Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 4 z 23.7.2015
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
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 21.7.2015: Horňa; - dňa 22.7.2015: MI - MFK Zemplín. Do 23.7.2015 do 11:00 h ho
na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť ešte tieto FO a FK: Beša, Čičarovce, Jovsa, Nacina Ves, Palín,
Petrovce n/L, Tibava, Tušice TNV, Vinné, Vyšné Remety. Požiadavka na doručenie uvedeného tlačiva bola FO a FK
(Beša, Čičarovce, Horňa, Jovsa, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Tibava, Tušice TNV, Vinné, Vyšné Remety) zaslaná z
ObFZ aj e-mailom dňa 20.7.2015.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Definitívne schválené výnimky družstiev FO a FK pre sezónu 2015/2016: Sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 18.7.2015.
Vyžrebovania stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/2016: Tieto
podľa poradových čísel sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 20.7.2015.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: V termíne od 13.7.2015 od 8:00 h do 20.7.2015 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 14.7.2015: Ložín (z turnaja z 12.7.2015); - dňa 19.7.2015:
Zalužice B (z turnaja z 19.7.2015); - dňa 20.7.2015: Poruba p/V (z turnaja z 12.7.2015). Všetky tieto boli z ObFZ dňa
20.7.2015 zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka Zemplínske noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred. V uvedenom termíne ani jeden FO a FK nenahlásil ani jeden výsledok prípravného stretnutia.
Oznamovanie organizovania prípravných stretnutí a turnajov vo futbale: V termíne od 13.7.2015 od 11:00
h do 20.7.2015 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 16.7.2015 od 11:00 h do 20.7.2015 do 8:00 h ho na ObFZ
doručili na požadovanom tlačive len tieto FO a FK: - dňa 18.7.2015: Pozdišovce (z 2 turnajov z 12.7.2015; výsledky z
turnajov mali doručiť na ObFZ aj e-mailom); - dňa 21.7.2015: Zalužice B (turnaj z 19.7.2015). Výsledky týchto
turnajov, ako aj výsledky turnaja z 12.7.2015 z Lesného, boli z ObFZ dňa 20.7.2015 zaslané e-mailom k zverejneniu do
týždenníka Zemplínske noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. Na požadovanom tlačive
majú turnaj vyhodnotiť aj tieto FO a FK: Ložín (turnaj z 12.7.2015); Poruba p/V (turnaj z 12.7.2015). Organizátor
každého futbalového turnaja je povinný po jeho skončení na ObFZ obratom (najneskôr v pondelok do 8:00 h) zaslať jeho
výsledky e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“, a jeho vyhodnotenie do 3 dní na požadovanom tlačive (je na
webovej stránke ObFZ v časti „Tlačivá“). Na zadnú stranu tohto tlačiva sa majú skopírovať všetky údaje o stretnutiach
turnaja, ktoré boli predtým na ObFZ zaslané e-mailom. 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.
Registračné preukazy člena SFZ pre funkcionárov ObFZ: Tieto už vybavené boli na ObFZ doručené aj pre
týchto funkcionárov ObFZ: - dňa 16.7.2015: Ján Majoroš, Tibor Kovács.
Informácia k „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Tento sa spracováva priebežne len
v elektronickej podobe a jednotlivé jeho časti sú aj priebežne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred. Tieto budú priebežne umiestňované na webovej stránke ObFZ, aj v menu vľavo, v časti „Súťažný
ročník 2015/2016“, v časti pod názvom „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“. Konečná podoba rozpisu
bude oznámená v ÚS po jeho definitívnom spracovaní.
Požiadavka KR na spracovanie dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: K tomu sa mali rozhodcovia Martin
Jakubec a Tomáš Olexa ohlásiť obratom telefonicky sekretárovi ObFZ. Ohlásili sa a svoju e-mailovú adresu oznámili
takto: - dňa 17.7.2015: T. Olexa; - dňa 20.7.2015: M. Jakubec. Obom boli hneď v deň ohlásenia sa e-mailom zaslaným z
ObFZ na ich e-mailové adresy zaslané pokyny k tomu.
Nedoručenie údajov k príprave dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich nedoručili a obratom ich
majú doručiť: rozh.: Martin Jakubec, Tomáš Olexa. Chýbajúce údaje bol povinný obratom na ObFZ zaslať aj rozh.
Tibor Kovács (neuvedená ŠPZ a číslo uzavretého povinného zmluvného zákonného poistenia auta).
Poistenie: ObFZ informáciu o ňom dostal e-mailom dňa 16.7.2015 od firmy Maxima Broker. Táto bola dňa
20.7.2015 z ObFZ preposlaná e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Ďalšia ponuka firmy Sportika - Štulpne a trenírky: ObFZ ďalšiu ponuku športových potrieb pre FO-FK od
uvedenej firmy dostal e-mailom dňa 17.7.2015. Táto bola dňa 20.7.2015 z ObFZ preposlaná e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na Se si ich už osobne alebo v zastúpení v termíne od 16.7.2015 od 11:00 h

do 23.7.2015 do 11:00 h vyzdvihli aj: - dňa 23.7.2015: J. Cejkovský (za 06).
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 23.7.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská.
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 (4; predtým od 55) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 17.7.2015 (1): TJ FK Družstevník Trhovište; - dňa 20.7.2015 (2): Palín,
Pozdišovce; - dňa 22.7.2015 (1): Iňačovce. Ani do 23.7.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich
majú ešte tieto FO a FK: Bánovce n/O, Jovsa (oba tieto uvedené FO a FK majú od 14.7.2015 pozastavené vybavovanie
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a nepodmienečné zastavenie činnosti). Upozornenie na to bolo
FO a FK (Bánovce n/O, Iňačovce, Jovsa, Palín, Pozdišovce) zaslané z ObFZ aj e-mailom dňa 20.7.2015.
SPRÁVY KR ObFZ:
Fotografia k zaregistrovaniu rozhodcov v ISSF: Na ObFZ ju už e-mailom podľa pokynov doručili: - dňa
20.7.2015: Martin Jakubec. Obratom ju má doručiť aj Tomáš Olexa.
Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v ISSF: Na ObFZ ho podľa pokynov (v PC vyplnený
„Registračný formulár rozhodcu“, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ nedoručili a obratom ho majú doručiť:
Martin Jakubec, Tomáš Olexa. Obaja budú povinní jeho na ObFZ potvrdený originál obratom zaslať k zaregistrovaniu
poštovou listovou zásielkou na adresu uvedenú vo formulári.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R na sezónu 2015/2016: Na ObFZ ho už doručili: - dňa 19.6.2015: D.
Ihnacik; - dňa 22.7.2015: F. Gejguš. Každý R súťaží ObFZ ho bol povinný doručiť na ObFZ najneskôr do 19.6.2015 do
15:00 h. Ten, kto ho nedoručil, ho má doručiť na ObFZ 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: Na ObFZ ho v termíne od 16.7.2015 od 11:00 h do 23.7.2015 do
11:00 h už doručili aj: - dňa 20.7.2015: rozh.: M. Jakubec; - dňa 22.7.2015: rozh.: F. Gejguš. Požadovaný poplatok na
ObFZ nedoručili a obratom ho majú doručiť: a) rozh.: T. Kovács, T. Olexa; b) del.: L. Didič.
Požiadavka VsFZ o nahlásenie rozhodcov zo súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 pre pôsobenie v
mládežníckych stretnutiach súťaží VsFZ Košice 2015/2016: KR ObFZ ju dostala e-mailom dňa 20.7.2015 od tajomníka KR
VsFZ. KR VsFZ žiadala KR ObFZ do 24.7.2015 o nahlásenie R z ObFZ, ktorí budú obsadzovaní na mládežnícke
stretnutia súťaží VsFZ (v prílohe bol aj zoznam doteraz nahlásených R; KR VsFZ žiadala predsedov KR ObFZ o
aktualizáciu R a zabezpečenie podpísania a zaslania ich zmlúv s VsFZ v čo najkratšom termíne). Platí zásada, že je na
každom ObFZ, koľko R v rámci svojich možností ponúkne pre mládežnícke stretnutia súťaží VsFZ. Na základe
požiadavky KR VsFZ boli na stanovenú adresu e-mailom po rozhodnutí KR ObFZ dňa 21.7.2015 nahlásení títo z nich: 1.
Lukáš Kurták, 2. Dominik Čeklovský.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016: Uskutoční sa v piatok 7.8.2015 od 16:00 h
na ObFZ v Michalovciach, Hviezdoslavova 7. Jeho hlavnou náplňou budú informácie o príprave sezóny 2015/2016,
pričom sa poukáže na požiadavky na R a D. Informácia bude aj o nedostatkoch vo vypisovaní zápisu o stretnutí a správy D
v ISSF, ako aj o zmenách a doplnkoch v PF, SPF, DP, RaPP a v RS pre nový súť. ročník. Tohto seminára sa majú zúčastniť
všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2015/2016. Účasť na ňom je povinná a je jednou z podmienok pre
ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016. Všetci R, ktorí doposiaľ na ObFZ nedoručili nové
potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2015/2016 od svojho obvodného alebo závodného odborného lekára, v ktorom
bude uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu rozhodcu futbalu, ho majú bezpodmienečne so sebou doniesť
najneskôr na tento seminár. Všetci R a D majú ma tento seminár doručiť aj doklady o úhrade svojich restov, ktoré doposiaľ
na ObFZ nedoručili. Všetkým R a D sa odovzdajú aj ich preukazy.
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).
Pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a nepodmienečné
zastavenie činnosti pre neuhradenie ZF z ISSF za 06/2015: Od 14.7.2015 ich majú tieto FO-FK: Bánovce n/O,
Iňačovce, Jovsa, Palín, Pozdišovce, TJ FK Družstevník Trhovište. 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.
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; - za 6/2015: Iňačovce, Palín, Pozdišovce, TJ FK
Družstevník Trhovište. Uvedené FO a FK (okrem FO a FK: Kap. Kľačany, Ruská) svoju ZF za príslušný mesiac uhradili
až po stanovenom termíne.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2015 do 30.6.2015 podľa DP čl. 57 a 58, a zaslanie
Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: DK ObFZ poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu. Tento ich
spracoval v dňoch 14.-15.7.2015. DK ObFZ Michalovce podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila len jednu
pokutu v čiastke 100 €. Vyúčtovanie odvedených príjmov z pokút z disciplinárnych konaní za mesiace Apríl - Jún roku
2015" za ObFZ Michalovce bolo zaslané z ObFZ na požadovanú adresu na SFZ e-mailom dňa 21.7.2015.
Požiadavka na úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 podľa DP čl.
57 a 58: DK dňa 21.7.2015 požiadala Ekon. úsek ObFZ Michalovce o úhradu čiastky 50 € (50% z pokút udelených
disciplinárnou komisiou za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 podľa DP, čl. 57 a 58) najneskôr dňa 24.7.2015 na
stanovený prevádzkový účet IS BŠP.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zaevidovanie vytvorenia spoločných družstiev mládeže v ISSF pre sezónu 2015/2016: Oznámenie o ňom na
základe predtým na SFZ zaslaného rozhodnutia ŠTK dostal ObFZ e-mailom dňa 21.7.2015 od ORS SFZ. V sezóne
2015/2016 ich majú v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, schválené tieto FO a FK: Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom
„FK Veľké Slemence“ (vytvorilo sa zo žiakov FK Veľké Slemence a TJ Ptrukša) - hrať bude v IV. lige Západ žiakov
ObFZ Michalovce; Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Ptrukša“ (vytvorilo sa z dorastencov TJ
Ptrukša a FK Veľké Slemence) - hrať bude v V. lige Stred dorastencov ObFZ Michalovce.
Upozornenie k „Zoznamom hráčov“ pre súťaže Michalovce ObFZ 2015/2016 - oprava informácie o tom
z predchádzajúcej ÚS: Zoznamy hráčov pre súťaže ObFZ 2015/2016 sa už nebudú pred štartom súťaží predkladať na
ObFZ. Ani v ISSF sa už do sezónnej súpisky nedajú hráči pred štartom súťaže zadávať (nebudú sa dať ani odoberať
počas súťaží). Nominácie hráčov sa do sezónnej súpisky automaticky prenesú z nominácie na prvé súťažné stretnutie
(po schválení rozhodcom). Ďalší hráči budú do sezónnej súpisky doplňovaní podľa ich nominácií na ďalšie stretnutia.
Informácia k sezónnym súpiskám v ISSF: FZ-y i kluboví ISSF manažéri ju dostali od Františka Ferenca
(sekretára oddelenia riadenia súťaží SFZ) e-mailom dňa 23.07.2015 s týmto textom: „Sezónne súpisky v ISSF sa už do
ISSF nedajú nahrať! Tie sa budú automaticky vyplňovať pri prvom majstrovskom stretnutí, po nahratí zápasovej
nominácie a PO SCHVÁLENÍ rozhodcom sa prenesú všetci hráči do sezónnej súpisky. Ak sa v zápasovej nominácii
objaví ,,nový hráč“, ten sa tiež automaticky doplní do sezónnej súpisky. Možnosť editovať tieto súpisky má len
príslušný správca súťaže. Tí šikovnejší, ktorým sa podarilo nahrať sezónnu súpisku ešte predtým a potrebujú v nej
urobiť nejaké zmeny, musia o to požiadať príslušného správcu súťaže. Vedúcich, trénera, asis. trénera, lekára, maséra,
bezp. manažéra a zástupcu klubu si viete zmeniť v: ,,družstvá“ - upraviť.“.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Jedenásť krokov pri transfere amatéra: Uvedený materiál, aj s prílohami, je uvedený na webovej stránke
SFZ, v Správach SFZ z 22.7.2015. FZ-y i kluboví ISSF manažéri ho dostali od Odd. IT SFZ (Peter Kačinec) aj emailom dňa 22.07.2015 s týmto textom:
„V súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri
zadávaní transferov hráčov so statusom "amatéra":
1. klub, ktorý žiada o prestup hráča, je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška
odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá
2. v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod
dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na
33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)
3. v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor
takejto zmluvy nájdete v prílohe
4. po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške
odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada
5. v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli, alebo inej sumy,
ako je uvedená v RaPP, v tabuľke v čl. 37) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia
podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na
príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP
6. v prípade sporu o výšku odstupného - pokiaľ táto bude iná, ako je uvedené v článku 37 RaPP - je žiadateľ o
transfer, čiže nový klub hráča, povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v
predchádzajúcom bode
7. 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 €
8. položky „Odstupné“ si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF
9. po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupného dostanú do stavu
Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ

10. materský klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a
platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (RaPP, článok 37, bod 3), informácie o tvorbe
platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej
1.8.2015)
11. sumy za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ, VRÁTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody
závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ.
Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o odstupnom za amatéra:
LINK: „http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html“.
S pozdravom Peter Kačinec.“
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matriku ObFZ o to požiadali: - dňa 20.7.2015: hráč Róbert Jakub
(Topoľany) - požiadavka na opravu adresy bydliska (z Narcisová 3, na Fialková 5); - dňa 21.7.2015: hráč Dominik Kanca
(Horňa) - požiadavka na opravu priezviska (z Kunca, na Kanca). Požiadavky boli na základe predloženia potrebných
dokladov vybavené hneď v deň požiadania.
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie: Na Matrike ObFZ Michalovce bolo toto po
predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 21.7.2015: Vitaliy Hanych (k transferu do MFK
Zemplín Michalovce).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 16.7.2015 od 11:00 h do
23.7.2015 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 20.7.2015: Dávid Varga, Róbert Jakub, Ľubomír Hajduk,
Peter Sádovský; - dňa 21.7.2015: Lukáš Jurčo, Marek Pavlov, Ondrej Vaľo, Jozef Hric, Richard Piliar, Marian Mindžák; - dňa
22.7.2015: Miroslav Hoc.
Požiadavka na doručenie kópie stanov a IČO: Na ObFZ ich kvôli oprave údajov v ISSF boli povinné
dvojmo doručiť, pričom ich stále nedoručili a obratom ich majú doručiť tieto FO a FK: FC STAKO Nižná Rybnica,
FK Tibava Sobrance, OFK Senné.
Informácia k žiadostiam FO a FK elektronicky zaslaným do ISSF: Matrika ObFZ ich (žiadosti o základnú
registráciu, žiadosti o RP hráča, žiadosti o RP člena SFZ, žiadosti o transfer hráča) už v ÚS nebude zverejňovať.
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.
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).
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: Michal Seňko (Futbalový oddiel TJ Pokrok
Krásnovce), Marcel Makula (Futbalový oddiel OŠK Pavlovce n/U), Marek Šalacha (OFK Hatalov).
SPRÁVY KM ObFZ:
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jesennú časť: Anketový lístok k
tomu už na ObFZ v termíne od 16.7.2015 od 11:00 h do 23.7.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 20.7.2015: Bežovce 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 V.L S d: (ho už doručili všetky kolektívy). 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 na ObFZ stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto mládežnícke družstvá FO a FK súťaží ObFZ: - 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.
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).
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.

