotení od FO a FK. Pre neskoré doručenie hodnotení od niektorých FO a FK týchto súťaží ho dňa
30.6.2015 uzavrela len v IV.L d, III.L ž, III.L mž. Podľa hodnotení za jesennú i jarnú časť spracovala vyhodnotenia za celú
sezónu. ObFZ rebríčky 10 najlepších každej súťaže za sezónu zverejní až po doručení hodnotení od všetkých družstiev.
Ocenenie 3 najlepších hráčov najvyšších mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015: Uskutoční sa v pondelok
6.7.2015 o 16:30 h na Aktíve zástupcov FO a FK, kde prví 3 hráči z rebríčka 10 najlepších zo súťaží III.L mž, III.L ž, IV.L
d, dostanú ocenenia. Pozvánky im boli zaslané z ObFZ poštovou listovou zásielkou dňa 30.6.2015, spolu aj s dotazníkom.
Každý z pozvaných hráčov je povinný tento dotazník za seba vyplniť a doručiť na toto ocenenie.
PRÍPRAVA SÚŤAŽÍ ObFZ 2015/2016:
Oznámenie záujmu alebo nezáujmu o postup v súťažiach ObFZ: Záujem o postup do vyšších súťaží v rámci
súťaží ObFZ už na ObFZ postupne oznámili aj tieto kolektívy FO a FK: - dňa 2.7.2015: Beša m. Svoj záujem alebo
nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže tým už na ObFZ oznámili všetky vyzvané kolektívy FO a FK.
Materiály k príprave súťaží ObFZ 2015/2016: Tieto sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom „Príprava súťaží ObFZ MI 2015/2016 - č. 1“ pri dátume 11.6.2015,

ako aj v časti pod názvom „Príprava súťaží ObFZ MI 2015/2016 - č. 2“ pri dátume 25.6.2015.
Elektronická záväzná prihláška družstva do súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Každý FO-FK ju bol
povinný podať len elektronicky v ISSF v elektronickej podateľni za každé svoje družstvo samostatne prostredníctvom
svojho klubového ISSF manažéra do 26.6.2015 do 15:00 h, kedy bola ich uzávierka. Po tomto termíne ju už do ISSF cez
elektronickú podateľňu postupne podalo týchto ďalších 7 kolektívov FO a FK (predtým 62+31+12+4) do týchto súťaží:
VI.L m (7+5+3): Hatalov, Zalužice, Krásnovce, Žbince, Pus. Čemerné, Zempl. Široká, Vyš. Remety, Topoľany,
Pavlovce n/U, Dúbravka, Budkovce, Moravany, Malčice, Tibava, Tušice TNV; VII.L V m (5+3+1+3): Kusín, Zalužice
B, Rus. Hrabovec, Záhor, Sejkov, Koromľa, Veľ. Revištia B, Porostov, Podhoroď, Poruba p/V, Rem. Hámre, Senné;
VII.L Z m (8+2+1+1): Vojany, Bánovce n/O, Pozdišovce, Veľ. Kapušany B, Ptrukša, Rakovec n/O, Bracovce, Lesné,
Veľ. Slemence, TJ FK Družst. Trhovište, Horovce, Beša; VIII.L V m (2+3+2): Niž. Rybnica, Strážske B, Horňa, Úbrež,
Sobrance B, Lekárovce, Choňkovce; VIII.L Z m (4+1): Oborín, Stretava, Jastrabie pri MI, Ložín, Iňačovce; IV.L d
(11+3+1): Palín, Hatalov, Vinné, Petrovce n/L, Čičarovce, Lastomír, Krásnovce, Žbince, Nac. Ves, Rakovec n/O,
Zempl. Široká, Pavlovce n/U, Moravany, TJ FK Družst. Trhovište, Tušice TNV; V.L V d (5+5+1+1): Kusín, Zalužice,
Vyš. Remety, Rus. Hrabovec, Sejkov, Koromľa, Úbrež, Záhor, Veľ. Revištia, Porostov, Tibava, Podhoroď; V.L S d
(2+2+2+1): Vojany, Ptrukša, Kriš. Liesková, Dúbravka, Lekárovce, Budkovce, Iňačovce; V.L Z d (5+1+1+1): Bánovce
n/O, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Bracovce, Lesné, Močarany, Horovce, Malčice; III.L ž (6): Hatalov, Sobrance, Vinné,
Lastomír, Nac. Ves, Strážske; IV.L V ž (1+3+1+2): Zalužice, Topoľany, Vyš. Remety, Veľ. Revištia, Poruba p/V, Rem.
Hámre, Senné; IV.L Z ž (3+4): Petrovce n/L, Čičarovce, Pozdišovce, Kriš. Liesková, Budkovce, Veľ. Slemence, TJ FK
Družst. Trhovište; III.L mž (3): Palín, Strážske, Bracovce. Niektoré FO a FK podali prihlášky do tých súťaží, v ktorých
po uzavretí súťaží SFZ a VsFZ 2015/2016 na základe zostupov alebo postupov nebudú môcť pôsobiť. Z jednotlivých
súťaží elektronickú záväznú prihlášku doposiaľ stále do ISSF nepodali tieto kolektívy FO a FK z týchto súťaží: VI.L m
(0); VII.L V m (2): Jovsa, Senné; VII.L Z m (2): FK Roma Trhovište, Beša; VIII.L V m (0); VIII.L Z m (2): Ruská,
Malčice B; IV.L d (1): Jovsa; V.L V d (0); V.L S d (2): Ruská, Bežovce; V.L Z d (1): FK Roma Trhovište; III.L ž (0);
IV.L V ž (1): Senné; IV.L Z ž (0); III.L mž (1): Zalužice. Elektronickú záväznú prihlášku sú povinné do ISSF podať aj
tieto kolektívy FO a FK: Močarany ž, Beša d.
Prehľad o FO - FK v sezóne 2015/2016 a Údaje k elektronickým záväzným prihláškam družstiev do
súťaží ObFZ MI 2015/2016: Tlačivo k tomu je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 11.6.2015, v časti pod názvom „Príprava súťaží ObFZ 2015/2016“. Originál tohto obojstranne vyplneného
tlačiva mal každý FO-FK na ObFZ doručiť do 26.6.2015 do 15:00 h. Na ObFZ ho po tomto termíne doručili už aj tieto
FO a FK: - dňa 29.6.2015: Malčice, MI - TJ Sokol Močarany; - dňa 30.6.2015: Remetské Hámre, Krišovská
Liesková; - dňa 1.7.2015: Sejkov. ObFZ žiadal dodržať stanovený termín doručenia tohto tlačiva kvôli spracovaniu
požadovaných výnimiek ÚHČ a ÚHD jednotlivých kolektívov FO a FK, ako aj kvôli včasnému spracovaniu návrhu
pridelenia žrebovacích čísel kolektívom v jednotlivých súťažiach ObFZ 2015/2016. Do 26.6.2015 do 15:00 h ho na ObFZ
nedoručili ešte tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bežovce (?), Čičarovce, Horňa, Choňkovce, Iňačovce, Jovsa, MI MFK Zemplín, Moravany, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V, Ruská, Senné, Tibava, FK Roma Trhovište,
Tušice TNV, Vinné, Vyšné Remety, Zbudza.
Pripomienky k doručenému tlačivu „Prehľad o FO - FK v sezóne 2015/2016“ a „Údaje k elektronickým
záväzným prihláškam družstiev do súťaží ObFZ MI 2015/2016“: Tlačivo k tomu sa malo na ObFZ doručiť
obojstranne prekopírované na 1 papieri. Takto ho nedoručili (ale na 2 papieroch), tieto FO a FK: Kriš. Liesková.
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Info o nasadení nových funkcionalít v ISSF: Členovia SFZ ho dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 30.6.2015
s týmto textom: „Práve boli do ISSF nasadené nove funkcionality vzhľadom na nové normy SFZ. Jedná sa hlavne o
prestup amatérskeho hráča (upresňujem Prestup, nie Hosťovanie). Pri Prestupe amatérskeho hráča už nie je vyžadovaný
súhlas materského klubu, ale materský klub má právo sa vyjadriť len k odstupnému (na detaile žiadosti sú to tlačítka
"Súhlasím so sumou” alebo "Nesúhlasím so sumou”). Tento Súhlas alebo Nesúhlas má však len informatívny charakter
pre riešenie potenciálneho sporu o výške odstupného. Upozorňujem na jeden preklep v pojme "Navrhovaná suma
odstupného v EUR”, správne je len “Odstupné”, tento preklep bude čoskoro odstránený, ospravedlňujeme sa. Žiadosti o
PRESTUP amatérskeho hráča podané v ISSF pred touto aktualizáciou (bez kolónky “Odstupné") budú stornované
príslušným matrikárom. Viac informácií na „http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky“.
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 30.6.2015 v Bratislave: Členovia SFZ ho dostali od Odd. IT SFZ emailom dňa 30.6.2015 s týmto textom: „Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom
zasadnutí dňa 30.6.2015 v Bratislave okrem iného: a) vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva
SR „A“ za obdobie január - jún 2015; b) vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „U21“ za
obdobie január - jún 2015; c) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov; d) schválil p. Jána Kováčika a p. Dušana Guláša ako zástupcov SFZ v
predstavenstve v City Aréna, a.s.; e) schválil výšku príspevku SFZ na organizačné výdavky slávnostného otvorenia City
Aréna; e) schválil návrh Dohody o úhrade záväzkov klubu voči SFZ s pripomienkami vznesenými na zasadnutí; f)
schválil návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ; g) schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice
pre infraštruktúru štadiónov 2018; h) schválil návrh Smernice o činnosti reprezentačného a klubového lekára; i) schválil
návrh na zmenu a doplnenie Sprievodcu registračným a prestupovým poriadkom SFZ; j) vzal na vedomie správu o
vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2014/15; k)
schválil návrh nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ na jesennú časť súťažného ročníka

2015/2016; l) vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu pre súťažný ročník 2015/2016 (IFAB
obežník č. 1); m) schválil návrh na možnosť pôsobenia rozhodcov SAE v súťažiach SFZ (SP, II.liga, I.LSD) s
pripomienkou vznesenou na zasadnutí; n) vzal na vedomie správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť
súťažného ročníka 2015/2016; o) schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na jesennú časť súťažného ročníka
2015/2016; p) vzal na vedomie informáciu o vzdaní sa funkcie člena Komisie delegátov SFZ p. Pavla Kuteľa, ustanovil
za nového člena Komisie delegátov SFZ p. Jána Majsniara; r) vzal na vedomie informáciu o vzdaní sa člena Revíznej
komisie Slovenského futsalu za SFZ p. Ladislava Križana; s) vzal na vedomie správu Licenčnej komisie o licenčnom
cykle 2014/2015; t) vzal na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ; u) vzal na vedomie informáciu o
doručení sťažnosti na Rozhodnutie Odvolacieho orgánu licenčného konania; v) schválil návrh manuálu Slovnaft Cup
pre súťažný ročník 2015/2016 (vrátane odmien za umiestnenie); w) schválil návrh na prijatie za riadnych členov SFZ;
x) schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch; y) vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch
mládežníckych družstiev SR za obdobie apríl-jún 2015; z) vzal na vedomie stanovisko Technického úseku SFZ k
súčasnej štruktúre a pravidlám v súťažiach mládeže, v tejto súvislosti schválil zmenu pravidiel postupu a zostupu
žiackych súťaží, na základe ktorej uložil Technickému úseku SFZ a ŠTK SFZ, aby upravili štruktúru žiackych súťaží
tak, aby víťazi II. ligy skupiny Západ a II. ligy skupiny Bratislava postupovali priamo do I. ligy skupiny Západ (za
podmienky splnenia licenčného systému Grassroots), na druhej strane posledné dve družstvá I. ligy skupiny Západ
musia zostúpiť nižšie do svojich regionálnych súťaží; ž) vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per
rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami; 1) schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Milana
Lešického; 2) schválil mandát pre prezidenta SFZ na podpis darovacej zmluvy na prevod nehnuteľností vymedzených
prílohe podkladov do vlastníctva SFZ; 3) schválil návrh na zmenu a doplnenie Registr. a prestupového poriadku SFZ.“.
Upozornenie pre všetkých tajomníkov komisií FZ: Členovia SFZ ho dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa
30.6.2015 s týmto textom: „Upozorňujeme všetkých tajomníkov komisií, POZOR na vyberač SEZÓNA (Súťažný
ročník), prepli sme ho už na novú sezónu, nakoľko od 1.7.2015 začína nová sezóna a všetky uznesenia už budú v
novom číselnom rade začínať od 1 pre novú sezónu 2015/2016; pokiaľ potrebujete dať ešte nejaké uznesenia do starej
sezóny, poprosím Vás, prepnite si pri zadávaní SEZÓNU (Súťažný ročník).“.
Info k žiadostiam zadávaným do ISSF: Členovia SFZ ho dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 30.6.2015 s
týmto textom: „Chcel by som dať do pozornosti ešte tieto 4 informácie: a) všetky transfery typu „prestup amatéra“ budú
do 30.06.2015 príslušnými matrikármi zamietnuté; b) striedavý štart - ako MATRIČNÝ úkon - k 30.6.2015 ZANIKÁ
(striedavý štart existuje, ale iba podľa SP SFZ, tretia časť/piata hlava/čl.20. a 21.), matrikári nebudú prijímať žiadosti
tohto charakteru; c) k 30.6.2015 sa v ISSF prepína aktuálne prednastavený ročník 2014/2015 na 2015/2016; d)
elektronická prihláška družstva do súťaže: podmienky úspešného podania el. prihlášky sa trošku pozmenili, a to
nasledovne: klub musí mať zadefinovanú kontaktnú osobu a jeho telefónne číslo, inak el. prihláška nebude akceptovaná
(klubový manažér v ISSF / O klube / Zmeniť informácie o klube - kontaktná osoba + tel. číslo).“.
Dôležité informácie k „Odstupnému“ pri žiadostiach zadávaných do ISSF: Kluboví ISSF manažéri a
matrikári FZ ich dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 1.7.2015 s týmto textom: „Vážení kluboví manažéri, matrikári,
vzhľadom na veľa nejasností si Vám dovoľujem zaslať niekoľko dôležitých informácií k Odstupnému: 1. klub, ktorý
žiada o PRESTUP amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer
hráča; 2. po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k
výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada; 3. Odstupné
zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor); 4. v
prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory pre riešenie sporov, podľa článku 40, bod
4, RaPP, a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho
poriadku SFZ; 5. v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná, ako je uvedená v článku 37
RaPP, je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vyplňoval a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou
Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši
postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode; 6. po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky
vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou
odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur; 7. položky Odstupné si materský klub sleduje v
Položkách faktúr v ISSF; 8. po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné
dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ; 9. Materský klub si v ISSF
vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byť
zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37, bod 3, RaPP); informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme
koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015); 10. ceny za Odstupné sú z
pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti platca DPH a podobne, ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF do 15 dní.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

