Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 6 zo 6.8.2015
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Doručenie návratky o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 6.7.2015: Túto už na
ObFZ dodatočne doručili tieto FO a FK: - dňa 4.8.2015: Vyšné Remety. Obratom ju majú na ObFZ doručiť aj tieto FO a
FK: Hatalov, Lekárovce, Nacina Ves, Veľké Revištia, Vojany. Návratka je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.6.2015, v časti „Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu“.
SPRÁVY AKTÍVU ZÁSTUPCOV FO-FK:
Prehľad o FO - FK v sezóne 2015/2016 a Údaje k elektronickým záväzným prihláškam družstiev do
asúťaží 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 na jednom papieri
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 4.8.2015: Vyšné Remety. Do 6.8.2015 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, Vinné.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na 20. zasadnutie VV ObFZ po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na 10.8.2015: Táto bola z
ObFZ dňa 3.8.2015 zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ (tým aj s materiálom
„Hospodárenie ObFZ za 1. polrok 2015“) a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamovanie organizovania prípravných stretnutí a turnajov vo futbale: V termíne od 27.7.2015 od 8:00
h do 3.8.2015 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“.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: V termíne od 27.7.2015 od 8:00 h do 3.8.2015 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 2.8.2015: Zalužice B (zo stretn. z 2.8.2015). Všetky tieto boli z
ObFZ dňa 3.8.2015 zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka Zemplínske noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: V termíne od 30.7.2015 od 11:00 h do 6.8.2015 do 8:00 h ho na ObFZ
doručili na požadovanom tlačive len tieto FO a FK: - dňa 4.8.2015: Bracovce (turnaj 2.8.2015). Výsledky tohto turnaja
budú z ObFZ dňa 10.8.2015 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); Krásnovce (turnaj z 26.7.2015). 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. Výsledky týchto turnajov sú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu do týždenníka Zemplínske
noviny i na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. 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.
Informácia k „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 28.7.2015.
Jednotlivé časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Prvé z nich (Úvodná strana rozpisu;
Všeobecné ustanovenia; Technické ustanovenia 1; Vyžrebovanie majstrovských súťaží ObFZ 2015/2016; Nominačné
listiny R a D ObFZ MI 2015/2016) sú od 28.7.2015 zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti
„Súťažný ročník 2015/2016“, a v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“. Druhé z nich (Technické
ustanovenia 2; Technické ustanovenia 3) sú zverejnené v tejto časti od dňa 29.7.2015. Ďalšie z nich (Technické
ustanovenia 4; Technické ustanovenia 5; Technické ustanovenia 6) boli k zverejneniu do tejto časti z ObFZ preposlané
e-mailom dňa 3.8.2015 a sú v nej zverejnené od 5.8.2015.
Podklady k príprave dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich stále nedoručili a obratom ich majú
doručiť aj: rozh.: Tomáš Olexa. Chýbajúce údaje k príprave dohody bol povinný obratom na ObFZ zaslať aj rozh. Tibor
Kovács (ŠPZ; číslo uzavretého povinného zmluvného zákonného poistenia auta; doba platnosti preukazu; dátum
odkedy je menovaný poistencom zdravotnej poisťovne).
Spracovanie podkladov k ďalšej faktúre ObFZ na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných
zberných faktúr z ISSF pre ObFZ Michalovce: Tieto boli spracované sekretárom ObFZ dňa 4.8.2015 a z ObFZ zaslané
v uvedený deň účtovníčke ObFZ k vystaveniu faktúry na Ekonomický úsek SFZ na tieto podiely pre ObFZ Michalovce z
ďalších uhradených ZF: - dňa 04.08.2015: v celkovej čiastke 15.057,93 € (zvyšné platby za 04/2015 importované na účet
SFZ v období od 23.05.2015 do 31.07.2015 v čiastke 338,31 €; zvyšné platby za 05/2015 importované na účet SFZ v
období od 25.06.2015 do 31.07.2015 v čiastke 618,07 €; všetky platby za 06/2015 importované na účet SFZ v období
od 01.07.2015 do 03.08.2015 v čiastke 14.101,55 €.

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Oznámenie zmien údajov k príprave dohody medzi ObFZ a zamestnancom v 2. polroku 2015: Na ObFZ ich
oznámili: - dňa 2.8.2015: P. Tóth (od 01.07.2015 zmena povolania zo študenta na zamestnanec).
Dohoda uzavretá medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2015: Na ObFZ si ju už dodatočne osobne prevzal: dňa 4.8.2015: J. Bali-Jenčik. Z tých, ktorí si ju mali prevziať, si ju stále neprevzali a prevziať si ju majú obratom na Se ObFZ v
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ ešte títo: J. Minaroviech.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na Se si ich už osobne alebo v zastúpení v termíne od 30.7.2015 od 11:00 h
do 6.8.2015 do 11:00 h vyzdvihli aj: - dňa 3.8.2015: V. Lisák (za 06), M. Kurtak (za 06), L. Kurták (za 06), J. Mano (za 06),
D. Mano (za 06), A. Stretavský (za 06); - dňa 4.8.2015: J. Bali-Jenčik (za 04,05,06); - dňa 5.8.2015: J. Hreško (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 6.8.2015 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 30.7.2015 od 11:00 h do 6.8.2015 do 11:00 h
už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (1; predtým od 60) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 3.8.2015 (1): Jovsa. Tým ich už za uvedený mesiac uhradili všetky FO a FK.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za 07/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 2.8.2015 a
uhradené majú byť do 12.8.2015. Dovtedy majú byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. ObFZ ich
odporúča uhradiť najneskôr 9.8.2015. Uhradiť ich má týchto 31 FO a FK patriacich pod ObFZ Michalovce: Beša,
Budkovce, Dúbravka, Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jovsa, Krásnovce, Kusín, Lesné, MI - AFK
Topoľany, Moravany, Nižná Rybnica, Oborín, Pavlovce n/U, Porostov, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté Čemerné,
Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Senné, TJ FK Družstevník Trhovište, Vojany, Vyšné Remety,
Záhor, Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince.
Úhrada ZF z ISSF za 07/2015: V termíne od 2.8.2015 do 6.8.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte
SFZ od týchto FO a FK (8) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 5.8.2015 (5):
Horňa, Kusín, Nižná Rybnica, Pusté Čemerné, Zalužice; - dňa 6.8.2015 (3): Lesné, Záhor, Zemplínska Široká. Ani
do 6.8.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK (23): Beša, Budkovce,
Dúbravka, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jovsa, Krásnovce, MI - AFK Topoľany, Moravany, Oborín, Pavlovce
n/U, Porostov, Pozdišovce, Ptrukša, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Senné, TJ FK Družstevník
Trhovište, Vojany, Vyšné Remety, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do 12.8.2015 nebude mať platbu z tejto svojej ZF
importovanú na účte SFZ, bude mať od 13.8.2015 pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku
ObFZ v ISSF a nepodmienečné zastavenie činnosti.
SPRÁVY KR ObFZ:
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohody zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich nahlásenie do
poisťovní: KR ju dňa 3.8.2015 dáva pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohody na obdobie od 08.08.2015 do 08.11.2015 a
nahlásenia do príslušných poisťovní týchto zamestnancov: 01. Bali-Jenčik Jozef, 02. Cejkovský Ján, 03. Čeklovský
Dominik, 04. Dančišin Michal, 05. Didič Ladislav, 06. Dziad Peter st., 07. Ferko Šimon, 08. Geci Miloš, 09. Gejguš
František, 10. Hreško Ján, 11. Ihnacik Daniel, 12. Jakubec Martin, 13. Kaffan Peter, 14. Koščo Pavol, 15. Kovács Tibor,
16. Kurták Lukáš, 17. Matej Ján, 18. Mazár Milan, 19. Ondrík Branislav, 20. Pčolár Vojtech, 21. Pivarník Jozef, 22.
Rovňák Mikuláš, 23. Ruščanský Marek, 24. Sabo Milan, 25. Tóth Pavol, 26. Tušek Michal st., 27. Ubľanský Marcel,
28. Vojtko Ladislav, 29. Žoffčák Alfonz, 30. Mano Ján, 31. Mirda Ľuboš, 32. Škodi Tomáš.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 8.-9.8.2015: KR
ho dňa 3.8.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov - 1. kolo - sobota
8.8.2015 o 13:30 h: Tušice TNV - Hatalov, Petrovce n/L - Krásnovce; VI. liga mužov - 1. kolo - nedeľa 9.8.2015 o 13:30 h:
Tibava - Hatalov, Zalužice - Krásnovce; VII. liga Východ mužov - 1. kolo - nedeľa 9.8.2015 o 13:30 h: Koromľa - Nižná
Rybnica; VII. liga Západ mužov - 1. kolo - nedeľa 9.8.2015 o 13:30 h: Bracovce - Rakovec n/O, Bánovce n/O - Vojany.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R na sezónu 2015/2016: 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 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“.
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.

Vrátenie videozáznamu od KR: Na Se si ho môžu v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom
ObFZ vyzdvihnúť tieto FO a FK: - Topoľany (z 9. ročníka stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“
pre sezónu 2014/2015 z 21.6.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 29.7.2015 do 5.8.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: P.
Tóth na 8.8.2015 a 15.8.2015 - rod. dôv., J. Bukaj od 7.8.2015 do 31.10.2015 - zdrav. a prac. dôv.; - od D: - o neobs.: J.
Hreško od 13.8.2015 do 17.8.2015 - osob. dôv.
Fotografia k zaregistrovaniu rozhodcov v ISSF: Na ObFZ ju stále e-mailom podľa pokynov nedoručil a obratom
ju má doručiť aj Tomáš Olexa.
Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v ISSF: Na ObFZ ho stále podľa pokynov (v PC vyplnený
„Registračný formulár rozhodcu“, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu nedoručil a obratom má doručiť Tomáš Olexa.
Poplatok za vybavenie nového plastového RP: Požadovaný poplatok 5 € zato na ObFZ nedoručili a obratom ho
majú doručiť: a) rozh.: T. Kovács, T. Olexa; b) del.: L. Didič.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 15.16.8.2015: KR ho dňa 3.8.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov - 2.
kolo - sobota 15.8.2015 o 13:30 h: Palín - Zempl. Široká, Trhovište - Žbince; VI. liga mužov - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o
13:00 h: Zempl. Široká - Dúbravka, Vyš. Remety - Žbince; VII. liga Východ mužov - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 13:00 h:
Senné - Porostov, Veľ. Revištia B - Jovsa; VII. liga Západ mužov - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 13:00 h: Horovce - Beša,
Iňačovce - Veľ. Kapušany B.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-16.8.2015: KR ho dňa 3.8.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 11.8.2015 v jej aktuálnom menu uprostred i v menu vľavo, v časti
„Obsadenia R - D“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Neprístojnosti v prípravnom stretnutí: Riešený prípad: - stretnutie m Čičarovce - Pavlovce n/U 3:2 z 2.8.2015:
Na základe vyžiadaných podkladov a vlastných zistení konštatovala, že k neprístojnostiam došlo po skončení 1. polčasu pri
odchode hráčov a R z HP, kde pred vstupom do budovy funkcionár hostí slovne napádal a urážal AR a v budove pri
šatniach ho sotil a udrel otvorenou dlaňou po tvári. Rozhodnutia: Pavlovce n/U (funkc. Jozef Badi - 6 mes. NEPO od
5.8.2015 do 5.2.2016 - zákaz výkonu akýchkoľvek funkcií pri všetkých stretnutiach všetkých družstiev klubu a pohybu v
určených priestoroch s poplatkom 10 € za PPJ; klub - pokuta 50 €).
Žiadosti o zmenu DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zamietnutie žiadosti: - Július Mórik (Veľ. Kapušany B
m; 10 €/ZF).
Požiadavka o zaslanie prenosu disciplinárnych opatrení kolektívov FO a FK postupujúcich zo súťaží
ObFZ 2014/2015 do súťaží VsFZ Košice 2015/2016 (z ÚS VsFZ č. 3 z 29.7.2015 - zo Správ DK VsFZ): DK VsFZ
žiada DK ObFZ o zaslanie prenosov trestov hráčov z klubov, ktoré postúpili do súťaží riadených VsFZ.
Prenos disciplinárnych opatrení kolektívov FO a FK postupujúcich zo súťaží ObFZ Michalovce
2014/2015 do súťaží VsFZ Košice 2015/2016: DK dňa 5.8.2015 spracovala ich výpis a na DK VsFZ do Košíc ich
zaslala poštovou listovou zásielkou dňa I.triedy dňa 6.8.2015 v evidenčných kartách od týchto kolektívov FO a FK: muži: TJ Sokol Močarany; - dorastenci: MFK Veľké Kapušany.
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 06/2015: Na ObFZ ju už na základe vyžiadania
doručili aj tieto FO a FK: - dňa 5.8.2015: Jovsa (uhradená dňa 30.7.2015).
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: Palín. Uvedené FO a FK (okrem FO
a FK: Kap. Kľačany, Ruská) svoju ZF za príslušný mesiac uhradili až po stanovenom termíne.
Zrušenie pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečného zastavenia 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 5.8.2015: Jovsa (od 14.7.2015). Postih zato DK stanoví
neskôr.
!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); c) od
14.7.2015: Palín (za neimportovanie úhrady ZF za 06/2015 na účet SFZ do 13.7.2015). 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.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Žiadosti klubov o štart družstva mužov v súťažiach ObFZ bez povinnosti mať v súťažiach FZ zaradené
mládežnícke družstvo: ŠTK ich dostala ešte dňa 26.6.2015 od FO a FK Nižná Rybnica a Beša, kedy ich vzala na
vedomie. Na základe žiadostí uvedených klubov udelila ich družstvám mužov ako nováčikom v VII.L V m a v VII.L Z m
výnimku na 1 sezónu k štartu v súť. ročníku 2015/2016 bez povinnosti mať v súťažiach FZ zaradené mládežnícke

družstvo, ale s úhradou poplatku 7 € za žiadosť a stanoveného poplatku 332 € zato.
Predloženie zoznamu hráčov podľa odohraných stretnutí: ŠTK ho dostala dňa 4.8.2015 od družstva m
Zalužice A za jarnú časť sezóny 2014/2015, ktorý vzala na vedomie.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 6.8.2015: Moravany (Točený Martin 020601). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 6.8.2015: Kusín (Ihnát Milan - 990529);
Žbince (Kanči Dominik - 990820 - až od 20.8.2015, Pulko Patrik - 970831, Tokár Nikolas - 990627). ŠTK kópie
uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 8.-9.8.2015:
KR ho dňa 6.8.2015 prerokovala a svoje stanovisko k nemu zverejňuje v ďalšom bode.
Zmena ÚHČ majstrovských stretnutí súťaží mužov vyžrebovaných na nedeľu 9.8.2015: Z dôvodu
extrémnych horúčav ŠTK nariadila všetky majstrovské stretnutia súťaží VI.L m, VII.L V m, VII.L Z m, vyžrebované na
nedeľu 9.8.2015, odohrať o 17:30 h. Stretnutie 1.k. VII.L Z m Ptrukša - Pus. Čemerné nariadila odohrať o 14:30 h (3 h
pred stanoveným ÚHČ).
Informácia k sezónnym súpiskám družstiev v ISSF pre sezónu 2015/2016: Tieto sa už pre sezónu
2015/2016 v ISSF nedajú nahrať! Tie sa budú v ISSF automaticky vytvárať pri prvom majstrovskom stretnutí, po
nahratí nominácie hráčov na stretnutie. PO SCHVÁLENÍ rozhodcom sa všetci nominovaní hráči automaticky prenesú
do sezónnej súpisky družstva. Ak sa v nominácii družstva na ďalšie stretnutie objaví ,,nový hráč“, toho systém tiež
automaticky doplní do sezónnej súpisky družstva. Sezónnu súpisku družstva nie je potrebné doručovať na ObFZ.
Informácia k lekárskym prehliadkam hráčov: V zmysle SPF, čl. 50 - Zdravotná starostlivosť, je hráč
povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok.
Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná lekárska prehliadka.
Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť
hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže.
Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový ISSF manažér príslušného
FK. ObFZ Michalovce odporúča FO a FK potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov zabezpečiť na tlačive „Zoznam
hráčov“, ktoré sa používalo ešte v sezóne 2013/2014 (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v
nej v časti „Všeobecne platné tlačivá“ a v nej hneď prvé v časti „Tlačivá ŠTK“. Potvrdenie o lekárskej prehliadke
hráčov družstva nie je potrebné pred štartom súťaží doručovať na ObFZ.
Upozornenie pre FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na domácich stretnutiach vo všetkých
súťažiach ObFZ: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ 2015/2016 je každý FO a FK povinný
na svojom ihrisku mať k dispozícii počítač s pripojením na internet a tlačiareň s papiermi. Od tejto sezóny 2015/2016 sa
elektronické zápisy vo všetkých súťažiach ObFZ majú uzatvárať v mieste stretnutia hneď po skončení stretnutia.
Zápis o stretnutí: Z každého stretnutia sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF, pričom za včasnú
prípravu nominácie hráčov svojho družstva do elektronického zápisu v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný
každý FO a FK z príslušného stretnutia. Rozhodca po uzavretí nominácií družstiev pred stretnutím, po kontrole RP a
predložených potvrdení o súčasnom štarte, vytlačí priebežný zápis o stretnutí, ktorý po vykonanej konfrontácii hráčov
pred stretnutím podpíšu kapitáni a vedúci družstiev. Po stretnutí RP a predložené potvrdenia od R prevezmú vedúci
družstiev. Elektronický zápis o stretnutí je R stretnutia povinný uzavrieť v ISSF do 2 h po skončení stretnutia (pri
stretnutiach hraných o 3 h skôr do 5 h po skončení stretnutia), nemusí ho vytlačiť a doručovať na ObFZ, ale priebežný
zápis o stretnutí a svoje poznámky z každého stretnutia je R povinný za jesennú časť držať v opatere do 30.11.2015 a
pri vyzvaní orgánov ObFZ ich do stanoveného termínu predložiť na ObFZ. Papierový zápis zo stretnutia sa vyžaduje
vyhotovovať len v tom prípade, ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R; vtedy domáci klub pripraví papierový zápis o
stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej sezóny), po stretnutí rozhodca stretnutia s domácim klubom
zápis vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii kopírka, stačí
papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1 vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom jednu kópiu je
potrebné odovzdať hosťom a druhú domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci klub v najbližší
pracovný deň po stretnutí na ObFZ.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala podaním cez elektronickú
podateľňu v ISSF od týchto FO a FK: - Pavlovce n/U - dňa 4.8.2015 k zmene termínu stretnutia 2.k. VI.L m Pavlovce n/U
- Malčice zo 16.8.2015 o 16:00 h z dôvodu Dní obce v Pavlovciach n/U (poplatok 10 € za žiadosť); ŠTK na základe
súhlasu súpera doručeného cez elektronickú podateľňu v ISSF nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 16.8.2015 už o 13:00
h; - Vojany - dňa 5.8.2015 k zmene termínu stretnutia 3.k. VII.L Z m Vojany - Rakovec n/O z Ne 23.8.2015 o 16:00 h na
So 22.8.2015 o 16:00 h z dôvodu obecných slávností vo Vojanoch (k žiadosti sa má obratom podaním na ŠTK cez
elektronickú podateľňu v ISSF vyjadriť Rakovec n/O).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Vyžiadania hráčov do zahraničia (z ÚS SFZ č. 4 z 24.7.2015 - zo Správ Matriky SFZ): Medzi hráčmi,
uvedenými v tejto ÚS SFZ a vyžiadanými do zahraničia, sú aj títo hráči z FO - FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce: ANGLICKO: Lukáš Sabo (MFK Sobrance); MAĎARSKO: László Bátyi (MFK Veľké Kapušany).
Doručenie požadovaných podkladov k oprave údajov v ISSF: Na ObFZ ich (kópiu stanov a kópiu IČO) už

dvojmo doručili: - dňa 30.7.2015: FC STAKO Nižná Rybnica. Stále ich nedoručil a obratom ich má doručiť aj OFK
Senné.
Doručenie RL ku kontrole údajov: Na ObFZ ich už na základe požiadavky zaslanej z ObFZ e-mailom dňa
29.7.2015 postupne doručili tieto FO a FK: - dňa 31.7.2015: Trhovište; - dňa 3.8.2015: Lesné, Rus. Hrabovec; - dňa
5.8.2015: Rem. Hámre.
Informácia o matričných úkonoch ObFZ v 07/2015: Je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 3.8.2015.
Informácia o matričných úkonoch ObFZ v dňoch 1.-4.8.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených
dňoch a informácia o nich bola z ObFZ dňa 5.8.2015 zaslaná e-mailom aj na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho
menu uprostred, kde je zverejnená pri dátume 5.8.2015.
Pokyny k nesprávnemu zadávaniu výšky odstupného za amatéra pri transferoch: ObFZ-y i FO a FK-y ho
dostali zo SFZ e-mailom dňa 31.7.2015 od Milana Sládkoviča s týmto textom: „V súvislosti s množiacimi sa prípadmi
nesprávneho zadávania výšky odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si dovoľujeme uviesť
nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli,
alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa
disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme:
„Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto
neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom,
alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“; na základe vyššie uvedeného je možné v
disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý
citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta,
zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto
disciplinárneho poriadku, ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“; DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA
ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa
previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie sporov podľa
čl. 40 RaPP.“
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 VII.L V m: Jovsa;
- 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. Na ObFZ ho už doručili: dňa 31.7.2015: Marek Jurčo (FK Žbince). Obratom ho má doručiť aj Jozef Kendra (Futb. 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 30.7.2015 od 11:00 h do 6.8.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 6.8.2015: Vinné. Tým ho už za jesennú časť doručili všetky mládežnícke družstvá FO a FK súťaží
ObFZ.
Hodnotenie najlepších hráčov mládežníckych súťaží ObFZ 2014/2015 za jarnú časť: Anketový lístok k
tomu už na ObFZ v termíne od 30.7.2015 od 11:00 h do 6.8.2015 do 11:00 h doručili aj tieto FO a FK mládežníckych
súťaží ObFZ: - dňa 6.8.2015: Vinné. 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: (z tejto súťaže ho už doručili všetky družstvá); - zo IV.L Z ž:
Čičarovce; - zo IV.L d: Čičarovce, Jovsa; - 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.

