Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 2 z 9.7.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Zverejnenie vyhodnotení činnosti komisií ObFZ za I. polrok 2015: Tieto sú za jednotlivé komisie ObFZ (KR,
ŠTK, OK, DK, MRK, TMK, KM) tak, ako boli spracované jednotlivými komisiami ObFZ, zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.7.2015.
Informácia k „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 8.6.2015
na základe prerokovania prípravy sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ rozhodol, že tento nebude spracovaný v tlačenej
podobe v brožúrke ako v predchádzajúcich sezónach, ale len v elektronickej podobe a zverejnený bude len na web
stránke ObFZ.
Informácia k zverejňovaniu „Úradných správ ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016: VV ObFZ na
svojom zasadnutí dňa 8.6.2015 na základe prerokovania prípravy sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ rozhodol, že úradné
správy ObFZ budú v sezóne 2015/2016 zverejňované na webovej stránke ObFZ už len raz v týždni, a to v piatok.
O prípadných zmenách v tomto bude informácia vopred zverejnená v ÚS ObFZ.
Zápis z ostatného 18. zasadnutia VV ObFZ z 8.6.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný e-mailom dňa 7.7.2015
všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ a aj k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Najbližšie 19. zasadnutie VV ObFZ po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ Michalovce z 20.12.2013: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční v Po 13.7.2015 o 15:00 h Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK,
sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto
zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
Pozvánka na 19. zasadnutie VV ObFZ po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na 13.7.2015: Táto bola z
ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 7.7.2015 všetkým členom VV, predsedovi RK a predsedom pozvaných komisií (KR,
DK, ŠTK).
SPRÁVY RK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti RK ObFZ za I. polrok 2015: Predseda Revíznej komisie ObFZ ho spracoval dňa
27.6.2015 a na ObFZ doručil písomne dňa 6.7.2015.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Ostatná riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ zo 6.7.2015: Uskutočnila 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, aj s materiálmi z nej, budú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred.
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
Aktív zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce zo 6.7.2015: Tento aktív spojený s vyhodnotením sezóny
2014/2015 a vyžrebovaním sezóny 2015/2016 sa uskutočnil 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, aj
s materiálmi z neho, budú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
PRÍPRAVA SÚŤAŽÍ ObFZ 2015/2016:
Materiály k príprave súťaží ObFZ 2015/2016: Tieto sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v častiach pod názvom: „Príprava súťaží ObFZ MI 2015/2016 - č. 1“ pri dátume
11.6.2015; „Príprava súťaží ObFZ MI 2015/2016 - č. 2“ pri dátume 25.6.2015; „Príprava súťaží ObFZ MI
2015/2016 - č. 3“ pri dátume 4.7.2015.
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 podali tieto ďalších 4 kolektívy FO a FK (predtým 62+31+12+4+7) 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+1): Kusín,
Zalužice B, Rus. Hrabovec, Záhor, Sejkov, Koromľa, Veľ. Revištia B, Porostov, Podhoroď, Poruba p/V, Rem. Hámre,
Senné, Jovsa ; 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+1):
Kusín, Zalužice, Vyš. Remety, Rus. Hrabovec, Sejkov, Koromľa, Úbrež, Záhor, Veľ. Revištia, Porostov, Tibava,
Podhoroď, Jovsa; 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+2): Palín, Strážske, Bracovce, Zalužice, Močarany.
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 (0); VII.L Z m (1): FK Roma Trhovište;
VIII.L V m (0); VIII.L Z m (2): Ruská, Malčice B; IV.L d (0); 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 (0); IV.L Z ž (0); III.L mž (0).
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 - č. 1“. 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 6.7.2015: Moravany, Bánovce n/O, Poruba p/V; - dňa 8.7.2015: Iňačovce. Do
9.7.2015 do 11:00 h ho na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť ešte tieto FO a FK: Beša, Čičarovce, Horňa,
Jovsa, MI - MFK Zemplín, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Tibava, Tušice TNV, Vinné, Vyšné Remety.
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: Bánovce n/O.
Pridelenie žrebovacích čísel kolektívom v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ do sezóny
2015/2016: Tieto boli pre súťaže mužov oznámené na „Aktíve zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce“ dňa
6.7.2015 v zariadení Hotela Družba v Michalovciach. Dodatočne po aktíve sa do súťaží ObFZ prihlásili aj družstva Jovsa
m a Jovsa d. Pre ostatné súťaže boli tieto spracované dňa 7.7.2015. Všetky tieto budú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Štartovné za družstvá mužov v jednotlivých majstrovských súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016: Toto
bolo ako uznesenie ŠTK zaevidované do zbernej faktúry za 07/2015 týmto 3 ďalším FO a FK (predtým 54+1+1): - dňa
2.7.2015 (2): Senné, Beša: - dňa 8.7.2015 (1): Jovsa. Štartovné bolo týmto zaevidované všetkým FO a FK, ktoré prihlásili
svoje družstvá do majstrovských súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016.
Doplatok štartovného za družstvá mužov zaradené do vyšších majstrovských súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016: Na základe zaradenia družstiev z VIII. líg mužov do VII. líg mužov, bol tento ako uznesenie ŠTK zaevidovaný
do zbernej faktúry za 07/2015 týmto 2 FO a FK: - dňa 8.7.2015: Iňačovce, Niž. Rybnica.
Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2015/2016: V ISSF bolo toto
spracované v dňoch 8.-9.7.2015 a každý si ho môže nájsť na futbalnete.
Neuvedenie štadiónov jednotlivých družstiev pri vytváraní družstiev do sezóny 2015/2016 v ISSF:
Povinnosť klubového ISSF manažéra každého FO a FK pred podaním elektronickej záväznej prihlášky družstva do
súťaže bolo v ISSF zaevidovať družstvá svojho klubu do sezóny 2015/2016 a pri každom družstve vybrať aj štadión. Pri
výbere štadióna stačilo napísať časť názvu štadióna alebo obce (minimálne 3 začiatočné znaky) a výber sa podľa toho
automaticky vyfiltruje. Vyfiltrovaný štadión z ponúkaných možností bolo potrebné pri každom družstve odkliknúť a ešte aj
potvrdiť voľbu tlačidlom „Vybrať“. Tie FO a FK, ktoré to takto nemajú zrealizované, to majú uskutočniť dodatočne, pričom
štadión teraz musia takto doplniť pri každom svojom domácom stretnutí. V jednotlivých súťažiach štadióny nemajú v ISSF
vybrané tieto FO a FK: - v VI.L m: Malčice; - v VII.L V m: Rus. Hrabovec; - v VII.L Z m: Beša, Horovce, Lesné,
Pozdišovce, Veľ. Slemence; - v IV.L d: Lastomír; - v V.L V d: Koromľa, Rus. Hrabovec, Sejkov; - v V.L S d: Kriš.
Liesková; - v V.L Z d: Horovce, Lesné, Pozdišovce, Malčice; - v III.L ž: Lastomír; - v VI.L Z ž: Čičarovce, Kriš. Liesková,
Pozdišovce, Veľ. Slemence.
Požiadavky o opravy v ISSF ohľadom súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Dňa 9.7.2015 boli z ObFZ na
ORS SFZ zaslané e-mailom tieto: a) v súťažiach ObFZ vymazať jednu zo súťaží „VIII. liga mužov ObFZ Michalovce“
(do VIII. líg mužov sa prihlásilo len 10 družstiev, takže je len jedna VIII. liga, a nie 2, ako vlani); b) v súťaži „V. liga
Východ dorastencov U19 ObFZ Michalovce“ v konfigurácii súťaže, opraviť počet družstiev „číslo 11“ na „číslo 12“; c)
v časti „Družstvá“, zrušiť v stĺpci „Kategória A-Z“ písmeno „A“ pri týchto FK v týchto súťažiach: - v VI.L m: Malčice;
- v VII.L V m: Niž. Rybnica; - v VII.L Z m: Pozdišovce; - v VIII.L m: Horňa, Ložín; - v V.L V d: Koromľa; - v V.L Z
d: Pozdišovce, Malčice; - v III.L mž: Močarany; - v IV.L Z ž: Pozdišovce (ak klub má len jedno družstvo príslušnej
vekovej kategórie, v riadku „Kategória A-Z“ sa písmeno „A“ neuvádza). Uvedené opravy boli zrealizované hneď
v uvedený deň, čo bolo od ORS SFZ oznámené na ObFZ e-mailom.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 06/2015: Toto si v termíne od 29.6.2015 od 11:00 h do 2.7.2015 do 11:00 h
už vyžiadali: - dňa 30.6.2015: F. Gejguš.
Vyžiadané podklady od FO a FK: Na ObFZ ich doručili tieto FO a FK: - dňa 2.7.2015: Koromľa (doručila
kópiu potvrdenia o pridelení IČO po zmene názvu klubu).
Registračné preukazy člena SFZ pre funkcionárov ObFZ: Tieto už vybavené boli na ObFZ doručené pre týchto
funkcionárov ObFZ: - dňa 2.7.2015: Michal Polák, Marián Uhrina.
Nové akcie firmy Sportika pre FO-FK na nasledujúce obdobie: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom hlavnom menu uprostred, pri dátume 25.6.2015.

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 boli povinné doručiť na VsFZ. Na ObFZ si ho už vyžiadali a
prevzali len tieto FO a FK: Petrovce n/L, Lastomír, Strážske. Ostatné družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží VsFZ
2015/2016 (Veľ. Revištia, Sobrance, Veľ. Kapušany, Čičarovce, Nacina Ves, Vinné, Palín, Kriš. Liesková, Močarany), si
ho na ObFZ nežiadali.
Oznamovanie organizovania prípravných stretnutí a turnajov vo futbale: Mnohé družstvá FO a FK už
začali a iné možno ešte len začínajú so svojou prípravou na novú sezónu 2015/2016, v rámci ktorej hrajú aj prípravné
stretnutia alebo organizujú futbalové turnaje. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že oznamy o ich
organizovaní, ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje na svojej webovej stránke i v tlači. Spravodajcovia všetkých
družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu všetky vopred známe informácie o organizovaní
prípravných stretnutí a turnajov priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich
zverejniť v tlači i na webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Hlásiť ich
môžu spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, alebo ak turnaj
organizuje iný FK, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Na túto adresu
ich môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších
súťažiach. V termíne od 1.7.2015 do 9.7.2015 boli na ObFZ nahlásené len tieto z nich: 49. ročník futbalového turnaja
mužov „Oľchovský pohár“ v Ložíne dňa 12.07.2015; 31. ročník futbalového turnaja dorastencov „Memoriál
Mikuláša Benetina“ v Pozdišovciach dňa 12.7.2015; 51. ročník futbalového turnaja mužov „Putovná váza
Pozdišovskej keramiky“ v Pozdišovciach dňa 12.7.2015; 3.ročník futbalového turnaja mužov „Memoriál Ing.
Ľudovíta Rimka“ v Hažíne dňa 19.7.2015. Všetky tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: Spravodajcovia všetkých družstiev FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev a výsledky turnajov, aj s
požadovanými údajmi o nich, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich zverejniť
v tlači i na webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Hlásiť ich môžu
spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, alebo ak turnaj organizuje iný
FK, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Výsledky všetkých prípravných
stretnutí svojich družstiev na túto adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach. V termíne od 1.7.2015 od 8:00 h do 6.7.2015 do 8:00 h boli na ObFZ
nahlásené len výsledky z prípravných futbalových stretnutí a futbalových turnajov od týchto FO a FK: - dňa 5.7.2015:
Pus. Čemerné. Všetky tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Každoročne, hlavne počas letnej prestávky, sa organizujú rôzne futbalové
turnaje v rámci ObFZ Michalovce. O organizovaní mnohých z nich sa častokrát ani nevie, pričom podobne je to aj
s propagáciou ich výsledkov. A pritom usporiadateľ každého futbalového turnaja je povinný, v zmysle SP, vopred písomne
oznámiť jeho konanie aj s jeho stručnými propozíciami, a po jeho skončení má na ObFZ obratom doručiť jeho
vyhodnotenie na určenom tlačive (je na webovej stránke ObFZ v časti „Tlačivá“). Na zadnú stranu tohto tlačiva sa majú
uviesť všetky údaje o stretnutiach z turnaja aj s jeho tabuľkou. FK, ktoré organizujú turnaj, sú povinné po skončení turnaja
jeho výsledky nahlásiť na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu: obfzmi@stonline.sk, a vyhodnotenie turnaja doručiť do 3
dní na ObFZ na požadovanom tlačive. Tie FO a FK, ktoré už turnaj organizovali a vyhodnotenie turnaja na určenom tlačive
a správu o ňom e-mailom na ObFZ ešte nedoručili, majú tak urobiť obratom.
Najnovšie platné „Pravidlá futbalu“: Informáciu o nich možno nájsť aj na webovej stránke ObFZ, v menu
vľavo, v časti „Platné predpisy“ a v nej časti „Pravidlá futbalu“.
Najnovšie platné poriadky a predpisy: Informácie o nich (Súťažný poriadok futbalu, Disciplinárny
poriadok, Registračný a prestupový poriadok) možno nájsť aj na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti
„Platné predpisy“ a v nej časti „Poriadky a smernice“.
Zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2015/2016 a informácia o dokončení reformy Medzinárodného
výboru pre pravidlá (IFAB) - z ÚS SFZ č. 1 z 3.7.2015 - zo Správ KR SFZ): V poradí už 129. zasadnutie
Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo 28. februára 2015 v Belfaste. Zmeny a doplnky Pravidiel
futbalu, schválené na tomto zasadnutí, sú zverejnené v uvedenej ÚS SFZ. Podrobnosti z tohto zasadnutia sú prístupné aj
na „www.theifab.com“.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 9.7.2015 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 9.7.2015 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 2.7.2015 od 11:00 h do 6.7.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým 58) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 3.7.2015: Choňkovce. 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 6.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: FK Roma Trhovište.
Úhrada ZF z ISSF za 06/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2015 a na účte SFZ majú byť
importované do 13.7.2015 (ObFZ kvôli úhrade súť. vkladu pre sezónu 2015/2016 požadoval uhradiť ich najneskôr
6.7.2015 a doklad o tom doručiť na aktív ObFZ dňa 6.7.2015). V termíne od 1.7.2015 od 11:00 h do 9.7.2015 do 11:00 h
už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (39) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF
na účet SFZ): - dňa 3.7.2015: Bracovce, Dúbravka, Krásnovce, Nacina Ves, Strážske; - dňa 6.7.2015: Hatalov, Kusín,
Lesné, Malčice, MI - AFK Topoľany, Nižná Rybnica, Sejkov, Zemplínska Široká; - dňa 7.7.2015: Horňa, Horovce,
Choňkovce, Jastrabie pri MI, Koromľa, Lastomír, Ložín, MI - TJ Sokol Močarany, Pavlovce n/U, Poruba p/V,
Ptrukša, Pusté Čemerné, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sobrance, Úbrež, Vyšné Remety, Záhor, Zbudza,
Žbince; - dňa 8.7.2015: Čičarovce, Senné, Stretava, Zalužice; - dňa 9.7.2015: Budkovce, Rakovec n/O. Ani do 9.7.2015
do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Iňačovce,
Jovsa, Krišovská Liesková, Lekárovce, Moravany, Oborín, Palín, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Pozdišovce,
Tibava, FK Roma Trhovište, TJ FK Družstevník Trhovište, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké
Slemence, Vinné, Vojany.
SPRÁVY KR ObFZ:
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.
Informácia k zverejňovaniu „Obsadenia R a D súťaží ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016: KR ObFZ
rozhodla, že toto budú v sezóne 2015/2016 zverejňované na webovej stránke ObFZ v utorok.
Odporúčanie ObFZ Komárno k zaradeniu rozhodcu na NL R súťaží ObFZ Michalovce v sezóne
2015/2016: Na KR ObFZ ho od uvedeného ObFZ dňa 8.7.2015 doručil rozh. Tibor Kovács. Uvedený ObFZ ho
odporučil na zaradenie na NL R súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016. Uvedený má záujem o pôsobenie v súťažiach
ObFZ Michalovce od začiatku sezóny. KR mu dala pokyny k ďalšej činnosti a dáva návrh na VV na jeho zaradenie na
NL.
SPRÁVY DK ObFZ:
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 (10 € - 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 3.7.2015: Choňkovce (uhradená dňa 1.7.2015).
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 3.7.2015: Choňkovce (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: FK Roma Trhovište (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: FK Roma Trhovište (tento FK túto svoju ZF stále neuhradil). Ostatné uvedené FO a FK
svoju ZF za príslušný mesiac uhradili po stanovenom termíne.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie o záujme štartu vo vyššej súťaži „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016: Na ObFZ ho dňa 26.6.2015 písomne doručili tieto FO a FK: Iňačovce (v VII.L Z m; klub má aj
mládežnícke družstvo), Niž. Rybnica (v VII.L V m; bez mládežníckeho kolektívu za splnenia podmienok v zmysle RS).
Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ sezóny 2014/2015 aj s uvedením postupov a
zostupov: ŠTK ich po aktíve VsFZ zaslala z ObFZ e-mailom dňa 4.7.2015 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú
zverejnené pri dátume 4.7.2015.
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
schválila až dňa 3.7.2015 po aktíve VsFZ a zaslala z ObFZ e-mailom dňa 4.7.2015 k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, kde je zverejnené pri dátume 4.7.2015.

Pridelenie predbežných žrebovacích čísel družstvám FO a FK v jednotlivých súťažiach ObFZ 2015/2016:
ŠTK ho spracovala až po aktíve VsFZ len v súťažiach mužov a dňa 4.7.2015 ho zaslala z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde je zverejnené pri dátume 4.7.2015.
Neprihlásenie družstiev klubu do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK to žiadala a stále aj žiada doručiť písomne od FK Beša ohľadom neprihlásenia žiadneho svojho
mládežníckeho kolektívu do sezóny 2015/2016.
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 2.7.2015 od 13:00 h do
8.7.2015 do 13:00 h, ŠTK v ISSF schválila v dňoch 2.-2.8.2015.
Propozície futbalového turnaja: ŠTK ich dostala písomne a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa
10.6.2015: od futb. odd. OcŠK Pozdišovce (31. ročník futbalového turnaja dorastencov „Memoriál Mikuláša Benetina“ v
Pozdišovciach dňa 12.7.2015; 51. ročník futbalového turnaja mužov „Putovná váza Pozdišovskej keramiky“.
Vyžrebovanie 1. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK ho uskutočnila až po definitívnom uzavretí súťaží pre sezónu 2015/2016. Do tejto súťaže bolo podľa
umiestnenia v konečných tabuľkách súťaží „Majstrovstiev ObFZ MI vo futbale mužov“ 2014/2015 a záväzných prihlášok
do súťaží „Majstrovstiev ObFZ MI vo futbale mužov“ 2015/2016 zaradených 32 družstiev FO a FK, a to z týchto súťaží
ObFZ 2015/2016: 14 družstiev zo VI.L m, 3 vypadávajúce kolektívy zo VI.L m, 5 družstiev zo VII.L V m umiestnených na
1.-7.m. (mimo Zalužíc B), 6 družstiev zo VII.L Z m umiestnených na 1.-8.m. (mimo Veľ. Kapušian B), 1 družstvo z VIII.L
V m umiestnené na 1.-3.m. (mimo Veľ. Revíšť B a Zbudze), 3 družstvá z VIII.L Z m umiestnené na 1.-3.m.
Dvojice 1. kola 14. r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Program stretnutí
1.k. tejto súťaže (hrá sa jednokolovo v St 26.8.2015 o 17:00 h): 1. Lesné - Budkovce, 2. Kusín - Malčice, 3. Poruba p/V Hatalov, 4. Veľ. Slemence - Dúbravka, 5. Záhor - Žbince, 6. Niž. Rybnica - Zalužice, 7. Pozdišovce - Krásnovce, 8.
Iňačovce - Tušice TNV, 9. TJ FK Družst. Trhovište - Tibava, 10. Stretava - Topoľany, 11. Rakovec n/O - Pavlovce n/U, 12.
Beša - Pus. Čemerné, 13. Horovce - Vyš. Remety, 14. Porostov - Zempl. Široká, 15. Rus. Hrabovec - Koromľa, 16.
Bracovce - Moravany.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 2.7.2015 od 11:00 h do
9.7.2015 do 11:00 h si ich už na Matrike ObFZ MI v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ
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 3.7.2015: Matúš Bubeňko, Jaroslav Andrašov, Kristián
Bogár; - dňa 7.7.2015: Dávid Poľanín; - dňa 8.7.2015: Vojtech Horváth.
Potvrdenie zmien „Matričnej príslušnosti“ FK-ov pre sezónu 2015/2016: Matrika ObFZ Michalovce emailom odoslaným dňa 8.7.2015 z ObFZ na Matriku SFZ potvrdila po „Aktíve ObFZ Michalovce“ zo dňa 6.7.2015 tie
zmeny matričnej príslušnosti klubov pre sezónu 2015/2016, ktoré boli z ObFZ zaslané e-mailom na Matriku SFZ už dňa
30.6.2015. Na základe zostupov klubov zo súťaží VsFZ 2014/2015 do súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016, ako aj na
základe postupov klubov zo súťaží ObFZ Michalovce 2014/2015 do súťaží VsFZ 2015/2016, došlo k 1.7.2015 k
zmenám „Matričnej príslušnosti“ týchto 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). Kluby
patriace pod Matriku ObFZ Michalovce, ktoré neprihlásili žiadne svoje družstvo do súťaží FZ 2015/2016, ktoré
je potrebné dať v ISSF do stavu neaktívne: FC Ruská, FK Roma Trhovište, FO Zbudza, OŠK Bežovce, TJ
Maťovské Vojkovce. Oznámenie o vybavenie matričnej príslušnosti klubov na matrike SFZ bolo na ObFZ doručené emailom dňa 8.7.2015.
Požiadavka na opravu údajov klubov v ISSF: Táto bola z ObFZ zaslaná na Matriku SFZ e-mailom dňa
9.7.2015. ObFZ v nej po kontrole údajov aktívnych klubov ObFZ Michalovce v ISSF žiadal o opravy týchto údajov
týchto FO a FK v ISSF v stĺpci „Obec“: FC STAKO Nižná Rybnica (opraviť obec na: Nižná Rybnica), FK Tibava
Sobrance (opraviť obec na: Tibava), FK Žbince (opraviť obec na: Žbince), OFK Senné (opraviť obec na: Senné), TJ
Družstevník Moravany (opraviť obec na: Moravany), TJ Pusté Čemerné (opraviť obec na: Pusté Čemerné).
Informácia Matriky SFZ k medzinárodným prestupom do SFZ (z ÚS SFZ č. 1 z 3.7.2015 - zo Správ
Matriky SFZ): Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu max. 30 dní, odo dňa vyžiadania zväzom. Zo
strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.
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 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.
Vyhlásenie „Najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce“ sezóny 2014/2015: Uskutočnilo
sa v pondelok 6.7.2015 o 16:30 h v zariadení Hotela Družba v Michalovciach, Ul. J. Hollého č. 1, v priestoroch salónikov
na I. poschodí vpravo, pred Aktívom zástupcov FO a FK, kde hráči umiestnení v tejto jedenástke, dostali ocenenia. Bližšie
o tom bude informácia na webovej stránke ObFZ.
SPRÁVY KM ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k
tomu už na ObFZ v termíne od 2.7.2015 od 11:00 h do 6.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych súťaží
ObFZ: - dňa 3.7.2015: Palín mž, Palín d. 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: (ho už doručili všetky kolektívy); - zo IV.L d: (ho už doručili všetky kolektívy); - 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 2.7.2015 od 11:00 h do 6.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych súťaží
ObFZ: - dňa 3.7.2015: Palín mž, Palín 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: (ho už doručili všetky kolektívy); - z III.L ž: Vinné; - zo
IV.L Z ž: Budkovce, Čičarovce; - zo IV.L d: Čičarovce, Jovsa; - 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.
Ocenenie 3 najlepších hráčov najvyšších mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015: Uskutočnilo sa v pondelok
6.7.2015 o 16:30 h v zariadení Hotela Družba v Michalovciach, Ul. J. Hollého č. 1, v priestoroch salónikov na I. poschodí
vpravo, pred Aktívom zástupcov FO a FK, kde prví 3 hráči z rebríčka 10 najlepších zo súťaží III.L mž, III.L ž, IV.L d,
dostali ocenenia. Bližšie o tom bude informácia na webovej stránke ObFZ.
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Požiadavka na FZ na vylosovanie súťaží ObFZ 2015/2016 v ISSF: FZ ju dostali od ORS SFZ e-mailom dňa
6.7.2015 s týmto textom: „Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste vylosovali súťaže (vytvorili TL a poprípade
vygenerovali už aj zápasy - len pre pripomenutie, pred vygenerovaním si prosím skontrolujte informácie pri časti súťaže
a to hlavne počet vystupujúcich družstiev, pretože podľa počtu vstupujúcich družstiev Vám vygeneruje počet stretnutí) a
to z toho dôvodu, že nám volajú kluby a dopytujú sa, prečo ešte stále nie sú vygenerované zápasy vo futbalnete.
Za vybavenie Vám vopred veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom František Ferenc, sekretár ORS
SFZ.“.
Vyčistenie databázy v ISSF: Oznam o tom FZ i kluboví ISSF manažéri dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa
6.7.2015 s týmto textom: „Tak, ako bolo už dávnejšie avizované, pristúpili sme k vyčisteniu databázy aktívnych hráčov
od neaktívnych na základe vydaných nových plastových registračných preukazov. Je to plne v súlade s prijatými
normami SFZ. Zo štatistiky vychádza, že oproti minulej sezóne “chýba” momentálne okolo 1000 hráčom plastový
registračný preukaz z tých, čo hrali minulú sezónu. Poprosím Vás, aby ste si skontrolovali svojich hráčov, hlavne STAV
HRÁČA, hlavne tých, čo majú zasiahnuť do ďalšej sezóny, pretože pokiaľ nebudú v STAVe AKTÍVNY, nepodarí sa
Vám ich nahrať na Zápis o stretnutí. Re-AKTIVÁCIU hráča sa da vykonať vyžiadaním Registračného preukazu, po
schválení žiadosti matrikárom sa stav hráča zmení na Aktívny AUTOMATICKY. Ďakujeme za pochopenie, pekný deň.
Ján Letko“.
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.

