Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 9 z 27.8.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Upozornenie k e-mailom zasielaným od FO a FK na ObFZ: Ak niektorý FO a FK niečo oznamuje pre
niektorú komisiu ObFZ, má to oznámiť cez elektronickú podateľňu v ISSF podaním na príslušnú komisiu ObFZ, a nie
e-mailom zaslaným na 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 v ISSF zaevidované do tohto termínu,
príslušné komisie prerokujú a aj zverejnia v týždni, v ktorom bolo podané. Podanie zaevidované v ISSF po tomto termíne
príslušné komisie neprerokujú v podanom týždni, ale až v nasledujúcom týždni.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ bol každý
vyzvaný FO a FK povinný bezpodmienečne do stredy 26.8.2015 do 15:00 h pod disciplinárnymi dôsledkami povinný
doručiť kópie niektorých z týchto svojich dokladov: Stanovy FK (MV SR), Potvrdenie o pridelení IČO (štatistický
úrad), Potvrdenie o pridelení DIČ (daňový úrad), Potvrdenie o zriadení čísla účtu (banková inštitúcia). Na ObFZ ich
z nich už do 27.8.2015 do 16:00 h postupne doručili:
a) kópiu ostatných svojich platných stanov potvrdených na MV SR: - dňa 26.8.2015: Vojany, Horovce (aj s
dodatkom č. 1 k stanovám TJ Družst. Horovce k zmene názvu na OŠK Horovce), Žbince (aj s dodatkom č. 1 k stanovám
TJ Družst. Žbince k zmene názvu na FK Žbince), Jastrabie pri Michalovciach (aj s prílohou k stanovám TJ Slovosivo
Jastrabie pri Michalovciach k zmene názvu na TJ Jastrabie pri Michalovciach), Iňačovce, Podhoroď; - dňa 27.8.2015:
Pozdišovce, Choňkovce. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Horňa,
Moravany, Porostov, Ruský Hrabovec, Stretava, Trhovište, Tušice TNV.
b) kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 26.8.2015: Malčice, Podhoroď, Pavlovce n/U, Budkovce; - dňa 27.8.2015:
Choňkovce. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Bracovce, Dúbravka, Lekárovce,
Ložín, Oborín, Porostov, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Senné, Stretava, Vojany, Zalužice.
c) kópiu potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 26.8.2015: MI - AFK Topoľany, Podhoroď, Pavlovce n/U, Budkovce.
Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Bracovce, Dúbravka, Horňa, Choňkovce,
Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Nižná Rybnica, Oborín, Porostov,
Ptrukša, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sejkov, Senné, Úbrež, Zalužice.
d) kópiu potvrdenia o zriadení účtu klubu (musí byť vystavené na platný názov klubu): - dňa 25.8.2015:
Rakovec n/O; - dňa 26.8.2015: Dúbravka, Vojany, Horovce, Malčice, Sejkov, Zemplínska Široká, MI - AFK
Topoľany, Žbince, Podhoroď, Vyšné Remety, Budkovce; - dňa 27.8.2015: Záhor, Pozdišovce, Choňkovce. Nedoručili
ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Hatalov, Horňa, Jastrabie pri
Michalovciach, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kusín, Lekárovce, Lesné, Ložín, Moravany, Nižná Rybnica, Oborín,
Pavlovce n/U, Porostov, Poruba p/V, Ptrukša, Pusté Čemerné, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Stretava,
Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Veľké Slemence, Úbrež, Zalužice.
Klubom, ktoré na ObFZ nedoručia uvedené požadované doklady, nebude možné vyplácať faktúry za odstupné
amatérskeho hráča zo schválených prestupov.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vyžiadanie doručenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na základe
oznámenia Sociálnej poisťovne oň za 06/2015 bol dňa 25.8.2015 aj e-mailom zaslaným z ObFZ požiadaný Jaroslav
Dudaš, ktorý bol povinný ho na ObFZ doručiť obratom.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ jeho kópiu z nich doručili:
- dňa 24.8.2015: Ľuboš Mirda (neschopný práce od 24.8.2015 - žiadosť IIa; priložené kópie: žiadosť II., preukaz o
trvaní DPN) - uvedené podklady menovaného boli dňa 27.8.2015 doručené účtovníčke ObFZ.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za 08/2015: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 2.9.2015 a
importované na účte SFZ budú mať byť do termínu v nich uvedenom. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 3 dni
pred termínom v nich uvedenom.
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 26.8.2015 dostala od týchto FO a FK: 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).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 20.8.2015 do 26.8.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Zempl. Široká z 9.8.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 20.8.2015 do 26.8.2015 dostala a vzala na vedomie
tieto: - od R: - o zruš. obs.: M. Ruščanský na 21.8.2015, 22.8.2015 (stretn. v ÚHČ), 26.8.2015 - prac. dôv., M. Tušek na
26.8.2015 - prac. dôv., Ľ. Mirda na 22.-23.8.2015 - zdrav. dôv.; b) o neobs.: Ľ. Mirda od 20.8.2015 do oznámenia - zdrav.
dôv.

Oznámenia pre KR: Táto ich od 20.8.2015 do 26.8.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: A) od R: - o zruš. obs.:
J. Škodi na 29.8.2015 - prac. dôv.; B. Ondrík na 28.8.2015 - rod. dôv.; B) od D: a) o zruš. obs.: L. Vojtko na 30.8.2015 rod. dôv.; V. Pčolár na 23.8.2015 - rod. dôv.; b) o neobs.: M. Dančišin od 15.9.2015 do 30.9.2015 - rod. dôv.
Dodatočné doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 26.8.2015:
T. Olexa, A. Kopas.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 26.8.2015 sa naň dostavili: a) rozh. D. Čeklovský - z dôvodu
nedostatkov v stretn. 2.k. VI.L m Tušice TNV - Tibava zo 16.8.2015; KR s ním vykonala pohovor, upozornila na zistené
nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) rozh. A. Kopas - z dôvodu neúčasti na letnom seminári R a D dňa
7.8.2015; KR s ním vykonala pohovor a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 26.8.2015: - na základe hodnotenia D: - rozh. P.
Dziad st. - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 3.k. VII.L Z m Trhovište - Horovce z 23.8.2015).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 23.-30.8.2015: KR ich dňa 26.8.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 9, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.-6.9.2015: KR ho dňa 26.8.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 1.9.2015, 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 19.8.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Žbince (zo stretn. 3.k. VI.L m Žbince - Moravany z 23.8.2015); b)
Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z 23.8.2015).
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 26.8.2015 dáva pre Se ObFZ ohľadom týchto ďalších zamestnancov: L. Popik, A.
Kopas, D. Mano - všetci na obdobie od 29.8.2015 do 8.11.2015.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 5.6.9.2015: KR ho dňa 26.8.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 5.
kolo - sobota 5.9.2015 o 12:30 h: Krásnovce - Vinné, Hatalov - Rakovec n/O; V. liga Východ dorastencov: - 3. kolo sobota 5.9.2015 o 12:30 h: Kusín - Tibava; V. liga Stred dorastencov: - 1. kolo - sobota 5.9.2015 o 12:30 h: Záhor Lekárovce, Budkovce - Kriš. Liesková; V. liga Západ dorastencov: - 1. kolo - sobota 5.9.2015 o 12:30 h: Bracovce - Lesné,
Zalužice - Pus. Čemerné; VI. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 6.9.2015 o 12:30 h: Dúbravka - Moravany, Hatalov - Tušice
TNV; VII. liga Východ mužov: - 5. kolo - nedeľa 6.9.2015 o 12:30 h: Porostov - Poruba p/V, Niž. Rybnica - Kusín; VII.
liga Západ mužov: - 5. kolo - nedeľa 6.9.2015 o 12:30 h: Vojany - Lesné, Rakovec n/O - Pus. Čemerné; VIII. liga mužov: 1. kolo - nedeľa 6.9.2015 o 12:30 h: Jastrabie pri MI - Úbrež, Choňkovce - Oborín.
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.
SPRÁVY DK ObFZ:
Doplnky predchádzajúcich Správ DK: DK svoje uznesenia v predchádzajúcich ÚS doplnila takto: a) Podnet na
prešetrenie incidentu po stretnutí 1.k. VI.L m Malčice - Topoľany z 9.8.2015 (z ÚS č. 7): Malčice m - poplatok 10 €/ZF za
PPK; b) Neprístojnosti počas stretnutia 2.k. IV.L d Pavlovce n/U - Nacina Ves 0:2 z 15.8.2015 (z ÚS č. 8): Pavlovce n/U d
- poplatok 5 €/ZF za PPK.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Cyril Bogár
(Trhovište m; 10 €/ZF) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na 1 stretn. PO od 26.8.2015 do 26.11.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: - 1
stretn. NEPO: Lukáš Čarný (Rakovec n/O d; 5 €/ZF) od 26.8.2015.
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:
Súhlas rodičov a FO-FK so štartom vekovo mladšieho hráča (hráčky) za družstvo mladších žiakov: ŠTK ho
na základe stanovených potvrdení na predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa
27.8.2015: Močarany (Gejguš Adam - 060406, Guba Samuel - 060318, Kendzior Martin - 060202, Očko Martin - 060915,
Pado Lukáš - 060331, Sikora Dominik - 060717, Sojka Jakub - 060314, Stuľak Andrej - 061013, Varga Lukáš - 060811,
Vasiľ Peter - 060603, Vinc Šimon - 070205, Vrabeľ Dávid - 060329). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila
príslušným FO a FK.
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 21.8.2015: Jovsa (Čornej Timotej 020118, Čuchran Pavol - 011206). 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 21.8.2015: Jovsa (Ivanov Matej 990524, Eštok Ján - 981128, Gomba Ivan - 990518, Urban Juraj - 990817); - dňa 27.8.2015: Záhor (Kočerha Martin 990407), Bracovce (Kižik Ondrej - 980831). 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 21.-23.8.2015 tieto

takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L d:
Moravany d - 4 €; - V.L V d: Tibava d - 4 €, Veľ. Revištia d - 4 €, Vyš. Remety d - 4 €; - VI.L m: Tušice TNV m - 4
€, Zempl. Široká m - 4 €; - VII.L V m: Veľ. Revištia B m - 4 €, Poruba p/V 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 tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 21.-23.8.2015 toto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d: Rus. Hrabovec d 7 €; - VI.L m: Žbince m - 7 €.
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 1.k. III.L ž z 21.8.2015: Sobrance - Vinné 3:0 kont.
(hostia nenastúpili). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Vinné (100 € - ŠTK: NnS - ž - 21.8.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 3.k. IV.L d z 22.8.2015: Žbince - Moravany (10´
pre neskorý príchod hostí); ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK do ZF: Moravany (7 € - ŠTK:
nNnS - d - 22.8.2015); - stretnutie 3.k. VI.L m z 23.8.2015: Tibava - Topoľany (15´ z viny domácich); ŠTK ponechala v
platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK do ZF: Tibava (4 € - ŠTK: nNnS - m - 23.8.2015).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 27.8.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 20.-23.8.2015 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.).
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.
Dodatočne doručenie potvrdenia k žiadosti o zmenu termínu stretnutia: Na ObFZ ho dodatočne doručili tieto
FO a FK: - Zempl. Široká - dňa 26.8.2015 potvrdenie OcÚ o konaní slávností dňa 29.8.2015 v Zempl. Širokej k zmene
termínu stretnutia 4.k. IV.L d Žbince - Zempl. Široká zo So 29.8.2015 na Ut 1.9.2015 o 16:00 h v Žbinciach.
Stanovisko k žiadosti o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ho dostala od týchto FO a FK: - Beša - dňa 24.8.2015
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, s čím FK Beša súhlasil.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- 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 (potvrdenie o podujatí i súhlas súpera doručené; poplatok za žiadosť 25 €/ZF: Veľké
Kapušany B - 25 € - ŠTK: ŽoZTS - m - 30.8.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať v St
2.9.2015 o 16:00 h vo Veľ. Kapušanoch.
- Vyš. Remety - dňa 26.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 4.k. VI.L
m Vyš. Remety - Malčice v Ne 30.8.2015 z 13:00 h na 16:00 h z dôvodu odpustových slávností v obci Vyš. Remety
(doložené aj potvrdenie OcÚ Vyš.Remety o konaní slávností; súhlas súpera doručený dňa 27.8.2015 podaním cez
elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť 25 €/ZF: Vyš. Remety - 25 € - ŠTK: ŽoZTS - m - 30.8.2015); ŠTK na
základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 30.8.2015 o 16:00 h vo Vyš. Remetoch.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 dôvodu nedostatku R v dňoch 3.-6.9.2015:
ŠTK ho dňa 27.8.2015 prerokovala a schválila.
Schválenie výsledkov stretnutí 1. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016“: ŠTK ich k 27.8.2015 zo stretnutí hraných dňa 26.8.2015 a schválila všetky.
Vyžrebovanie dvojíc 2. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK ho uskutoční na svojom zasadnutí dňa 2.9.2015 o 15:30 h.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 23.8.2015:
VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 23.8.2015 o 16:00 h: Zalužice - Tušice TNV (o 13.00 h Matej ako AR2 dopln.).
b) 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 (Koščo ako R za Bíra).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 28.-30.8.2015:
III. liga žiakov: - 2. kolo - piatok 28.8.2015 o 16:00 h: Sobrance - Strážske (Ubľanský ako R za Ondríka).
IV. liga dorastencov: - 4. kolo - sobota 29.8.2015 o 16:00 h: Palín - Lastomír (Kopas ako R za J. Škodiho).
VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 16:00 h: Pavlovce n/U - Tibava (Pčolár ako D - zruš.), Zempl.
Široká - Budkovce (Rovňák ako D - zruš.), Vyš. Remety - Malčice (o 16:00 h: D. Mano ako R za Kaffana, Kopas ako AR1
za Gejguša), Žbince - Dúbravka (o 13:00 h: Vojtko ako D - zruš.).
VII. liga Východ mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 16:00 h: Senné - Rus. Hrabovec (Pčolár ako D za
Dančišina).

VII. liga Západ mužov: - 4. kolo - nedeľa 30.8.2015 o 16:00 h: Pozdišovce - Rakovec n/O (Rovňák ako D za
Vojtka).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-23.08.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a
informácia o nich bola z ObFZ dňa 24.8.2015 zaslaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je
umiestnená v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 24.8.2015.
Upozornenie pre kluby k schváleným prestupom a hosťovaniam: Každý materský klub je povinný pri
každom schválenom prestupe a hosťovaní hráča jeho RP obratom doručiť novému klubu pod následkom
disciplinárnych opatrení.
Upozornenie pre kluby k skončeným hosťovaniam: Každý klub, v ktorom bol hráč na hosťovaní, je povinný
po skončení hosťovania hráča jeho RP obratom doručiť materskému klubu pod následkom disciplinárnych opatrení.
Upozornenie k podávaniu transferov v tomto registračnom období: Tieto sa môžu podávať už len do
30.9.2015. V prípade podávania žiadosti o hosťovanie sa odporúča hosťovanie dohodnúť na dobu najneskôr do 30.6.2016.
Ďalšie transfery sa budú môcť podávať v najbližšom ďalšom registračnom období v termíne od 1.1.2016 do 15.3.2016.
Upozornenia Matriky SFZ k medzinárodným transferom: Naposledy boli tieto uvedené v ÚS ObFZ č. 3 2015/2016, v Správach MRK ObFZ.
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.

