Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 8 z 20.8.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Podania na komisie ObFZ zasielané zo strany FO a FK cez elektronickú podateľňu v ISSF: ObFZ upozorňuje
všetky FO a FK, že každé podanie zo strany FO-FK cez elektronickú podateľňu v ISSF na príslušnú komisiu musí byť podané
tak, aby toto bolo v ISSF zaevidované do stredy do 13:00 h. Každé podanie, ktoré bude takto podané, príslušné komisie
prerokujú a aj zverejnia v týždni, v ktorom bolo podané. Podanie zaevidované v ISSF po tomto termíne komisia neprerokuje v
podanom týždni, ale až v nasledujúcom týždni.
Oznamy ObFZ: Budú zverejňované každý piatok najneskôr do 9:00 h na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované budú vždy za obdobie od jedného
štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár
ObFZ. Oznamy ObFZ k 13.8.2015 sú tam zverejnené od 14.8.2015. Oznamy ObFZ k 20.8.2015 od 21.8.2015.
Kontrola fakturačných údajov klubov v ISSF: Informáciu o tom dostali FZ-y z VsFZ e-mailom dňa
19.8.2015. Na základe porady GS s RFZ, a po prijatí uznesení, každý FZ dostal v prílohe prehľad o všetkých kluboch
matrične patriacich k príslušnému FZ na kontrolu fakturačných údajov klubov v ISSF. V prílohe sú pri každom klube
uvedené jeho fakturačné údaje (IČO, DIČ, č. účtu, ....). Každý FZ je povinný cez ÚS od každého klubu vyžiadať
doručenie kópií týchto dokladov: Stanovy FK, Potvrdenie o pridelení IČO (štatistický úrad), Potvrdenie o
pridelení DIČ (daňový úrad). Každý FO a FK, ktorý kópie týchto svojich dokladov doposiaľ na ObFZ nedoručil,
je povinný ich na ObFZ doručiť bezpodmienečne do stredy 26.8.2015 do 15:00 h. Každý FO a FK, ktorý má iné
číslo účtu, ako to, ktoré bolo zverejnené v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2014/2015“, je povinný na ObFZ
doručiť aj kópiu dokladu o zriadení iného čísla účtu. Kontrolu fakturačných údajov klubov majú FZ-y uskutočniť do
30.8.2015. FZ-y sú povinné následne nahlásiť súlad (resp. nesúlad) s ISSF do 31.8.2015 na sekretariát VsFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 03/2015: V termíne od 13.8.2015 od 11:00 h do 20.8.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým od 44) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 17.8.2015: Kap. Kľačany. Uvedené sa dáva na vedomie DK.
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 20.8.2015 do
11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK: Ruská.
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 19.8.2015 dostala od týchto FO a FK: - Žbince (zo stretn. 1.k.
VI.L m Žbince - Zempl. Široká z 9.8.2015).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 19.8.2015 nedostala od týchto FO a FK: Budkovce (zo
stretn. 1.k. VI.L m Budkovce - Tušice TNV z 9.8.2015). Návrh PP pre DK: Budkovce (100 € - KR: NvVZ - m - 9.8.2015) v
zmysle RS, TU č. 5, bod 15, časť A/l.
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 13.8.2015 do 19.8.2015 dostala a vzala na vedomie
tieto: - od R: - o zruš. obs.: M. Mazár na 8.8.2015 - prac. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 13.8.2015 do 19.8.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: A) od R: a) o zruš.
obs.: Ľ. Mirda na 22.-23.8.2015 - zdrav. dôv., J. Škodi na 14.-16.8.2015 - prac. dôv., P. Tóth na 26.8.2015 - prac. dôv., M.
Ruščanský na 21.8.2015, 22.8.2015 (stretn. v ÚHČ) a 26.8.2015 - prac. dôv., M. Tušek na 26.8.2015 - prac. dôv.; b) o
neobs.: Ľ. Mirda od 24.8.2015 do oznámenia - zdrav. dôv., M. Mazár od 2.9.2015 do 7.9.2015 - rod. dôv.; c) o neúčasti na
zas. KR dňa 19.8.2015: J. Škodi - rod. dôv., A. Kopas - prac. dôv.; b) od D: - o zruš. obs.: V.Pčolár na 23.8.2015 - rod. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 19.8.2015 sa naň dostavili: a) rozh.: P. Koščo; deleg.: L. Vojtko - obaja
z dôvodu neúčasti na letnom seminári R a D dňa 7.8.2015; KR s nimi vykonala pohovor a vydala pokyny do ďalšej
činnosti; b) rozh.: L. Kurták; deleg.: M. Sabo - obaja z dôvodu nedostatkov v stretn. 1.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Vojany
z 9.8.2015; KR s nimi vykonala pohovor, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 19.8.2015: a) - z dôvodu nespracovania správ D v
ISSF: deleg.: M. Geci - až do rozhodnutia KR; b) na základe hodnotenia D: rozh. D. Čeklovský - na 2 stretn. (za
nedostatky v stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava zo 16.8.2015).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 16.-23.8.2015: KR ich dňa 19.8.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 8, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Nariadenie pre všetkých R stretnutí v súťažiach ObFZ 2015/2016: Každý R je povinný v zápise z každého
stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016 v časti „Záznam rozhodcu“ uviesť, či domáci klub mal alebo nemal pri stretnutí k
dispozícii počítač alebo notebook s pripojením na internet a tlačiareň.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 28.-30.8.2015: KR ho dňa 19.8.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 25.8.2015, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R a D na
28.-30.8.2015“.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 19.8.2015 dáva pre Se ObFZ ohľadom týchto ďalších zamestnancov: Palinský Oto,
Stretavský Anton, Olexa Tomáš, Bíro Samuel, Kurtak Maroš (všetci na obdobie od 26.8.2015 do 8.11.2015).
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na Se ObFZ do St 19.8.2015 do

15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava zo
16.8.2015); b) Topoľany (zo stretn. 2.k. VI.L m Topoľany - Budkovce zo 16.8.2015).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 26.8.2015 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: D.
Čeklovský - z dôvodu nedostatkov v stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava zo 16.8.2015.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 29.30.8.2015: KR ho dňa 19.8.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 4.
kolo - sobota 29.8.2015 o 13:00 h: Trhovište - Nacina Ves, Žbince - Zempl. Široká; V. liga Východ dorastencov: - 2. kolo sobota 29.8.2015 o 13:00 h: Veľ. Revištia - Porostov; VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 13:00 h: Vyš. Remety
- Malčice, Žbince - Dúbravka; VII. liga Východ mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 13:00 h: Veľ. Revištia B - Záhor;
VII. liga Západ mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 13:00 h: Iňačovce - Trhovište.
SPRÁVY DK ObFZ:
Predvolanie: Na zasadnutie DK v stredu 19.8.2015 boli predvolané tieto stránky: - o 15:15 h: Pavlovce n/U
(Dušan Gaži - HU, Ján Greguš - VD); Nacina Ves (Valentín Mackovič - VD); rozh. M. Ubľanský - všetci k
neprístojnostiam počas stretnutia (napadnutie lavičky hostí v 80´ divákmi domácich) 2.k. IV.L d OŠK Pavlovce n/U ŠK Nacina Ves z 15.8.2015. Účasť všetkých pozvaných bola bezpodmienečne nutná pod podmienkou zastavenia činnosti
nepodmienečne. Toto predvolanie bolo uvedeným stránkam zaslané e-mailom dňa 18.8.2015.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Michal Vaľo (Pus.
Čemerné m; 10 €/ZF), Patrik Lešňanský (Trhovište m; 10 €/ZF) - DK u oboch zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na 1
stretn. PO od 19.8.2015 do 19.11.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a) 1
stretn. NEPO: Marek Mitera (Beša m; 10 €/ZF), Miroslav Kiškaš (Dúbravka m; 10 €/ZF), Dominik Čeklovský (Moravany
d; 5 €/ZF) - všetci od 19.8.2015; b) 4 týždne NEPO: Dávid Dzurina (Pavlovce n/U d; 5 €/ZF), Rudolf Lazar (Nacina Ves d;
5 €/ZF) - obaja od 19.8.2015.
Neprístojnosti počas stretnutia: Riešený prípad: - stretnutie 2.k. IV.L d Pavlovce n/U - Nacina Ves 0:2 z
15.8.2015: Na zas. DK dňa 19.8.2015 sa k prerokovaniu prípadu dostavili tieto stránky: Pavlovce n/U (Igor Gaľa - v zast.
HU, Ján Greguš - VD); Nacina Ves (Milan Ivan - v zast. VD); rozh. M. Ubľanský. Rozhodnutia: DK po šetrení
skonštatovala, že počas stretnutia došlo k napadnutiu lavičky náhradníkov hostí divákmi domácich a udelila tieto DO:
Pavlovce n/U d - pokuta 100 €; uzavretie HP na 1 stretnutie PO do 31.12.2015; zvýšenie počtu usporiadateľov na 10 s
menným dokladovaním rozhodcovi stretnutia pred stretnutím (R je povinný v zápise o stretnutí v časti „Záznam
rozhodcu“ uviesť, či mu bol tento zoznam 10 usporiadateľov s ich menami, priezviskami a dátumami narodenia pred
stretnutím odovzdaný; R je povinný tento zoznam archivovať doma a v prípade vyžiadania je povinný ho doručiť na ObFZ).
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 ŠTK ObFZ:
Kontrola futbalových ihrísk: ŠTK ju na základe vopred zverejneného oznámenia v ÚS vykonala vo štvrtok
6.8.2015 a zúčastnili sa jej títo funkcionári ObFZ: E. Anguš (predseda ŠTK ObFZ), L. Popik (člen ŠTK ObFZ), J.
Žofčák (člen VV ObFZ). Títo vykonali kontrolu futbalových ihrísk v týchto FO a FK s týmito rozhodnutiami: a) o
16:30 h - FC STAKO Nižná Rybnica: 1. kryté lavičky náhradníkov - doplniť a prekryť aj z bočnej strany; 2. kabína R
a D - doplniť a odstrániť nedostatky; 3. šatne domácich a hostí - doplniť a odstrániť nedostatky; 4. bariéry a
zabezpečenie odchodu hráčov, R a D, z hracej plochy - zabezpečiť až do kabíny, namontovať pevné kovové
konštrukcie; 5. hracia plocha - bez nedostatkov; 6. ŠTK odporúča klubu namontovať záchytné siete za oboma bránkami
kvôli zrýchleniu hry; b) o 17:00 h - MFK Sobrance (ihriso v areáli II. Základnej školy, Ul. Komenského v
Sobranciach): 1. zabezpečiť súvislú pevnú bariéru okolo HP; 2. kryté lavičky náhradníkov - ŠTK odporúča klubu
zabezpečiť lavičky pre náhradníkov na domáce majstrovské stretnutia; 3. ŠTK odporúča klubu namontovať záchytné
siete za oboma bránkami kvôli zrýchleniu hry; 4. bariéry a zabezpečenie odchodu hráčov, R a D, z hracej plochy zabezpečiť až do kabíny, namontovať pevné kovové konštrukcie; 5. ŠTK odporúča klubu zvýšiť usporiadateľskú službu
pri odchode hráčov a R z HP do šatní; 6. zabezpečiť bezpečný odchod hráčov, R a D, v priestoroch školy; c) o 17:30 h FK Tibava: ŠTK nariadila do 31.12.2015 splniť tieto kritériá: 1. v šatni (unimobunke) hostí pri HP zabezpečiť prívod
tečúcej vody a elektr. prúdu; 2. v šatni (unimobunke) R a D pri HP zabezpečiť prívod tečúcej vody a elektr. prúdu.
Dostavenie sa na zas. po predvolaní: Na zas. ŠTK sa v stredu 19.8.2015 dostavili: - rozh.: Lukáš Kurták; deleg.: Milan Sabo - obaja k stretnutiu 1.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Vojany z 9.8.2015. ŠTK s nimi vykonala pohovor a
upozornila na nedostatky.
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 19.8.2015: Zempl. Široká (Miľo Štefan
- 980225, Bezek Dominik - 980801). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred
stretnutím: Každý klub je povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k
elektronickému zápisu v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 15.-16.8.2015 tieto
takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L d: Tušice TNV d (neskoro); - VII.L V m:
Rem. Hámre m, Záhor m, Jovsa m; - VII.L Z m: Bracovce m, Bánovce n/O m. ŠTK dáva návrh pre DK na udelenie
PP pre tieto družstvá FO a FK takto: Tušice TNV d - 2 €, Rem. Hámre m - 4 €, Záhor m - 4 €, Jovsa m - 4 €,

Bracovce m - 4 €, Bánovce n/O m - 4 €.
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 od najbližších stretnutí aj tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 15.16.8.2015 toto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: a) nepripravenie tlačiarne: - VI.L
m: Tušice TNV m; - VII.L Z m: Veľ. Slemence m; b) nezabezpečenie počítača s pripojením na internet: - VII.L Z
m: Senné m. ŠTK dáva návrh pre DK na udelenie PP pre tieto družstvá FO a FK: Tušice TNV m - 7 € (za
nepripravenie tlačiarne); Senné m - 7 € (za nezabezpečenie počítača s pripojením na internet).
Odhlásenie družstva zo súťaže: Na základe oznámenia OFK Hatalov podaním na ŠTK cez elektronickú
podateľňu v ISSF dňa 17.8.2015 odhlásil svoje družstvo žiakov zo súťaže III. ligy žiakov U15 ObFZ Michalovce
2015/2016 bez uvedenia dôvodu. ŠTK to vzala na vedomie a na základe toho navrhla pre DK v zmysle RS udeliť túto PP:
Hatalov (500 € - ŠTK: ODzS - ž - 19.8.2015). Uvedené družstvo je tak prvým zostupujúcim z tejto súťaže.
Zrušenie stretnutia: Na základe odhlásenia družstva žiakov zo súťaže III. ligy žiakov U15 ObFZ Michalovce
2015/2016, ŠTK zrušila stretnutie 1.k. tejto súťaže Nacina Ves - Hatalov z 21.8.2015.
Žiadosť o zaradenie družstva do súťaže: ŠTK ju dostala písomne dňa 19.8.2015 od MFK Zemplín
Michalovce, ktorý v nej žiada o zaradenie svojho družstva junioriek do súťaže III.L žiakov U15 ObFZ Michalovce
2015/2016 s cieľom umožniť novotvoriacemu sa družstvu junioriek pravidelnú hernú konfrontáciu pred jeho štartom v lige
junioriek 2016/2017 (poplatok za žiadosť 7 €/ZF: MFK Zemplín Michalovce - 7 € - ŠTK: Žiad - ž - 19.8.2015). ŠTK
súhlasila so zaradením tohto družstva do tejto súťaže. Uvedené družstvo bude v súťaži hrať pod názvom Juniorky MFK
Zemplín Michalovce, vo vyžrebovaní súťaže nahradí odstupujúci Hatalov a hrať bude mimo súťaž (súťažný vklad 30
€/ZF: MFK Zemplín Michalovce - 30 € - ŠTK: SV - ž - 19.8.2015), čo znamená, že výsledky stretnutí s týmto družstvom
sa do tabuľky zaratúvať nebudú. Domáce stretnutia bude toto družstvo hrať vo štvrtok o 16:30 h v areáli MFK Zemplín
Michalovce. Rozhodcov na všetky stretnutia tohto družstva doma i von zabezpečí MFK Zemplín Michalovce, ktorý bude
znášať aj všetky náklady úhrad ich náležitostí. Z každého stretnutia tohto družstva sa bude vyhotovovať len papierový
zápis o stretnutí, pričom za doručenie jeho originálu na ObFZ vždy zodpovedá MFK Zemplín Michalovce.
Upozornenie k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia: Žiadosť o zmenu termínu stretnutia žiadajúci klub
podáva v elektronickej podateľni v ISSF podaním na komisiu (ŠTK). Pri jej podaní je povinný uviesť: súťaž; kolo;
stretnutie; zmenu, o akú FK žiada vo svojom podaní; dôvod. Mnohé FK neuvádzajú niektoré z uvedených údajov, čo
sťažuje prácu ŠTK pri riešení ich podaní. K schváleniu žiadosti je nutný aj súhlas súpera podaný v elektronickej podateľni
v ISSF podaním na komisiu (ŠTK). Bez tohto podania súpera ŠTK nebude súhlasiť so žiadosťou o zmenu termínu. Preto je
žiadateľ povinný hneď po zaslaní žiadosti cez elektronickú podateľňu v ISSF aj telefonicky kontaktovať súpera, aby svoj
súhlas so žiadosťou obratom potvrdil cez elektronickú podateľňu v ISSF podaním na komisiu (ŠTK). Žiadateľ je povinný
k podanej žiadosti doručiť na ŠTK aj potvrdenie organizátora akcie, ktorá je dôvodom žiadosti.
Nenastúpenie na stretnutie: V sobotu 15.8.2015 sa neuskutočnilo stretnutie 2.k. IV.L d Hatalov - Petrovce n/L,
pred začiatkom ktorého hostia telefonicky o 17:10 h domácim oznámili, že sa na stretnutie nedostavia pre malý počet
hráčov. Futb. oddiel TJ Družstevník Petrovce n/L dňa 19.8.2015 podaním na ŠTK cez elektronickú podateľňu požiadal
o dohranie tohto stretnutia v náhradnom termíne, s čím súper súhlasil (poplatok za žiadosť 7 €/ZF: Petrovce n/L - 15 € ŠTK: ŽoZTS - d - 15.8.2015). ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov na riadila dohrávku tohto stretnutia 2.k. IV.L
d Hatalov - Petrovce n/L vo Št 27.8.2015 o 17:00 h.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 19.8.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 15.-16.8.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky, okrem týchto: - VII.L Z m:
Ptrukša - Pus. Čemerné (1.k.; dohráva sa v náhr. term.); - IV.L d: Hatalov - Petrovce n/L (2.k.; dohráva sa v náhr. term.).
Stanovisko k žiadosti o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ho dostala od týchto FO a FK: - Pusté Čemerné - dňa
16.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 1.k. VII.L Z m Ptrukša - Pus. Čemerné z
Ne 9.8.2015 na Št 20.8.2015 o 17:30 h (Pusté Čemerné s navrhovanou zmenou súhlasilo).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Iňačovce - dňa 19.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene miesta stretnutia 3.k. VII.L Z m
Beša - Iňačovce z Ne 23.8.2015 z dôvodu konania obecných slávnosti v obci Iňačovce (doložené aj potvrdenie OcÚ
Iňačovce o konaní slávností; súhlas súpera doručený dňa 19.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok
za žiadosť 17 €/ZF: Iňačovce - 17 € - ŠTK: ŽoZMS - m - 23.8.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto
stretnutie odohrať v Ne 23.8.2015 v ÚHČ v Iňačovciach (odveta v jarnej časti sa odohrá v Beši);
- Ptrukša - dňa 10.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 1.k. VII.L Z m
Ptrukša - Pus. Čemerné z 9.8.2015 z dôvodu nespôsobilej HP (poplatok za žiadosť 25 €/ZF: Ptrukša - 25 € - ŠTK: ŽoZTS
- m - 9.8.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať vo Št 20.8.2015 o 17:30 h v Ptrukši;
- Zempl. Široká - dňa 18.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 4.k.
IV.L d Žbince - Zempl. Široká zo So 29.8.2015 z dôvodu konania Obecných slávností SNP a 5. ročníka turnaja v plážovom
volejbale v obci Zempl. Široká (obratom doručiť aj potvrdenie OcÚ o konaní slávností; súhlas súpera doručený dňa
19.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť 10 €/ZF: Zempl. Široká - 5 € - ŠTK: ŽoZTS d - 29.8.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať v Ut 1.9.2015 o 16:00 h v Žbinciach;
- MFK Zemplín Michalovce - dňa 19.8.2015 k zmene termínu stretnutia 1.k. III.L ž Nacina Ves - Juniorky MFK
Zemplín Michalovce z Pi 21.8.2015 z dôvodu dodatočného zaradenia družstva hostí do súťaže (súhlas súpera doručený
dňa 19.8.2015; poplatok za žiadosť sa nevyžaduje); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať v St
2.9.2015 o 15:00 h v Nacinej Vsi;

- Veľ. Kapušany - dňa 10.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 4.k.
VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Beša z 30.8.2015 na stredu 2.9.2015 o 16:00 h z dôvodu konania „Lečofestivalu“ na
štadióne MFK Veľ. Kapušany (MFK Veľ. Kapušany dňa 18.8.2015 na ObFZ doručil potvrdenie o organizovanom
podujatí; podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF je povinný sa k tomuto termínu obratom vyjadriť aj FK Beša;
poplatok za žiadosť bude stanovený až po doručení vyjadrenia FK Beša).
Oznámenie o kolízii termínov stretnutí: ŠTK ho dostala písomne dňa 19.8.2015 od MFK Zemplín
Michalovce k zmene termínov a miest stretnutí dorastencov FK Lastomír v IV.L d z dôvodu kolízie termínov stretnutí
uvedeného družstva s termínmi stretnutí II. ligy Východ žien v Lastomíre (poplatok sa nevyžaduje). ŠTK na základe toho
nariadila odohrať požadované stretnutia takto: a) stretnutie 7.k. IV.L d Lastomír - Zemplínska Široká v So 19.9.2015 už
o 10:30 h; b) stretnutie 10.k. IV.L d Lastomír - Tušice TNV v So 10.10.2015 už o 10:30 h; c) stretnutie 12.k. IV.L d
Lastomír - Krásnovce v So 24.10.2015 v ÚHČ v Krásnovciach (odveta v jarnej časti sa odohrá v Lastomíre).
Ďalšia kontrola futbalového ihriska: ŠTK ju na základe dohody s funkcionármi klubu uskutočnila vo
Vojanoch v stredu 19.08.2015 o 18:00 h. Zúčastnili sa jej títo funkcionári ObFZ: E. Anguš (predseda ŠTK ObFZ), M.
Žofčák (podpredseda ŠTK ObFZ), L. Popik (člen ŠTK ObFZ), T. Škodi (člen ŠTK ObFZ). Títo vykonali kontrolu
futbalového ihriska s týmito rozhodnutiami: OFK Vojany: 1. kryté lavičky náhradníkov - bez nedostatkov; 2. kabína R
a D - bez nedostatkov; 3. šatne domácich a hostí - bez nedostatkov; 4. bariéry a zabezpečenie odchodu hráčov a
delegovaných osôb z hracej plochy - bez nedostatkov; 5. hracia plocha - bez nedostatkov; 6. záchytné siete za oboma
bránkami kvôli zrýchleniu hry - bez nedostatkov.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 dôvodu nedostatku R v dňoch 29.30.8.2015: ŠTK ho dňa 19.8.2015 prerokovala a schválila.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 16.8.2015:
VI. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 17:30 h: Zempl. Široká - Dúbravka (Žoffčák ako D - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 21.-23.8.2015:
III. liga žiakov: - 1. kolo - piatok 21.8.2015 o 16:00 h: Strážske - Lastomír (Tušek st. ako R za Ruščanského),
Nacina Ves - Hatalov (Ferko ako R - zruš. pre zrušenie stretnutia), Nacina Ves - Juniorky MFK Zemplín MI (St 2.9.2015 o
15:00 h: R zabezpečí MFK Zemplín MI).
IV. liga dorastencov: - 3. kolo - sobota 22.8.2015 o 16:00 h: Nacina Ves - Palín (Ferko ako R za Ruščanského).
V. liga Východ dorastencov: - 1. kolo - sobota 22.8.2015 o 16:00 h: Porostov - Jovsa (Ondrík ako R za Mirdu).
VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 23.8.2015 o 16:00 h: Budkovce - Pavlovce n/U (Koščo ako AR1 - zruš.),
Zalužice - Tušice TNV (o 13:00 h: Mazár ako R za Mirdu), Krásnovce - Hatalov (o 13:00 h: Jakubec ako AR1 za D.
Čeklovského; Lisák ako D za Geciho).
VII. liga Východ mužov: - 3. kolo - nedeľa 23.8.2015 o 16:00 h: Koromľa - Podhoroď (Pčolár ako D - zruš.),
Sejkov - Niž. Rybnica (o 13:00 h: Pčolár ako D - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 3. kolo - nedeľa 23.8.2015 o 16:00 h: Iňačovce - Beša (Koščo; Vojtko - nové obs.),
Trhovište - Horovce (Dziad st.; Lisák - nové obs.), Vojany - Rakovec n/O (So 22.8.2015: J. Mano ako D - dopln.).
c) na stretnutia 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016:
1. kolo - streda - 26.8.2015 o 17:00 h: Pozdišovce - Krásnovce (Bíro ako R za Ruščanského), Iňačovce - Tušice
TNV (Stretavský ako R za Tótha), Bracovce - Moravany (M. Kurtak ako R za Tušeka st.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-16.08.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a
informácia o nich bola z ObFZ dňa 17.8.2015 zaslaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je
umiestnená v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 17.8.2015.
Oznámenie Matriky SFZ (z ÚS SFZ č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ Matriky SFZ): Matrika SFZ oznamuje
všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len RaPP), ktorý nadobudol
účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj "Sprievodca novým registračným a
prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádza:
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 (ďalej len DP);
čl. 64, ods. 1, písm. e) DP, uvádza: "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, ktoré uvádza: "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 DP, 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.
Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP - ak sa v
procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru. KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE

RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!
Oznámenie záujemcom o vykonávanie činnosti sprostredkovateľa (z ÚS SFZ č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ
Matriky SFZ): Záujemcovia o vykonávanie činnosti sprostredkovateľa môžu do 31.8.2015 na matriku SFZ podať
písomnú žiadosť o registráciu (fyzické i právnické osoby). K žiadosti o registráciu je potrebné doložiť: 1. kópiu platného
dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); 2. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace); 3. doklad preukazujúci, že žiadateľ o registráciu nemá nedoplatky na daniach, odvodoch a clách, a že voči
nemu nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné alebo exekučné konanie, a nie je v likvidácii; 4. v prípade právnickej
osoby aktuálne platný Výpis z obchodného registra alebo iného registra, z ktorého sú zrejmé základné údaje právnickej
osoby (názov, sídlo, právna forma, IČO, štatutárny orgán, konanie v mene spoločnosti a pod.); 5. vyhlásenie
sprostredkovateľa (príloha 1 Smernice o činnosti sprostredkovateľov). Fyzická alebo právnická osoba, ktorá podá
prihlášku k registrácii s vyššie uvedenými listinami, bude pozvaná na osobný pohovor (september), týkajúci sa poučenia o
predpisoch FIFA, UEFA a SFZ, poučenia z oblasti osobnostných práv a zmluvného práva a diskusie o morálnych
aspektoch vykonávania činnosti sprostredkovateľa. Termín osobného pohovoru na SFZ bude fyzickým i právnickým
osobám, ktoré splnili náležitosti požiadania o registráciu, oznámený následne. Poplatok za registráciu nového
sprostredkovateľa je 100 € (uhradením vystavenej faktúry). V záujme oboznámenia sa aj s ďalšími požiadavkami a
procesnými úkonmi, súvisiacimi s registráciou žiadateľa, sa záujemcom o registráciu odporúča prečítať si aj platnú
"Smernicu SFZ o činnosti sprostredkovateľov" (www.futbalsfz.sk / Legislatíva / Predpisy SFZ / Smernice).
Platobné predpisy - Odstupné: Informáciu k tomu FZ-y i kluboví ISSF manažéri dostali zo SFZ e-mailom
dňa 19.08.2015 s týmto textom: „Vážení kluboví manažéri, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že „Platobný predpis“ sa
NEROVNÁ FAKTÚRE. Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm. Viac informácií nájdete na
linke: „http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy“. Ďakujeme za pochopenie. Tento email je informačný,
neodpovedajte naň, ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Ján Letko.“
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov ženského futbalu (z ÚS SFZ č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ Technického úseku SFZ):
Technický úsek SFZ dňa 20.9.2015 v Senci organizuje Seminár trénerov ženského futbalu, prioritne určený pre trénerov
ženského futbalu, ktorý môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A.
Prihlášky je potrebné zaslať do 13.9.2015.
Seminár trénerov brankárov (z ÚS SFZ č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický
úsek SFZ dňa 12.10.2015 v Senci organizuje Seminár trénerov brankárov, určený pre trénerov brankárov, ktorý môže byť
uznaný k predĺženiu trénerskej SFZ Goalkeeper C licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2015. Podrobné
informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku sú na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie).
Školenie trénerov brankárov - SFZ Goalkeeper licencie (z ÚS SFZ č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ Technického
úseku SFZ): Technický úsek SFZ v spolupráci s FIFA v dňoch 14.-16.10.2015 v Senci organizuje školenie trénerov
brankárov - SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (UEFA Grassroots C, UEFA B, UEFA A
alebo UEFA PRO). Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2015.
Rekvalifikácia trénerov - držiteľov SFZ Goalkeeper C licencie - na UEFA Goalkeeper A licenciu (z ÚS SFZ
č. 7 zo 14.8.2015 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ, po konzultácii s UEFA, v dňoch 12.13.10.2015 v Senci organizuje rekvalifikáciu trénerov - držiteľov SFZ Goalkeeper C licencie - na UEFA Goalkeeper A
licenciu. Podmienkou prijatia je kontakt s vrcholovým futbalom ako tréner brankárov. Prihlášky je potrebné zaslať do
6.9.2015. Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia, programu školenia, záväznej prihlášky a poplatku sú na
webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).
SPRÁVY KM ObFZ:
Mini Champions liga Slovensko 2015: Propozície, prihláška, súpiska a pravidlá, pre vekovú kategóriu U12
(narodení po 1.1.2004 a mladší) sú zverejnené na web stránke VsFZ vo flash správach (vpravo) a v zložke Tréneri a
mládež - Turnaje mládeže. Termín zaslania prihlášky na e-mail „peter.szenay@futbalsfz.sk“ je predĺžený do 20.8.2015.
Nominácia regionálneho výberu VsFZ U15 (ročník nar. 2001) na výberový zraz v Malej Ide dňa
21.8.2015: Medzi 24 nominovanými hráčmi na tento výberový zraz sú aj títo 5 hráči z MFK Zemplín Michalovce:
MOTUZ Matej, PROKOPČÁK Dávid, KRIDLA Peter, BEGALA Matúš, LELOVIČ Denis. Medzi 5 náhradníkmi
(necestujú, v prípade potreby budú povolaní telefonicky) z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce nie je
nikto. Tréneri: Jozef VERNAREC, Patrik DURKÁČ. Vedúci družstva: Štefan FABIAN. Masérka - zdravotníčka:
Dominika KERPČÁROVÁ. Nominovaní hráči sa dostavia v Pi 21.8.2015 o 9:00 h do Košíc, do budovy VsFZ (Alejová
2). Predpokladané ukončenie zrazu je v Pi 21.8.2015 cca o 16:30 h v Košiciach, v budove VsFZ (Alejová 2). Program:
9:00 h - zraz; 10:30 h - tréning; 12:30 h - obed; 14:30 h - výberový zápas. Nominovaní hráči sú povinní si so sebou
priniesť: preukaz poistenca; 2 kopačky (lisované i kolíkové); obuv vhodnú na umelý povrch; chrániče; tréningový
výstroj; hygienické potreby; šľapky; uterák. V prípade ospravedlnenia sú povinní ihneď telefonicky informovať trénera
(Vernarec - 0903/609374). Cestovné bude nominovaným hráčom preplatené vo výške hromadnej dopravy.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

