Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 6 z 11.8.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Pracovné stretnutie novovyškolených R: KR ho organizovala vo štvrtok 4.8.2016 od 16:00 h na ObFZ za
účelom vysvetlenia úpravy a spracovania elektronického zápisu o stretnutí v ISSF pre novovyškolených R. Tohto stretnutia
sa zúčastnilo 7 novovyškolených R a 2 ďalší noví uchádzači o získanie kvalifikácie rozhodcu futbalu.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ObFZ ho organizovala v piatok 5.8.2016 od 15:30 h na
ObFZ pre všetkých klubových ISSF manažérov klubov, ktorých družstvá sú zaradené do súťaží ObFZ 2016/2017. Programom
tohto stretnutia bola prezentácia zmien a doplnkov pravidiel futbalu platných od 1.7.2016. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 11
klubových ISSF manažérov, z ktorých boli 2 R, a ďalší 3 R.
Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Uskutočnil sa v rámci
pracovného stretnutia klubových ISSF manažérov v piatok 5.8.2016 od15.30 h na ObFZ Michalovce. Dostavili sa naň 5 R
(D. Ihnacik, M. Tušek, L. Babjak, M. Hospodi, Ľ. Mirda), 2 R sa ospravedlnili.
Dodatočný termín fyzických previerok R súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017: Tento sa
uskutočnil v piatok 5.8.2016 o 18:30 h na tartanovej dráhe IV. ZŠ, Komenského 1, Michalovce. Zúčastnil sa ich (aj s
uhradením poplatku 5 €) tento 1 R: Daniel Ihnacik. Predtým sa ich v náhradnom termíne dňa 29.7.2016 (aj s uhradením
poplatku 5 €) zúčastnil aj Jakub Škodi. Neabsolvoval ich už len tento R: Miloš Dzvonik.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: KR dňa
8.8.2016 dala požiadavku pre sekretára ObFZ o ich spracovanie s týmito ďalšími R a D na obdobie 13.8.2016 31.10.2016: - rozhodcovia: Bali-Jenčik Jozef, Čeklovský Michal, Kurtak Maroš, Ubľanský Marcel; - delegáti: Šimko Ján.
Dodatočné doručenie prihlášky na už uskutočnené vstupné školenie nových uchádzačov o získanie
základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 8.8.2016: M. Sarvaj.
Doručenie prihlášky na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu: Na ObFZ ju už doručili: - dňa 10.8.2016: Štefan Miľo (071 01 Michalovce, Konečná 14; M:
0918/276784), Miloš Miľo (071 01 Michalovce, Konečná 14; M: 0915/202871).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 4.8.2016 do 10.8.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od FO a FK: - o
neúčasti na prac. stretn. klubových ISSF manažérov dňa 5.8.2016: Oborín, Hatalov, Petrovce n/L; - od R: - o neúčasti na
stretn.: A. Kopas dňa 7.8.2016 - prac. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: O. Palinský na 13.8.2016 - prac. dôv.
Dodatočné doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 8.8.2016:
P. Rapáč.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 10.8.2016: - po doručení potvrdenia o
vykonaní LP: - rozh.: P. Rapáč.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 10.8.2016 sa naň dostavili: a) rozh. P. Novák - z dôvodu vykonania
písomného testu po absolvovaní vstupného školenia nových R; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti;
b) rozh. P. Rapáč - z dôvodu vykonania náhradného letného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017;
KR ho s nim ívykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti; c) M. Miľo - z dôvodu pohovoru k záujmu o získanie základnej
kvalifikácie rozhodcu futbalu; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 10.8.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za oneskorené ospr. zo stretn.: rozh. A.
Kopas (5 € - KR: oOzS - m - 7.8.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
17.8.2016 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 7.-14.8.2016: KR ich dňa 10.8.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 6, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-21.8.2016: KR ho dňa 10.8.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 16.8.2016 na webovej stránke ObFZ, a to v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 17.8.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Vyš. Remety (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U zo
7.8.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 17.8.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: M.
Ruščanský, Joz. Pivarník, P. Kaffan - všetci z dôvodu nedostatkov v elektronickom zápise ISSF.
Upozornenie pre R: KR upozorňuje všetkých R, aby vo všetkých súťažiach v elektronických zápisoch o stretnutiach
v ISSF uvádzali, či nominácie v ISSF boli vytvorené klubovými ISSF manažérmi včas pred stretnutím, a či boli na ihrisku k
dispozícii funkčné PC, tlačiareň a internet. Tieto informácie sú R povinní uvádzať v „Zázname R“ a nie v „Poznámke“
elektronického zápisu o stretnutí v ISSF.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 20.21.8.2016: KR ho dňa 10.8.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 3.
kolo - sobota 20.8.2016 o 13:00 h: Krásnovce - Čičarovce; VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 13:00 h:
Zalužice - Dúbravka, Krásnovce - Budkovce; VII. liga Západ mužov: - 1. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 13:00 h: Horovce Lesné; VIII. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 13:00 h: Stretava - Úbrež.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zrušenie odohrania stretnutia v stanovenom termíne: ŠTK zrušila odohranie tohto stretnutia v stanovenom
termíne: - dňa 5.8.2016: stretnutie 1. kola IV.L d U19 Petrovce n/L - Vinné zo 6.8.2016 (na základe telefonického
oznámenia funkcionára futb. odd. OŠK Vinné; žiadosť o zmenu termínu stretnutia klub podal v ISSF neskoro - až v dňoch

4.8.2016 a 5.8.2016 po zasadnutí ŠTK; Vinné - poplatok 15 € za žiadosť; ŠTK odohraniu stretnutia v uvedenom
náhradnom termíne nevyhovela). Rozhodnutie o výsledku: Petrovce n/L - Vinné 3:0 kont. Do pozornosti DK.
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 6.-7.8.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s
návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VIII.L m - 1.k. zo 7.8.2016: Beša - Iňačovce (1), Ložín - Jovsa (2). Do
pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 6.-7.8.2016 tieto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VIII.L m - 1.k. zo 7.8.2016: Beša
- Iňačovce (1), Ložín - Jovsa (1). Ďalšie nedostatky: - VI.L m - 1.k. zo 7.8.2016: Kusín - Dúbravka (1; slabý signál). Do
pozornosti DK.
Kontrola počtu RP hráčov jednotlivých mládežníckych družstiev FO a FK prihlásených do súťaží ObFZ
2016/2017: ŠTK ju vykonala dňa 7.8.2016 v IV.L d podľa stavu v ISSF po stretnutiach jej 1. kola. Jednotlivé kolektívy
tejto súťaže mali tento počet RP hráčov svojho družstva: Trhovište - 18, Čičarovce - 11, Zempl. Široká - 9, Krásnovce 9, Žbince - 14, Hatalov - 13, Lastomír - 17, Pozdišovce - 14, Vyš. Remety - 12, Pavlovce n/U - 11, Palín - mal voľno,
Petrovce n/L - nehrali, Vinné - nehralo. Kontrolu počtu RP ďalších mládežníckych družstiev vo všetkých súťažiach
uskutoční po odohraní ich prvých stretnutí.
Zlé tlačivo papierového „Zápisu o stretnutí“: K stretnutiu 1.k. VIII.L m Jastrabie pri MI - Petrovce n/L B dňa
7.8.2016 ho na zlom tlačive predložili domáci. Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich: - k 10.8.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 6.-7.8.2016 schválila všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 10.8.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Pavlovce n/U - dňa 3.8.2016 v ISSF nesprávne cez elektronickú podateľňu podaním na komisiu k zmene
termínu stretnutia 2.k.VI.L m Pavlovce n/U - Žbince zo 14.8.2016 o 16:30 h na 14.8.2016 o 13.30 h z dôvodu obecných
slávností (Pavlovce n/U - poplatok 17 € za žiadosť). FK Žbince svoj súhlas s tým oznámil v ISSF cez detail zápisu o
stretnutí podaním na komisiu dňa 5.8.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 14.8.2016 o
13:30 h na ihrisku futb. odd. OŠK Pavlovce n/U.
- Vinné - dňa 4.8.2016 v ISSF nesprávne cez elektronickú podateľňu podaním na komisiu a dňa 5.8.2016 v ISSF
cez detail zápisu o stretnutí nesprávne podaním na komisiu k zmene termínu stretnutia 1.k. IV.L d Petrovce n/L - Vinné zo
6.8.2016 z dôvodu účasti dorastencov na folklórnom festivale (potvrdenie o tom nedoručené) s uvedením návrhu
náhradného termínu dňa 25.8.2016 o 17:00 h. Futb. odd. TJ Družstevník Petrovce n/L svoj súhlas s tým oznámil v ISSF
cez detail zápisu o stretnutí podaním na komisiu dňa 5.8.2016. ŠTK žiadosti nevyhovela.
- Veľ. Kapušany - dňa 5.8.2016 v ISSF cez detail zápisu o stretnutí k zmene termínu stretnutia 2.k.VII.L Z m
Veľ. Kapušany B - Lesné z Ne 28.8.2016 o 16:00 h na Po 29.8.2016 o 16:00 h z dôvodu konania mestských slávností na
futbalovom štadióne v dňoch 27.- 28.8.2016 (Veľ. Kapušany - poplatok 10 € za žiadosť). Futb. odd. OŠK Lesné svoj
súhlas s tým oznámil v ISSF dňa 5.8.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Po 29.8.2016 o
16:00 h na ihrisku MFK Veľ. Kapušany.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: V stretnutí 1.k. VI.L m Kriš. Liesková - Vojany dňa 7.8.2016 nastúpil
v družstve hostí hráč č. 13 Milan Mucha bez RP, pričom bol skontrolovaný v ISSF. V zmysle SPF, čl. 43/3, bol jeho
klub povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK ObFZ. Uvedený klub ho doručil
na ObFZ dňa 9.8.2016 e-mailom.
Nevyhnutnosť vygenerovania členských príspevkov hráčov pre sezónu 2016/2017: FZ i kluboví ISSF
manažéri informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 23.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na nevyhnutné
zavedenie členských príspevkov schválených Konferenciou SFZ, z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona
440/2015, Zákon o športe, Vás opätovne upozorňujem na to, že je NEVYHNUTNÉ VYGENEROVAŤ SI ČLENSKÉ
PRÍSPEVKY PRE HRÁČOV, KTORÍ NASTÚPIA PRVÝKRÁT V SEZÓNE NA ZÁPAS. ODPORÚČAM
GENEROVAŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O
STRETNUTÍ. V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOĽNENÝ PRE ZÁPIS
O STRETNUTÍ. Postup, ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské príspevky, je v obrázkovej
prílohe v tomto e-maile.“
Upozornenie pre všetky FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na každé domáce stretnutie vo
všetkých súťažiach ObFZ v sezóne 2016/2017: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ
2016/2017 je každý FO a FK povinný mať k dispozícii funkčný počítač (notebook) s pripojením na internet a funkčnú
tlačiareň s papiermi, prípadne aj kopírku.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 20.21.8.2016: ŠTK ho dňa 10.8.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Budú zaevidované do 31.8.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2016/2017:
Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 1. kola VI.L m Vyšné Remety - Pavlovce n/U zo 7.8.2016: Tibor Smoľak (Pavlovce n/U m 1206100; 10 €) - 3 týždne NEPO od 10.08.2016, podľa DP 49/1b/2b.
b) stretnutie 1. kola VIII.L m Oborín - Úbrež zo 7.8.2016: Szabolcs Szarvas (Oborín m - 122 5141; 10 €) - 3
týždne NEPO od 10.08.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Nedoručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich stále ani do 10.8.2016 do 15:00 h nedoručil a obratom
ich mal doručiť: rozh. Martin Jakubec (z ÚS č. 50 z 9.6.2016: pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; z ÚS č. 51 zo
16.6.2016: - pokuty za neskoré oznámenie zruš. obs.: 5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016
o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 17:00 h).
Zrušenie nepodm. zast. činnosti: Po importovaní platieb zo ZF 06/2016 na účet SFZ, ho DK zrušila týmto
FO a FK: - od 14.7.2016: - dňom 5.8.2016: Choňkovce.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 10.8.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: Ich prehľad bude zverejnený v ÚS č. 8. Z nich pokuty pre
FO a FK budú do 31.8.2016 zaevidované do ISSF v uzneseniach DK a zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vytvorenie programu stretnutí 1. kola 15. ročn. súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ pre sezónu
2016/2017 v ISSF: Tento bol vytvorený dňa 10.8.2016. Na základe vyžrebovania tejto súťaže boli doplnené družstvá do
tohto kola so žrebovacími číslami a tým vytvorené dvojice tohto kola.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“
2016/2017 v dňoch 13.-14.8.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 9.8.2016 a zmeny od 10.8.2016 až do termínov
stretnutí).
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po doručení papierových zápisov na
ObFZ: Tieto boli doplnené v týchto dňoch zo stretnutí týchto súťaží: - dňa 10.8.2016: - zo stretn. 1.k. VIII.L m zo
7.8.2016: Jastrabie pri MI - Petrovce n/L B 4:0 (rozh. M. Hospodi).
Zápis o stretnutí v ISSF pre laikov: Pre súťaže IV.L d, VI.L m, VIII.L m sa v ISSF povolil dňa 5.8.2016. Pre
všetky ostatné súťaže (III.L mž, III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, V.L V d, V.L S d, V.L Z d, VII.L V m, VII.L Z m, Pohár ObFZ
m) sa v ISSF povolil dňa 10.8.2016. Vyhotovuje sa vtedy, ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, pričom
preň platí toto: a) Ak sa na stretnutie nedostaví delegovaná osoba, alebo ak naň nie je vôbec delegovaná, domáci klubový
ALEBO tímový manažér dokáže uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o
stretnutí, ktorý dokáže vyplniť a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca
súťaže. Táto možnosť je podmienená ale jednou skutočnosťou, že správca súťaže, musí ešte pred uskutočnením takéhoto
zápasu POVOLIŤ “zápis pre laika”, a to kliknutím na príslušnej ČASTI súťaže (je vedľa detailu možnosť: "zápisy pre
laikov"). b) Vo všetkých súťažiach ObFZ sa „Zápis o stretnutí v ISSF pre laikov“ povolil pre prípady, ak stretnutie
rozhoduje iná ako delegovaná osoba. Vtedy sa pri stretnutí vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí, ktorého originál je
domáce družstvo povinné doručiť na ObFZ v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia poštovou listovou zásielkou I.
triedy alebo osobným doručením tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí
dopoludnia do 10:00 h.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 7.8.2016:
VIII. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 7.8.2016 o 16:30 h: Horňa - Stretava (Stretavský ako D - zruš.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 14.8.2016:
VI. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 14.8.2016 o 16:30 h: Moravany - Krásnovce (Rapáč ako AR2 - dopln.),
Budkovce - Zalužice (Matej ako R za D. Čeklovského), Pavlovce n/U - Žbince (o 13:30 h: Ruščanský - Koščo, D.
Čeklovský; Didič - nové obs.), Vojany - Vyš. Remety (Končík ako AR1 za Mateja, Sarvaj ako AR2 za Končíka).
VIII. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 14.8.2016 o 16:30 h: Petrovce n/L B - Ložín (So 13.8.2016: Palinský ako D
- zruš.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené aj týmto hráčom: - dňa 8.8.2016: Yurii Chulba
(25.03.1997) - k žiadosti o transfer z FK Hviezda Linci (Ukrajina) do TJ Sokol Močarany.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v ISSF zamietnuté týmto
hráčom týchto FO-FK: Rakovec n/O (2): Ján Naščák - 02.03.2007 (31-02-05 – 05) - iný e-mail; Adrián Igor Radyk 18.07.2008 (31-03-05 – 05) - iný e-mail; Lesné (1): Tomáš Šoltes - 12.02.1997 (08-??-08 – 08) - chyba v e-mailovej
adrese; Iňačovce (1): Pozník Milan - 23.04.1992 (08-08-08 – 09) - výmena mena a priezviska; Rakovec n/O (1):
Samuel Ričány - 24.09.2004 (07-??-10 – 10) - na základe oznámenia klubu. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu uvedených hráčov.

Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli matrikárom ObFZ v ISSF
schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Hatalov (1): Erik Bogár - 16.08.2001 (05-05-05 – 05); Rakovec
n/O (6): Šimon Naščák - 14.06.2003 (31-02-05 – 05), Alexandra Radyková - 25.09.2005 (31-03-05 – 05), Martin Ivan 18.09.2003 (31-01-05 – 05), Dominik Šuhajda - 03.08.2006 (31-03-05 – 05), Gabriel Vass - 07.01.2005 (31-31-05 –
05), Peter Fedorišin - 27.08.2004 (01-03-05 – 05); Rakovec n/O (1): Adrián Igor Radyk - 18.07.2008 (07-07-07 – 08);
Lesné (1): Tomáš Šoltes - 12.02.1997 (08-08-08 – 09); Iňačovce (1): Milan Pozník - 23.04.1992 (09-09-09 – 09);
Rakovec n/O (3): Nikola Nadzamová - 18.11.2005 (07-09-09 – 10), Ján Naščák - 02.03.2007 (09-09-09 – 10), Marek
Nadzam - 10.12.2007 - (09-09-09 – 10). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich vybavil týmto ďalším hráčom: Alex Šalapa 08.01.2003 - oprava priezviska (09 – 09); Tomáš Šoltes - 12.02.1997 - výmena mena a priezviska (09 – 09).
Pridanie práv v ISSF: Tieto matrikár ObFZ, na základe požiadavky, postupne pridal aj týmto jednotlivcom:
klubový ISSF manažér Ľubomír Andrejo - 07.12.1971 (05 – 05).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ postupne
osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: dňa 04.08.2016 (7): Vladimír Čižmárik (07.11.1964), Denis Lelovič (15.10.2001), Peter Vasiľ (20.01.1978), Kevin
Kapura (22.08.1998), Stanislav Kotlár (16.04.1999), Peter Fečik (30.06.1992), Ľubomír Mašleník (21.09.1980); - dňa
05.08.2016 (2): Samuel Dzurjovčin (02.07.1999), Martin Ondo (21.05.1987); - dňa 08.08.2016 (3): Daniel Michalov
(03.11.1997), Tomáš Mako (10.12.1997), Dávid Rimko (10.11.1987); - dňa 09.08.2016 (1): Peter Pasterák
(04.02.1993); - dňa 10.08.2016 (2): Peter Tomáš (25.09.1980), Juraj Mihók (16.03.1973).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli matrikárom ObFZ v ISSF
schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Hatalov (1): Erik Bogár - 16.08.2001 (05 – 05); Lesné (5): Alex Šalapa 08.01.2003 - (09 – 09), Dávid Bereš - 04.08.2002 (09 – 09), Nicolas Lešňanský - 11.01.2003 (09 – 09), Patrik Pavlo 10.02.1995 - (09 – 09), Tomáš Šoltes - 12.02.1997 (09 – 09); Iňačovce (1): Milan Pozník - 23.04.1992 (09 – 09).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF
schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Bánovce n/O (1): Radovan Lucovič - 05.01.1998 (28-04 – 04). Uvedené FO a
FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 3.8.2016 od 17:00 h do 10.8.2016
do 17:00 h postupne vybavil tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Maroš Fajner (1247507) - 01.06.1994 (TJ
Bánovce n/O - TJ FK Družstevník Trhovište) od 02.08.2016 do 30.06.2017 (02-02-05z - 05); Jozef Gajdoš (1362175) 25.06.1998 (OŠK Družst. Zemplínska Široká - OFK Hatalov) od 05.08.2016 do 30.06.2017 (05-05-06 – 06) vík;
Nikolas Ádi (1251404) - 24.01.1995 (MFK Veľké Kapušany - FK Beša) od 06.08.2016 do 30.06.2017 (05-06-06 – 07)
vík; Karol Csóka (1327505) - 14.10.1985 (OFK Vojany - FK Beša) od 06.08.2016 do 30.06.2017 (05-06-07 – 07) vík; prestup (klasický) - schválený: Pavol Bardoci (1340294) - 04.03.2001 - 0,00 (d: TJ ŠM Jovsa - TJ Kusín) od
02.08.2016 - (02-03-03 – 04); Radovan Vitek (1277426) - 04.08.1998 - 0,00 (TJ ŠM Jovsa - TJ Kusín) od 02.08.2016
(02-02-03 – 04); Jozef Ivan (1271647) - 02.09.1997 - 200,00 (TJ Sokol Ľubotice - TJ Družstevník Moravany) od
02.08.2016 (02-03-04 – 04); Vladimír Čižmárik (1018386) - 07.11.1964 - 0,00 (OFK Senné - TJ Kusín) od 04.08.2016
(04-04-xx – 04); Erik Zajac (1191362) - 21.03.1988 - 0,00 (TJ Družst. Malčice - FK Družst. Iňačovce) od 04.08.2016
(04-04-xx – 04); Dominik Frič (1278447) - 28.01.1998 - 0,00 (OFK Úbrež - ŠK AGRO Palín) od 02.08.2016 (01-04xx – 05); Martin Surmaj (1230686) - 09.07.1985 - 125,00 (FK Tibava - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 03.08.2016 (0304-xx – 05); Lukáš Zajac (1204048) - 19.05.1990 - 250,00 (TJ Družstevník Malčice - OŠK Budkovce) od 03.08.2016
(03-03-05 – 05); Attila Kudráč (1243953) - 14.03.1994 - 0,00 (TJ Družstevník Čičarovce - FK Beša) od 05.08.2016
(04-04-04 – 05); Peter Jančo (1053120) - 12.02.1973 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Úbrež) od 04.08.2016
(04-04-04 – 05); Peter Fečik (1252507) - 30.06.1992 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Úbrež) od 04.08.2016
(04-04-04 – 05); Ľubomír Mašleník (1119650) - 21.09.1980 - 0,00 (OŠK Tušice TNV - OŠK Budkovce) od
04.08.2016 (04-04-xx – 05); Slavomír Novák (1071111) - 25.07.1975 - 0,00 (MFK Veľké Kapušany - OFK Hatalov)
od 05.08.2016 (05-05-xx – 05); Kornel Bajus (1196482) - 09.04.1990 - 250,00 - (TJ Sokol Močarany - OFK Vojany)
od 05.08.2016 (05-06-xx – 06) vík; Radoslav Pavelka (1223221) - 14.12.1992 - 0,00 (OŠK Podhoroď - FK Tibava) od
15.08.2016 (07-07-08 – 08/15); Kevin Kapura (1326053) - 22.08.1998 - 200,00 (TJ FK Družstevník Trhovište - OŠK
Horovce) od 08.08.2016 (08-08-xx – 08); Erik Pinkovský (1260708) - 04.10.1995 - 0,00 (OŠK Agronova Blatná
Polianka - FK Tibava) od 15.08.2016 (07-09-xx – 10/15); Peter Pasterák (1256849) - 04.02.1993 - 0,00 (OŠK
Agronova Blatná Polianka - FK Tibava) od 15.08.2016 (09-09-xx – 10/15). Ďalšie žiadosti boli vybavované po 10.8.2016.
Schválené žiadosti o RP hráča – po schválení transferu a skončení platnosti PP: Tieto boli matrikárom
ObFZ v ISSF schválené týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Úbrež (1): Dušan Bely - 20.09.1989 (0303RP? – 04); Jovsa (1): Miroslav Džara - 11.10.1988 (04-05RP? – 05); Lesné (1): Samuel Drapač - 16.01.2002 (0909RP? – 09). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po strate RP: Tieto boli matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto ďalším
FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Úbrež (1): Marián Teleky - 15.01.1987 (03-03RP? – 04). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Upozornenie na vybavovanie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF v dňoch 15.-23.8.2016
na ObFZ Michalovce: V uvedených dňoch sa tieto z objektívnych dôvodov nebudú dať vybaviť na ObFZ Michalovce.
Prípadní záujemcovia si ich budú môcť v týchto dňoch vybaviť na susedných ObFZ, alebo na hociktorom inom FZ, v

termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom príslušného FZ.
Upozornenie na zmeny registračných období od 1.7.2016 podľa RaPP: Článok 19 - Registračné obdobia:
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: a) od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka (letné
registračné obdobie bez obmedzenia); b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 01.01. do 30.03.
kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
SPRÁVY OK ObFZ:
Odvolanie voči schválenému prestupu: OK ho dostala v ISSF cez elektronickú podateľňu podaním na komisiu
dňa 03.08.2016 od hráča Jozef Mandela (1201488), ktorý mal v tomto registračnom období schválený prestup z z FC
Stako Nižná Rybnica do OŠK Porostov, pričom hráč požaduje tento prestup zrušiť. Uvedené odvolanie nepatrí OK a táto
sa ním nezaoberala.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov o aktualizáciu e-mailových adries: Technický úsek SFZ žiada trénerov, aby si v
ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania
trénerov. Platí to aj pre všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Ohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu pre
súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Podľa rozhodnutia KR uvedeného v ÚS č. 51 zo 16.6.2016 sa mali
sekretárovi ObFZ telefonicky (na č. 0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: Peter Vass, Patrik Novák, Miloš Dzvonik. Toto
každému z ich bolo oznámené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 17.6.2016. Z nich sa už na ObFZ ohlásil aj: - dňa 4.8.2016:
Patrik Novák. Tým sa z nich už ohlásili všetci traja.
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Na základe požiadavky
KR boli tieto (2 materiály) dňa 10.8.2016 z ObFZ zaslané v prílohe e-mailu aj týmto z nich: Patrik Novák. Uvedenému však
neprešli, pravdepodobne pre jeho preplnenú e-mailovú schránku došlej pošty. Znovu mu budú zaslané po telefonickom ohlásení
sa sekretárovi ObFZ (č. 0907/902068).
Oznámenie k nedoručeniu požadovaných údajov od novoškolených rozhodcov k spracovaniu dohody medzi
ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ho dňa 3.8.2016 e-mailom doručil futb. odd. TJ Družst. Oborín ohľadom týchto svojich
novovyškolených R: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely (nedoručili ich z prac. dôvodov v zahraničí). Obaja sú povinní
po príchode domov ohlásiť sa telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ.
Prevzatie odznaku rozhodcu futbalu na výstroj R: Na Se ObFZ si ho v cene po 2 € prevzali aj títo R futbalu: dňa 4.8.2016: L. Babjak (1), - dňa 8.8.2016: M. Sarvaj (1). Do vyčerpania zásob si ho môžu na ObFZ zabezpečiť aj ďalší R, a
to v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 2.8.2016: Lukáš Kurták (zmena č. PZZP auta); - dňa 8.8.2016: Marcel Ubľanský
(zmena školy); - dňa 10.8.2016: Maroš Kurtak (zmena č. PZZP auta).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ z 8.8.2016 spracoval dňa 8.8.2016 s týmito ďalšími R a D na obdobie 13.8.2016 - 31.10.2016: rozhodcovia: Bali-Jenčik Jozef, Čeklovský Michal, Kurtak Maroš, Ubľanský Marcel; - delegáti: Šimko Ján. Uvedení si
ich mali prevziať v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Tieto si od sekretára ObFZ prevzali
už aj títo z nich: - dňa 5.8.12016 na ObFZ: - rozhodcovia: Tušek Michal st.; - dňa 8.8.2016: - rozhodcovia: Ubľanský
Marcel; - dňa 9.8.2016: - rozhodcovia: Bali-Jenčik Jozef; - dňa 10.8.2016: - rozhodcovia: Rapáč Patrik, Palinský Oto. Do
10.8.2016 do 17:00 h si ich na ObFZ neprevzali: Jakubec Martin, Šimko Ján, Čeklovský Michal.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní ohľadom dohôd medzi ObFZ a
zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Táto bola zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa
9.8.2016: u ďalších 4 R a 1 D uvedených o 2 odseky vyššie.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.7.-2.8.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a až dňa 4.8.2016 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre ObFZ MI
takto: v celkovej čiastke 13.734,90 € (neúplne platby za 06/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.7.-2.8.2016; PP:
1692); dátum dodania: 4.8.2016; dátum vyhotovenia: 4.8.2016; dátum splatnosti: 8.8.2016.
Prevzatie objednaného výstroja od firmy ATAK pre R súťaží ObFZ: Na LS R a D dňa 29.7.2016 si ho
niektorí objednali. KR ObFZ im požadované časti výstroja v uvedenej firme objednala. Táto ich na ObFZ doručila dňa
3.8.2016. Na ObFZ si ich už osobne vyzdvihli: - dňa 4.8.2016: P. Vass, P, Dziad; - dňa 5.8.2016: D. Ihnacik. Tým si ich
na ObFZ prevzali všetci, ktorí si ich mali prevziať.
Zaregistrovanie v ISSF: Po potvrdení na ObFZ v PC vyplneného, 3x vytlačeného, podpísaného „Registračného
formulára rozhodcu“, a po zaslaní jeho originálu k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári, boli v ISSF ako R
zaregistrovaní: - dňa 4.8.2016: Sarvaj Martin; - dňa 5.8.2016: Hospodi Marian.

Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 07/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-6.8.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 6.8.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 07/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 5.-7.8.2016 a dňa 7.8.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka Sociálnej poisťovne: Táto písomne požiadala ObFZ o doručenie potvrdení o príjme Miloša
Fedáka od ObFZ za 05 a 06/2016 a kópie jeho dohody s ObFZ. Vybavené to bolo dňa 3.8.2016.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní ohľadom dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a
D) na 2. polrok 2016: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - v dňoch 4.-5.8.2016: všetci 41 podľa požiadavky Se
z 2.8.2016.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 4.8.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom dňa 5.8.2016. ObFZ ju hneď v tento deň zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 5.8.2016: 13.734,90 € (neúplne platby za 06/2016 importované na
účet SFZ v dňoch 1.7.-2.8.2016; PP: 1692).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 07/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-8.8.2016
a dňa 8.8.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 07/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 8.8.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: J. Bendzák.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 5.8.2016: M. Tušek (za 06); - dňa 8.8.2016: J. Bendzák (za 07); - dňa 9.8.2016: J. Bali-Jenčik (za 06) ; dňa 10.8.2016: M. Hrinda (za 05,06), O. Palinský (za 03,04,05,06).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) za rok
2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: M. Jakubec (za 05,06), J. Minaroviech (za
03,04,05,06), M. Špivák (za 06), P. Tóth (za 06), M. Verdžák (za 06).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: V termíne od 3.8.2016 od 17:00 h do 10.8.2016 do 17:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO - FK (predtým od 57) v tento deň (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 5.8.2016 (1): Choňkovce. Tým ju už za uvedený mesiac mali na účte SFZ importovanú všetky FO
a FK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: V termíne od 3.8.2016 od 17:00 h do 10.8.2016 do 17:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO - FK (predtým od 57) v tento deň (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 5.8.2016 (1): Choňkovce. Tým ju už za uvedený mesiac mali na účte SFZ importovanú všetky FO
a FK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2016 a platby za túto ZF
majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 15.8.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr v
piatok 12.8.2016. V termíne od 3.8.2016 od 17:00 h do 10.8.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od
týchto 14 FO a FK (predtým už od 3 FO a FK) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): dňa 4.8.2016 (2): Bracovce, Hatalov; - dňa 5.8.2016 (2): Kriš. Liesková, Trhovište; - dňa 8.8.2016 (7): Dúbravka,
Horňa, Horovce, Kusín, Pus. Čemerné, Úbrež, Zalužice; - dňa 10.8.2016 (3): Lesné, Stretava, Vyš. Remety. Dňa
10.8.2016 ju ešte na účte SFZ nemalo importovanú a uhradiť ju malo týchto 12 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Bánovce n/O, Budkovce, Jastrabie pri MI, Lekárovce, Moravany, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Porostov, Tibava,
Vojany, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 15.8.2016 nebude mať platbu zo ZF za 07/2016 importovanú na účte SFZ,
bude mať od 16.8.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade
faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ..
Neuhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF: Do 10.8.2016 do 17:00 h ich na účte SFZ importované nemal a
uhradiť obratom ich mal už len tento FO - FK: - za 04/2016: Sejkov.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a
jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne
paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho mal každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce do 24.6.2016 do
15:00 h. Na ObFZ ho už postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 4.8.2016: Budkovce. Na ObFZ ho stále
nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce,
Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné.

Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Je umiestnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v
časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ MI“, a v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Rozpis obsahuje tieto časti: 0. Úvodná strana; A. Ustanovenia všeobecné; B. Ustanovenia
ŠTK; C. Ustanovenia DK; D. Ustanovenia KR; E. Žiadosti, sťažnosti, námietky, odvolania; F. Ustanovenia
hospodárske; G. Ustanovenia Matrík; H. Ustanovenia TMK, KM; I. Ustanovenia pre FO a FK; J. Ustanovenia
záverečné; K. Ustanovenia o zmenách futb. predpisov; L. Ustanovenia o zmenách pravidiel futbalu; M. Ustanovenia
ďalšie z jednotlivých FZ; N. Vyžrebovania súťaží; O. Nominačné listiny R a D ObFZ; P. Adresár FO a FK; R. Obsah.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 32. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 8.8.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 8.8.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami na zasadnutí,
po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie preds. kom. a sekr. o činnosti komisií
ObFZ od 6.7.2016 do 3.8.2016; informácie preds. ŠTK a sekr. o futb. turnajoch počas letnej prestávky 2016; informácia
preds. KR o letnom seminári R a D súťaží ObFZ 2016/2017 z 29.7.2016; informácia preds. KR o fyzických previerkach
R súťaží ObFZ z náhradného termínu 29.7.2016; informácia preds. ŠTK o štarte prvých súťaží ObFZ 2016/2017; ďalšie
informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto
zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 5 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, A. Szabó; z neúčasti sa
ospravedlnili: J. Nemčík - osob. dôv., J. Žofčák - osob. dôv.). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za orgány zabezpečenia
spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J.
Bendzák). Zasadnutia sa nezúčastnili: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado).
Uznesenia z ostatného 32. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 8.8.2016:
Boli prijaté tieto: ● VV schválil program rokovania 32. zas. VV ObFZ dňa 8.8.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. ●
VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 8.8.2016. ● VV vzal na vedomie
informácie o činnosti komisií ObFZ od 6.7.2016 do 3.8.2016. ● VV schválil predložený návrh KR ObFZ na doplnenie
nominačných R a D súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 o týchto R: Palinský Oto, Stretavský Anton, Bukaj Jozef. ● VV
schválil úhradu nákladov za použitie vlastného osobného auta za účelom kontroly futb. ihriska v Jovse dňa 29.07.2016
pre E. Anguša. ● VV vzal na vedomie informáciu o futb. turnajoch počas letnej prestávky v roku 2016. ● VV schválil
poukázanie dotácií po 20 € za štart 1 družstva pre FO a FK organizujúce mládežnícke futbalové turnaje počas letnej
prestávky v roku 2016, a to takto: Petrovce n/L - 80 €. ● VV uložil sekretárovi ObFZ do 31.8.2016 zabezpečiť úhradu
dotácií pre FO a FK za organizovanie mládežníckeho futbalového turnaja počas letnej prestávky v roku 2016, a to
prevodom z účtu ObFZ na účty FO a FK takto: Petrovce n/L - 80 €. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o
letnom seminári R a D súťaží ObFZ 2016/2017 z 29.7.2016. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o fyzických
previerkach R súťaží ObFZ z náhradného termínu z 29.7.2016. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o štarte
súťaží ObFZ 2016/2017. ● VV vzal na vedomie uvedený návrh a rozhodne o ňom pri príprave „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018“. ● VV uložil predsedovi ObFZ pripomienky z diskusných príspevkov riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 ohľadom možnostiach štartu hráčov od 13 rokov za družstvá dorastencov a o počtoch
družstiev v súťažiach riešiť so SFZ. ● VV uložil predsedovi ObFZ pripomienky z diskusných príspevkov riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 ohľadom riešenia povinnosti mať mládežnícke družstvá v súťažiach ObFZ
vyriešiť najneskôr do štartu jarnej odvety súťaží ObFZ 2016/2017. ● VV uložil sekretárovi VV spracovať podklady
ohľadom úhrady nákladov R mládežníckych súťaží ObFZ 2016/2017 a tieto predložiť na zas. VV v 09/2016. ● VV vzal na
vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 32. zas. VV ObFZ dňa 8.8.2016.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Túto bol
delegát každého klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom konferencie a ňou sa preukázať. Tam ju
nepredložili 4 FO a FK. Z nich je povinný ju obratom na ObFZ dodatočne doručiť už len AFK Topoľany.
Materiály ostatnej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Materiály o jej príprave boli včas
pred konferenciou zverejnené na webovej stránke ObFZ. Materiály z jej priebehu (informácia o konferencii; správa
mandátovej komisie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave
sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; správa návrhovej komisie; fotozábery; zápis z konferencie) sú na webovej stránke ObFZ
zverejnené v jej hlavnom menu pri dátume 14.7.2016.
ZO SPRÁV SFZ:
Výsledky 2. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce
sa tieto v 2. kole v dňoch 9.-10.8.2016 predstavili v týchto stretnutiach s týmito výsledkami: Vrbové - MFK Zemplín
Michalovce 0:2, Levoča - Strážske 1:1 nedohrané pre prietrž mračien (bude sa dohrávať); Malá Ida - Sobrance 0:2.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

