Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 3 zo 16.7.2015
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 06/2015: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce, ktorý
prihlásil niektoré svoje družstvo do súťaží ObFZ 2015/2016, ju mal doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Na
tento ju doručili tieto FO a FK: Choňkovce, Koromľa, Záhor, Pus. Čemerné, Zempl. Široká, Malčice, Rus. Hrabovec,
Strážske, Bracovce, Sejkov, Poruba p/V, Úbrež, Ložín, Ptrukša. Po tomto termíne ju na ObFZ doručili aj: - dňa 9.7.2015:
FK Roma Trhovište; - dňa 10.7.2015: Zalužice; - dňa 14.7.2015: Budkovce. Všetky ostatné FO a FK, aj napriek vopred
zverejnenému upozorneniu, túto nedoručili!
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. Do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/2016 ju
podalo spolu 120 kolektívov FO a FK, pričom do jednotlivých súťaží boli kolektívy zaradené v týchto počtoch: a) súťaže
mužov (52): VI.L m - 14; VII.L V m - 14; VII.L Z m - 14; VIII.L m - 10; b) súťaže dorastencov (43): IV.L d - 14; V.L V
d - 11; V.L S d - 9; V.L Z d - 9; c) súťaže žiakov (20): III.L ž - 6; IV.L V ž - 7; IV.L Z ž - 7; d) súťaž ml. žiakov: III.L mž
- 5. Zo sezóny 2014/2015 svoje kolektívy do sezóny 2015/2016 neprihlásili tieto FO a FK v týchto vekových
kategóriách: a) muži: FK Roma Trhovište, Ruská, Malčice B, Zbudza, Mať. Vojkovce; b) dorastenci: Ruská, Bežovce,
FK Roma Trhovište; c) žiaci: Palín. Naopak, ako nové, svoje kolektívy do sezóny 2015/2016 prihlásili tieto FO a FK
v týchto vekových kategóriách: a) muži: Sobrance B, Strážske B, Oborín; b) dorastenci: Vyš. Remety; c) ml. žiaci:
Oborín.
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. Do 16.7.2015 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.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Neuvedenie štadiónov jednotlivých družstiev pri vytváraní družstiev do sezóny 2015/2016 v ISSF:
Povinnosťou 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 (štadión
v zápise o stretnutí teraz budú musieť takto doplniť pri každom stretnutí rozhodcovia). 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.
Zásady a požiadavky k žreb. č. do sezóny 2015/2016: Tieto sú na webovej stránke ObFZ, v menu uprostred,
zverejnené pri dátume 9.7.2015.
Žrebovacie čísla kolektívov FO a FK v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/2016: Sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.7.2015.
Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/2016: Oznam o ňom je zverejnený na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.7.2015 (vyžrebovanie súťaží možno nájsť na
stránke: „www.futbalnet.sk“).
Schválené výnimky družstiev FO a FK pre sezónu 2015/2016: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 16.7.2015.
Termíny súťaží ObFZ 2015/2016: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred,
pri dátume 16.7.2015.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Postupná úprava web stránky ObFZ: Bude prebiehať postupne v 2. polroku 2015. Do menu vľavo, do časti
„Úradné správy“, budú jednotlivé ÚS postupne umiestňované po zverejnení v menu uprostred. Podobne tomu bude aj s
novovytvorenou časťou „Obsadenia R a D“ v menu vľavo, do ktorej budú jednotlivé obsadenia postupne umiestňované
po zverejnení v menu uprostred.
Najnovšie platné „Pravidlá futbalu“: Od 9.7.2015 oznam o nich možno nájsť aj na web stránke ObFZ,
v menu vľavo, v časti „Platné predpisy“ a v nej v časti „Pravidlá futbalu“. Najnovšie platné „Pravidlá futbalu“ možno
nájsť touto cestou: „www.futbalsfz.sk - Legislatíva - Pravidlá hry - Pravidlá futbalu“.
Najnovšie platné poriadky a smernice: Od 9.7.2015 oznam o nich možno nájsť aj na web stránke ObFZ,
v menu vľavo, v časti „Platné predpisy“ a v nej v časti „Poriadky a smernice“. Najnovšie platné poriadky a predpisy
možno nájsť touto cestou: Súťažný poriadok futbalu: „www.futbalsfz.sk - Legislatíva - Predpisy SFZ - Poriadky“;

Disciplinárny poriadok: „www.futbalsfz.sk - Legislatíva - Predpisy SFZ - Poriadky“; Registračný a prestupový
poriadok: „www.futbalsfz.sk - Legislatíva - Predpisy SFZ - Poriadky“.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: V termíne od 6.7.2015 od 8:00 h do 13.7.2015 do 8:00 h
boli na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nahlásené len výsledky z prípravných futbalových
stretnutí a futbalových turnajov od týchto FO a FK: - dňa 12.7.2015: Pus. Čemerné. Všetky tieto boli z ObFZ zaslané emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Oznamovanie organizovania prípravných stretnutí a turnajov vo futbale: V termíne od 9.7.2015 od 11:00
h do 13.7.2015 do 8:00 h ich na ObFZ e-mailom na stanovenú adresu (obfzmi@stonline.sk) nenahlásil ani jeden FO a FK.
V prípade ich nahlásenia sú tieto z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, ako aj do týždenníka „Zemplínske noviny“.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h ho na ObFZ
doručili len tieto FO a FK: - dňa 14.7.2015: Ložín (e-mailom turnaj z 12.7.2015); - dňa 16.7.2015: Lesné (písomne turnaj
z 12.7.2015; obratom doručiť aj e-mailom). 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.
Spracovanie výplat ObFZ za 06/2015: Tieto boli spracované v dňoch 7.-9.7.2015 a dňa 10.7.2015 boli z ObFZ emailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 06/2015: Tieto boli skompletizované v dňoch 1.-10.7.2015 a doručené
účtovníčke ObFZ dňa 10.7.2015 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Vyžiadanie údajov k príprave dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Se o ne e-mailom zaslaným z ObFZ dňa
8.7.2015 požiadal rozh. Kovácsa Tibora (ten ich už na ObFZ doručil poštovou listovou zásielkou dňa 16.7.2015;
neuvedená ŠPZ a číslo uzavretého povinného zmluvného zákonného poistenia; nahlásiť obratom). Ďalší dvaja (Jakubec
Martin, Olexa Tomáš) sú povinní obratom e-mailom na ObFZ oznámiť svoju e-mailovú adresu, na ktorú sa im má
požiadavka o uvedenie údajov z ObFZ zaslať.
Futbalové bránky 5000 x 2000 mm: Oznam o nich je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 16.7.2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry dňa 25.6.2015 na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 2.7.2015: v celkovej čiastke
8.953,94 € (neúplné platby za 05/2015 importované na účet SFZ v období od 01.06.2015 do 24.06.2015).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2015: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované dňa 11.7.2015
a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2015: Na Se ObFZ sú k dispozícii od 13.7.2015. Každý zo
zamestnancov si svoj lístok môže prevziať na Se v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na Se si ich už osobne alebo v zastúpení v termíne od 13.5.2015 od 11:00 h
do 16.7.2015 do 11:00 h vyzdvihli aj: - dňa 13.7.2015: F. Gejguš (za 06), J. Bendzák (za 06), V. Čan (za 06), J. Špivák (za
06); - dňa 14.7.2015: T. Škodi (za 06), J. Škodi (za 06).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 06/2015: Toto si v termíne od 13.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h
už vyžiadali aj: - dňa 14.7.2015: T. Škodi, J. Škodi.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 06/2015: Toto si v termíne od 13.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h
na ObFZ už postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: - dňa 13.7.2015: F. Gejguš; - dňa 14.7.2015: T. Škodi, J. Škodi.
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 16.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská.
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 04/2015: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým 60) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 10.7.2015: FK Roma Trhovište. Uvedené sa dáva na vedomie DK. Tým už za 04/2015 boli
uhradené všetky ZF od všetkých FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce.
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 05/2015: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým 59) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 10.7.2015: FK Roma Trhovište. Uvedené sa dáva na vedomie DK. Tým už za 05/2015 boli
uhradené všetky ZF od všetkých FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2015 a na účte SFZ mali
byť importované do 13.7.2015 (ObFZ ich kvôli úhrade súť. vkladu pre sezónu 2015/2016 požadoval uhradiť najneskôr
6.7.2015 a doklad o tom doručiť na aktív ObFZ dňa 6.7.2015). V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h
už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (16; predtým od 39) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 10.7.2015 (5): Beša, Krišovská Liesková, Oborín, FK Roma Trhovište, Veľké
Slemence; - dňa 13.7.2015 (4): Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Vojany; - dňa 14.7.2015 (6): Lekárovce, Moravany,

Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Vinné; - dňa 16.7.2015 (1): Tibava. Ani do 16.7.2015 do 11:00 h ich na
účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Bánovce n/O, Iňačovce, Jovsa, Palín, Pozdišovce,
TJ FK Družstevník Trhovište (všetky tieto uvedené FO a FK majú od 14.7.2015 pozastavené vybavovanie akýchkoľvek
matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a nepodmienečné zastavenie činnosti).
SPRÁVY KR ObFZ:
Novoškolení záujemcovia o získanie základnej kvalifikácie R: KR ObFZ na NL R súťaží ObFZ 2015/2016
už predbežne na základe samoštúdia a prac. stretnutí zaradila aj týchto z nich: Jakubec Martin, Olexa Tomáš. Uvedený
návrh predložila na zas. VV. Tento bol dňa 13.7.2015 schválený.
Návrh KR na doplnenie NL R súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: KR ObFZ dala návrh na VV na
doplnenie NL R súťaží ObFZ 2015/2016 o týchto R: Bukaj Jozef (po ohlásení sa), Kovács Tibor (po presune z ObFZ
Komárno). Tento bol dňa 13.7.2015 schválený.
Návrh NL R a D súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2015/2016: KR ObFZ ho predložila na zas.
VV. Tento bol dňa 13.7.2015 schválený. NL R a D súťaží ObFZ 2015/2016 boli dňa 16.7.2015 zaslané z ObFZ e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Požiadavka na spracovanie dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: KR žiada Se o jej spracovanie s týmito R:
Jakubec Martin, Olexa Tomáš, Kovács Tibor. Všetci uvedení sa k tomu majú ohlásiť telefonicky sekretárovi ObFZ.
Požiadavka KR na vybavenie RP pre ďalších R súťaží ObFZ: KR žiada matrikára ObFZ vybaviť ho aj týmto z
nich: Jakubec Martin, Olexa Tomáš, Kovács Tibor. Z nich sú Jakubec Martin a Olexa Tomáš povinní k tomu na ObFZ
doručiť v PC vyplnený „Registračný formulár rozhodcu“ k potvrdeniu a následnému zaslaniu poštovou listovou zásielkou
na SFZ, kde následne e-mailom zašlú aj svoju fotografiu k zaregistrovaniu. Všetci traja sú povinní na ObFZ doručiť aj
poplatok 5 € za vybavenie RP.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R na sezónu 2015/2016: Na ObFZ ho už doručili: - dňa 10.7.2015: M. Tušek,
M. Ruščanský, Š. Ferko; - dňa 16.7.2015: T. Kovács.
Poplatok za vybavenie nového plastového RP: Na ObFZ ho v termíne od 9.6.2015 od 11:00 h do 16.6.2015 do
11:00 h už doručili aj: - dňa 10.6.2015: rozh.: M. Ruščanský. Požadovaný poplatok na ObFZ nedoručili a obratom ho
majú doručiť: a) rozh.: F. Gejguš; b) del.: L. Didič.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka DK na vybavenie RP člena SFZ pre členov DK ObFZ: Z nich ho už majú vybavení aj títo členovia
DK: M. Polák (na ObFZ si ho prevzal dňa 13.7.2015), M. Uhrina. DK žiada vybaviť ho aj týmto z nich: J. Majoroš. Ďalší
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 k zaregistrovaniu sa v ISSF.
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: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK: - dňa
9.6.2015: FK Roma Trhovište (za 04/2015 uhradená dňa 9.7.2015; za 05/2015 uhradená dňa 9.7.2015).
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 9.7.2015: FK Roma Trhovište (za ZF za 04/2015 od
19.5.2015; za ZF za 05/2015 od 18.6.2015). Postihy za to DK stanoví neskôr (aj pre tieto FO a FK z ÚS č. 101-2: Niž.
Rybnica, Bánovce n/O, Malčice, Choňkovce).
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). 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 (tento FK kópiu dokladu o úhrade ZF za 04/2015
na ObFZ stále nedoručil). Ostatné uvedené FO a FK svoju ZF za príslušný mesiac uhradili po stanovenom termíne.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Upozornenie k „Zoznamom hráčov“ pre súťaže ObFZ 2015/2016: Tie sa už nebudú pred štartom súťaží
predkladať na ObFZ. Každý klub bude povinný mať sezónnu súpisku svojho družstva vytvorenú v ISSF najneskôr
v utorok do 15:00 h v týždni pred štartom súťaže príslušného svojho družstva.
Vyžrebovanie 2. kola Slovnaft Cupu plánovaného na 12.08.2015: Stretnutia klubov z VsFZ vyžrebovaných
priamo do 2. kola Slovnaft Cupu sú uvedené na webovej stránke ObFZ. Z klubov územne patriacich pod ObFZ
Michalovce, medzi nimi sú tieto: Medzibrod/Žarnovica - MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE, ŠK Strážske - MŠK ŽILINA.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavka na opravu údajov hráča v ISSF: ObFZ o to požiadal: - dňa 13.7.2015: hráč Oleksandr Lashcho

(Tibava) - požiadavka na opravu dátumu narodenia hráča z 18.6.1987 na 18.7.1996). Požiadavka bola na základe
predloženia potrebných dokladov vybavená hneď v uvedený deň.
Pridanie práv v ISSF: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h boli tieto na Matrike ObFZ
Michalovce, na základe požiadavky, už postupne pridané aj týmto jednotlivcom: - dňa 13.7.2015: Milan Marjov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do
16.7.2015 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 9.7.2015: Patrik Rusnák, Julián Bogár, Miroslav Bogár,
Milan Bogár, Cyril Bogár; - dňa 10.7.2015: Juraj Klamo; - dňa 13.7.2015: Pavol Marcin, Oleksandr Lashcho, Pavol Filo; - dňa
14.7.2015: Jakub Čurma, Jaroslav Tokár; - dňa 15.7.2015: Tomáš Költő, Peter Petrikán.
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). Toto
z nich bolo opravené týmto FO a FK: FK Žbince, TJ Družstevník Moravany, TJ Pusté Čemerné. Zvyšné 3 FO a FK
(FC STAKO Nižná Rybnica, FK Tibava Sobrance, OFK Senné) sú povinné k tomu obratom na ObFZ doručiť kópiu
svojich stanov a IČO.
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“ elektronicky zaslaných do ISSF: V termíne od 9.7.2015 od 11:00 h do
16.7.2015 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto organizáciám, FO-FK a týmto ich členom: - po
podaní žiadosti v ISSF: ObFZ: Tibor Kovács - 1157906 - 20.06.1984 (14 – 14), Ján Majoroš - 1314585 - 03.06.1950
(14 – 14). Uvedené organizácie, FO a FK, môžu v najbližšej dobe očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP.
Upozornenie k podávaným hosťovaniam v ISSF: Hosťovanie sa môže podávať na dobu najneskôr do
30.6.2016 (po tomto termíne bude podávanie hosťovaní zrušené). Hráč je povinný sa podanému hosťovaniu vyjadriť
najneskôr do 3 dní a materský klub je povinný sa k nemu vyjadriť najneskôr do 3 dní po vyjadrení hráča. Ak sa tomu
tak nestane, systém hosťovanie zamietne.
Upozornenie k medzinárodným transferom: FZ i kluboví ISSF manažéri ho dostali zo SFZ (od Milana
Sládkoviča) e-mailom dňa 14.7.2015 s týmto textom: „V záujme informovania klubov na všetkých úrovniach súťaží
Vám v súvislosti s medzinárodnými transfermi hráčov oznamujem, čo je potrebné urobiť k realizácii takéhoto transferu.
1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča –
zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub
je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo
spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ. 2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do
SFZ), je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek
matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a
hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup
do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné
proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv
schváliť podvýbor pre mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. V
prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojich matrikárov. S pozdravom Sládkovič.“.
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.
Ocenenie 3 najlepších hráčov najvyššej súťaže mužov 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 súťaže VI.L m prevzali ocenenia z rúk V.
Čana (predsedu ObFZ), a to takto: 1. Marek Jurčo (FK Žbince), 2. Dávid Kostovčík (Futbalový oddiel TJ Pokrok
Krásnovce), 3. Jozef Kendra (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U).
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených 3 najlepších hráčov najvyššej súťaže mužov ObFZ 2014/2015:
Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Z nich ho nedoručili
a obratom ho majú na ObFZ doručiť aj: Marek Jurčo (FK Žbince), Jozef Kendra (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U).
Vyhlásenie „Najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2014/2015 a ocenenie
jej hráčov: 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
prevzali ocenenia z rúk V. Čana (predsedu ObFZ). Na základe hodnotení FO a FK tejto súťaže boli podľa doterajších zásad
spracované výsledky tejto ankety, pričom do najlepšej jedenástky sa dostali títo hráči: brankár - Bodnár Martin (OŠK
Horovce), pravý obranca - Pivarník Pavol (Futbalový oddiel TJ Družstevník Malčice), zadný stopér - Geroč Peter

(Futbalový oddiel TJ Sokol Močarany), ľavý obranca - Seňko Michal (Futbalový oddiel TJ Pokrok Krásnovce), predný
stopér - Kišík Štefan (OFK Dúbravka), pravý záložník - Jurčo Marek (FK Žbince), stredný záložník - Kufa Ján
(Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U), ľavý záložník - Jurčo Lukáš (FK Žbince), pravé krídlo - Makula Marcel
(Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U), stredný útočník - Šalacha Marek (OFK Hatalov), ľavé krídlo - Išky Patrik
(Futbalový oddiel OŠK Tušice TNV).
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených hráčov „Najlepšej jedenástky súťaže VI. ligy mužov ObFZ
Michalovce“ v sezóne 2014/2015: Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa
6.7.2015. Z nich ho nedoručili a obratom ho majú na ObFZ doručiť aj: Seňko Michal (Futbalový oddiel TJ Pokrok
Krásnovce), Makula Marcel (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U), Šalacha Marek (OFK Hatalov).
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: (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 6.7.2015 od 11:00 h do 16.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 14.7.2015: Budkovce ž, Budkovce 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: Čičarovce; - zo IV.L d: Čičarovce, Jovsa; - z V.L V d: Podhoroď; - z V.L S d: (z nej ho už
doručili všetky družstvá FO a FK); - 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,
prevzali ocenenia z rúk V. Čana (predsedu ObFZ), a to takto: zo súťaže III.L mž: 1. Kevin Hudák (Futbalový oddiel ŠK
Agro Palín), 2. Štefan Pulko (Futbalový oddiel TJ Družst. Svornosť Bracovce), 3. Jakub Čurma (Futbalový oddiel ŠK
Strážske); zo súťaže III.L ž: 1. Radoslav Lazár (Futbalový oddiel ŠK Nacina Ves), 2. Erik Meňovčík (Futbalový oddiel
ŠK Strážske), 3. Kristián Sabovčík (OFK Lastomír); zo súťaže IV.L d: 1. Tomáš Karafa (OFK Hatalov), 2. Jakub
Škodi (FK Žbince), 3. Dávid Doda (Futbalový oddiel TJ Družst. Petrovce n/L).
Nedoručenie dotazníka od vyhodnotených 3 najlepších hráčov najvyšších mládežníckych súťaží ObFZ
2014/2015: Každý z nich ho vyplnený bol povinný doručiť na „Aktív zástupcov FO a FK“ dňa 6.7.2015. Z nich ho
nedoručil a obratom ho má na ObFZ doručiť: zo súťaže IV.L d: Dávid Doda (Futbalový oddiel TJ Družst. Petrovce n/L).
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Informácie ohľadom vstupeniek na kvalifikačné zápasy Slovensko - Ukrajina a Slovensko - Bielorusko:
FZ ich dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 10.7.2015 s týmto textom: „V prílohe si Vám dovoľujem zaslať informácie
ohľadom vstupeniek na kvalifikačné zápasy Slovensko - Ukrajina a Slovensko - Bielorusko. Poprosím Vás, aby ste
venovali zvýšenú pozornosť upozorneniam v prílohe. Peter Kačinec.“.
Upozornenie na nesprávne vyplňovanie marketingového názvu družstva v ISSF a jeho vplyv na
zobrazovanie na futbalnet.sk: FZ i kluboví ISSF manažéri ich dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 12.7.2015 s týmto
textom: „Vážení kolegovia, Kluboví manažéri, chcel by som Vás touto cestou upozorniť na NESPRÁVNE vyplňovanie
Marketingového názvu družstva a jeho vplyv na zobrazovanie na futbalnet.sk. Pokiaľ vyplníte Marketingový názov
družstva v ISSF, tento názov má prednosť pred "generickým" názvom družstva z ISSF a zobrazuje sa ten Marketingový
... Ako som si všimol, mnohí z Vás vyplnili do Marketingového názvu rovnaký text, čo nie je správne a pre fanúšika
futbalu matúce. V prílohe zasielam, ako by to malo vyzerať, ako tvoriť správne názvy družstiev. Ján Letko.“.
SPRÁVY ORS SFZ:
Upozornenie na spôsob komunikácie: FZ i kluboví ISSF manažéri ho dostali od ORS SFZ e-mailom v dňoch
15.-16.7.2015 s týmto textom: „Chcem Vám poprosiť, aby ste upriamovali pozornosť na tento spôsob komunikácie (cez
ISSF - emailové notifikácie), lebo je to jeden priamy a najjednoduchší spôsob prenosu informácie pre Vás a budeme ju
využívať čoraz častejšie. 1. Nové formuláre - na web stránke http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty
sú ,,zavesené“ aktualizované formuláre, preto prosím využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. 2. Štatutári vo formulároch sa stáva, že uvádzate štatutárnych zástupcov klubov, ktorí ale nesedia s tými, ktorí sú uvedení v ISSF,
chceme len upozorniť, že takéto formuláre nebudú akceptované! Aktualizujte si prosím štatutárov v ISSF a následne
zasielajte formuláre. 3. Fotografie - sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz (pre
hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér; pre delegované osoby, individuálnych členov
žiada sekretár zväzu). S pozdravom František Ferenc.“.
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.

