Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 12 z 21.9.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 21.9.2016 dostala od týchto FO a FK: a) Kriš. Liesková (zo
stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016); b) Hatalov (zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016); c)
Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice z 11.9.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 15.9.2016 do 21.9.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs: A.
Kopas od 23.9.2016 do 25.9.2016 - zdrav. a rod. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR na základe predvolania: Dňa 21.9.2016 sa naň dostavili: - M. Miľo, Š. Miľo
- obaja z dôvodu pohovoru; KR ho s nimi vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti. Nedostavil sa S. Ruščanský.
Návrh na zaradenie na nominačné listiny R súťaží ObFZ pre sezónu 2016/2017: KR na ne dňa 22.9.2016 po
vykonaných vstupných pohovoroch a školeniach navrhla zaradiť týchto R: Štefan Miľo - 071 01 Michalovce, Konečná
14; M: 0918/276784; Miloš Miľo - 071 01 Michalovce, Konečná 14; M: 0915/202871. KR uvedený návrh predloží na
schválenie na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 18.-25.9.2016: KR ich dňa 21.9.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 12, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretn. súťaží ObFZ v dňoch 30.9.-5.10.2016: KR ho dňa 21.9.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 27.9.2016, v aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Požiadavky na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: KR ich
dala pre sekretára takto: - dňa 14.9.2016: - rozhodcovia: Cejkovský Ján (na obdobie 17.9.2016 - 31.10.2016); - dňa
21.9.2016: - rozhodcovia: Miľo Štefan; - delegáti: Minaroviech Ján (obaja na obdobie 24.9.2016 - 31.10.2016).
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 28.9.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L m Žbince - Moravany z 18.9.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 1.2.10.2016: KR ho dňa 21.9.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 9.
kolo - sobota 1.10.2016 o 11:30 h: Hatalov - Pavlovce n/U; V. liga Východ dorastencov: - 6. kolo - sobota 1.10.2016 o
11:30 h: Podhoroď - Koromľa; V. liga Stred dorastencov: - 6. kolo - sobota 1.10.2016 o 11:30 h: Budkovce - Ptrukša; VI.
liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 11:30 h: Dúbravka - Vojany, Hatalov - Pavlovce n/U; VII. liga Východ mužov: 5. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 11:30 h: Podhoroď - Rus. Hrabovec.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledkov stretnutí 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017: ŠTK ich k 21.9.2016 zo stretnutí hraných dňa 15.9.2016 schválila všetkých 8 z tohto kola.
Vyžrebovanie 3. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2016/2017: ŠTK ho uskutočnila na svojom zasadnutí v stredu 21.9.2016. Do tohto kola postúpilo 8 družstiev mužov FO a
FK, víťazov stretnutí 2. kola tejto súťaže.
Dvojice 3. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
Program stretnutí 3. kola tejto súťaže (hrá sa dvojkolovo) - prvé 4 stretnutia v St 5.10.2016 o 16:00 h: 25. Poruba p/V Vyš. Remety, 26. Vojany - Pavlovce n/U, 27. Krásnovce - Žbince, 28. Hatalov - Palín; odvetné 4 stretnutia v St 19.10.2016
o 16:00 h: 29. Vyš. Remety - Poruba p/V, 30. Pavlovce n/U - Vojany, 31. Žbince - Krásnovce, 32. Palín - Hatalov. Prvé
stretnutia sa končia dosiahnutým výsledkom. Ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne
opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie sa nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 5 kopov na bránu zo značky PK,
a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia. Celkoví víťazi týchto dvojstretnutí 3. kola
postúpia do 4. kola, ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na svojom zasadnutí v stredu 26.10.2016.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017: Na ŠTK si svoj videozáznam už postupne
prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 14.9.2016: Palín (zo stretn. 2.k. VI.L m zo 14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková).
Odvolanie futb. odd. OŠK Kriš. Liesková proti rozhodnutiu ŠTK: Uvedené odvolanie i rozhodnutie ŠTK
k nemu, k stretn. 2.k. VI.L m zo 14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková, ŠTK dňa 19.9.2016 zaslala cez ISSF, cez
elektronickú podateľňu podaním na komisiu na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ.
Neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti: ŠTK na základe toho po skončení sezóny 2016/2017 odpočíta
body za odohranie stretnutia počas neuhradenia mesačnej ZF (SPF, čl. 83) týmto kolektívom FO a FK: - za ZF 08/2016:
Rus. Hrabovec m (-3 b.; ZF uhradená až 19.9.2016); Beša m (-3 b.; ZF nebola importovaná na účte SFZ ani 21.9.2016).
Požiadavka na FO a FK súťaží ObFZ 2016/2017 na vybavenie ďalších RP hráčov svojich mládežníckych
družstiev: ŠTK upozorňuje nižšie uvedené FO a FK, aby obratom vybavili RP aj ďalším hráčom svojich
mládežníckych družstiev v jednotlivých súťažiach tak, aby ich mali v družstve minimálne 13: - IV.L d: Vyš. Remety 12; - V.L V d: Rus. Hrabovec - 9; - V.L S d: Budkovce - 12, Dúbravka - 10; - V.L Z d: Bánovce n/O - 12, Horovce - 12,
Malčice - 12; - III.L ž: Sobrance - 12, Strážske - 10, Vinné - 12; - IV.L V ž: Poruba p/V - 12, Rem. Hámre - 10, Tibava 12, Vyš. Remety - 12; - IV.L Z ž: Čičarovce - 9, Petrovce n/L - 12; - III.L mž: Močarany - 11, Palín - 12.
Nepripravenie alebo 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 13.-18.09.2016 tieto takto: - neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - Pohár ObFZ m - 2.k. z 15.09.2016: Vojany - Kriš. Liesková (1); - V.L S d - 5.k. z 17.09.2016: Budkovce Záhor (2); - VIII.L m - 7.k. z 18.09.2016: Horňa - Beša (2), Stretava - Petrovce n/L B (1). 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 13.-18.09.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a
FK v týchto súťažiach: Pohár ObFZ m - 2.k. z 15.09.2016: Kusín - Vyš. Remety (1 - nefunkčná tlačiareň); - VI.L m - 7.k. z
18.09.2016: Budkovce - Pavlovce n/U (1 - nefunkčná tlačiareň); - VIII.L m - 7.k. z 18.09.2016: Ložín - Lekárovce (1). Do
pozornosti DK.
Upozornenie ŠTK: ŠTK opätovne upozorňuje všetky kluby súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 na povinnosť
mať včas pred každým domácim stretnutím v mieste stretnutia zabezpečený funkčný počítač (notebook) s pripojením na
internet a funkčnú tlačiareň, ktoré majú byť pripravené najmenej 30 minút pred ÚHČ stretnutia k dispozícii R aj s
vytvorenými nomináciami hráčov oboch družstiev pripravenými k uzavretiu rozhodcom.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK. Bez RP na stretnutia v dňoch
13.-18.9.2016 nastúpili títo hráči:
● v stretnutí 2.k. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ m“ z 15.09.2016 Vojany - Kriš. Liesková: H č. 16 - Ervín Migalisko 1380884 (na CP a „Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ z ISSF; klub jeho RP nemusel doručiť na ŠTK).
● v stretnutí 7.k. IV.L d z 17.09.2016 Zemp. Široká - Palín: D č. 2 - Balogh František - 1352684 (na OP a
overenie v ISSF; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 20.9.2016, kde si ho po kontrole aj prevzal späť).
● v stretnutí 3.k. V.L Z d z 17.09.2016 Horovce - Bánovce n/O: D č. 2 - Dávid Froň - 1273835 (na OP a
„Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ z ISSF; klub jeho RP nemusel doručiť na ŠTK); H č. 5 - Jozef
Krištal - 1382206 (na OP a „Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ z ISSF; klub jeho RP nemusel doručiť
na ŠTK).
● v stretnutí 7.k. VI.L m z 18.09.2016 Zempl. Široká - Kriš. Liesková: D č.8 - Marián Badžo - 1182213 (na OP
a „Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ z ISSF; klub jeho RP nemusel doručiť na ŠTK).
● v stretnutí 3.k. VII.L V m z 18.09.2016 Záhor - Porostov: H č.6 - Tomáš Dubrovskij -1255307 (na OP a
„Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ z ISSF; klub jeho RP nemusel doručiť na ŠTK).
● v stretnutí 3.k. VII.L V m z 18.09.2016 Rem. Hámre - Poruba p/V: D č.10 - Tomáš Bado - 1314653 (na OP a na
výtlačok z ISSF; ŠTK vzala na vedomie doručené oznámenie klubu o strate RP hráča a detail hráča z ISSF).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 21.9.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 18.9.2016 schválila všetky, okrem týchto: stretnutie 1.k. III.L ž z 2.9.2016: Vinné - Sobrance (odložené); - stretnutie 1.k. III.L mž z 3.9.2016: Zalužice - Sobrance
(odložené); - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B (odložené); - stretnutie 6.k. VIII.L m z 11.9.2016:
Iňačovce - Sobrance B (odložené).
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 21.9.2016: Krásnovce (Marcinčák
Kristián - 03.05.1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v St 28.9.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: rozh.:
Ivan Maroš, Čeklovský Dominik, Feňuš Patrik, Rapáč Patrik (všetci k nedostatkom v zápisoch o stretnutí z 15.18.9.2016). Ďalším 2 R (Cejkovský Ján, Pavlo Peter) už boli ich nedostatky v zápisoch o stretnutí z 15.-18.9.2016
vysvetlené dňa 21.9.2016.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 1.2.10.2016: ŠTK ho dňa 21.9.2016 prerokovala a schválila.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Do ISSF neboli zaevidované žiadne.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Odvolanie futb. odd. TJ Sokol Močarany voči rozhodnutiu DK: Uvedené odvolanie i rozhodnutie DK
k nemu, k poriadkovej pokute 1000 € udelenej za odhlásenie družstva dorastencov za súťaže ObFZ Michalovce, DK dňa
19.9.2016 zaslala cez ISSF, cez elektronickú podateľňu podaním na komisiu na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Lukáš Čičák (Iňačovce m - 1335333; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 21.9.2016 do
21.12.2016, podľa DP 41/2.
● Otto Dobos (Oborín m - 1097470; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 21.9.2016 do
21.12.2016, podľa DP 41/2.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 2. kola súťaže „Pohár ObFZ m“ Kusín - Vyš. Remety z 15.9.2016: Silvester Romanec (Kusín m 1008528; 10 €), Peter Pavlina (Vyš. Remety m - 1195727; 10 €) - obaja 3 týždne NEPO od 17.09.2016, podľa DP
48/1c/2b.
● stretnutie 5. kola V.L S d Ptrukša - Vojany zo 17.9.2016: Florián Kiši (Ptrukša d - 1320668; 5 €), Roland
Poremba (Vojany d - 1330202; 5 €) - obaja 4 stretn. NEPO od 21.09.2016, podľa DP 46/1a.
● stretnutie 3. kola V.L Z d Horovce - Bánovce n/O zo 17.9.2016: Denis Podraný (Bánovce n/O d - 1380167; 5 €)
- 1 stretn. NEPO od 21.09.2016, podľa DP 37/3.

● stretnutie 3. kola V.L Z d Lesné - Malčice zo 17.9.2016: Peter Makula (Malčice d - 1337669; 5 €) - 4 týždne
NEPO od 21.09.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 5. kola VII.L Z m Lesné - Pozdišovce z 18.9.2016: Martin Hudák (Lesné m - 1221115; 10 €), Matúš
Hirko (Pozdišovce m - 1249945; 10 €) - obaja 1stretn. NEPO od 21.09.2016, podľa DP 37/3.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 13.9.2016 mali tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF nemali
platbu zo ZF za 08/2016 importovanú na účte SFZ: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Ložín, Malčice, Oborín,
Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Tibava, Trhovište, Veľké Revištia.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 08/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO
a FK: - dňa 13.9.2016: Oborín (od 13.9.2016); - dňa 14.9.2016: Budkovce, Malčice, Palín, Petrovce n/L, Porostov,
Remetské Hámre (všetkým od 13.9.2016); - dňa 16.9.2016: Bánovce n/O, Čičarovce, Ložín, Pavlovce n/U, Tibava,
Trhovište, Veľké Revištia (všetkým od 13.9.2016); - dňa 20.9.2016: Ruský Hrabovec (od 13.9.2016).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 13.9.2016: Beša (za neuhradenie ZF za 08/2016).
DK všetkým uvedeným klubom toto zruší dňom úhrady príslušnej ZF (musí byť importovaná aj na účte SFZ) po doručení
kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 25.9.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 12: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Vojany (2 € - ŠTK: nPNDkS - m/P 15.9.2016), Záhor (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 17.9.2016), Beša (2 € - ŠTK: nPNDkS - m - 18.9.2016), Stretava (2 € ŠTK: nPNDkS - m - 18.9.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (2 € - ŠTK: NpTkS/T - m/P 15.9.2016), Budkovce (2 € - ŠTK: NpTkS/T - m - 18.9.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 18.9.2016). Všetky tieto
budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 25.9.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich majú doručiť: - rozh.: Róbert Mitrík
(poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; bol ho povinný uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 21.9.2016 do 15:00 h).
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:
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017 v 2. polroku 2016: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (správca súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 16.9.2016:
Cejkovský Ján (na obdobie 17.09.2016 - 31.10.2016).
Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF:
● Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj
papierový zápis o stretnutí.
● Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, domáci klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť
a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na
základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ,
nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. Preto originál vo všetkých rubrikách obojstranne
vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce
družstvo povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností:
a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na
ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala
iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na
ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF.
● Vo všetkých súťažiach ObFZ 2016/2017 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred
štartom jednotlivých súťaží.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce
vo futbale“ 2016/2017 v dňoch 16.-18.9.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 20.9.2016 a zmeny od 21.9.2016 až
do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 18.9.2016:
VII. liga Západ mužov: - 5. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 15:00 h: Lesné - Pozdišovce (Lisák ako D - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 23.-25.9.2016:
IV. liga Západ žiakov: - 4. kolo - piatok 23.9.2016 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Bracovce (Končík ako R - zruš.;
KR neobs. R).
VI. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 25.9.2016 o 15:00 h: Moravany - Hatalov (Š. Miľo ako AR1 - dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 4. kolo - nedeľa 25.9.2016 o 15:00 h: V.Revištia B - Podhoroď (Lisák ako D - zruš.).

SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 14.9.2016 od 17:00 h do
21.9.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Peter Dolinic - 20.11.2004 - oprava priezviska (14 – 15); Daren
Ďurana - 15.01.2006 - oprava e-mailovej adresy a doplnenie AB (16 – 16); Jozef Krištál - 23.04.2000 - oprava priezviska
(17 – 17) vík.
Požiadavka na zmenu e-mailovej adresy hráča v ISSF z klubu matrične nepatriaceho pod ObFZ: V termíne
od 14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h o ňu na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch
do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom) požiadali aj: Jakub Regenda - 16.08.2001 - požiadavka na
SFZ (19 – 20).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 14.9.2016 od
17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Moravany (1): Patrik
Chyra - 07.07.2003 (14-14-14 – 15); Bánovce n/O (1): Jozef Krištál - 23.04.2000 (16-16-17 – 17); Vyšné Remety (2):
Dávid Kresila - 07.07.2005 (17-17-20 – 20); Xaver Gavula - 26.09.2007 (19-20-20 – 20). Uvedené FO a FK mohli v ISSF
cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 19.09.2016 (2): Jakub Barňák (16.04.1995), Jakub Regenda
(16.08.2001); - dňa 20.09.2016 (2): Ľuboš Hura (02.07.1979), Michal Ketcem (15.12.1988); - dňa 21.09.2016 (1):
Slavomír Hospodár (17.08.1999).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 14.9.2016 od
17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Vyšné Remety (2):
Peter Dolinič - 20.11.2004 (14 – 15), Peter Gavula - 11.03.2007 (14 – 15); Moravany (1): Patrik Chyra - 07.07.2003 (15
– 16); Bánovce n/O (1): Jozef Krištal - 23.04.2000 (17 – 17) vík; Malčice (1): Marek Miker - 13.10.1997 (18 – 20);
Vyšné Remety (2): Dávid Kresila - 07.07.2005 (20 – 20), Xaver Gavula - 26.09.2007 (20 – 20). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h boli v
ISSF postupne vybavené tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Michal Cibere (1159297) - 31.05.1987 (OFK
Lastomír - ŠK Urbár Poruba p/V) od 15.09.2016 do 30.06.2017 (14-14-15 – 15); Marián Badžo (1182213) 07.04.1986 (OŠK Zalužice - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 14.09.2016 do 30.06.2017 (13-16-16 – 16);
Štefan Čičák (1112124) - 12.12.1979 (OFK Senné - OŠK Budkovce) od 15.09.2016 do 30.06.2017 (15-15-16 – 16);
Vladimír Starenčák (1262312) - 24.09.1996 (TJ Družstevník Parchovany - TJ Bánovce nad Ondavou) od 16.09.2016
do 30.06.2017 (16-16-16 – 16); Jakub Barňák (1315548) - 16.04.1995 (OŠK Družstevník Zemplínska Široká - TJ ŠM
Jovsa) od 19.09.2016 do 30.06.2017 (19-19-19 – 20).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a nedodaní RP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od
14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Porostov (1):
Martin Petruška - 17.05.1988 (10-16RP? - 17). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto
nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení zahraničného transferu: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od
14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h schválil týmto hráčom týchto FO-FK: Krišovská Liesková (1): Ervin
Migalisko - 07.07.1995 (12-14 – 15). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od
dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po strate RP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 14.9.2016 od 17:00 h
do 21.9.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Zempl. Široká (2): Marcel Paľovčík - 12.09.1995 (1616RP? – 16), Marián Badžo - 07.04.1986 (16-16RP? – 16); Porostov (2): Patrik Dubrovskij - 05.04.1995 (17-17RP? –
17) vík; Tomáš Dubrovskij - 05.04.1995 (17-17RP? – 17) vík. Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného
počtu týchto nových RP od dealera.
Upozornenie na ukončenie letného registračného obdobia: V zmysle RaPP, čl. 19, ods. 2, sa letné
registračné obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými
stranami, od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia,
to je 30. septembra. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe RaPP, čl. 12, ods. 8, po ukončení tohto registračného
obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).
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 KM ObFZ:
Prehľad účasti na tréningových zrazoch Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v 1. polroku 2016, v
rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na základe vopred stanovených požiadaviek ho spracoval
a na požadované miesta dňa 19.9.2016 e-mailom zaslal Marek Eštok (hlavný tréner týchto výberov za ObFZ
Michalovce). Takto bol tento doručený aj na ObFZ Michalovce. Účasť trénerov jednotlivých výberov a lekára bola
zabezpečená na každom tréningovom zraze.

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Pozvánky na podujatia SFZ: Predseda ObFZ a sekretár ObFZ ich dostali e-mailom zo SFZ dňa 16.9.2016 od
Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva
predsedov a sekretárov ObFZ na kvalifikačný zápas reprezentácie SR U21 proti Bielorusku, ktorý sa odohrá v piatok
4.10.2016 o 18:30 h v Myjave, a aj na kvalifikačný zápas reprezentácie SR A proti Škótsku, ktorý sa odohrá v piatok
11.10.2016 o 20:45 h v City Arena Trnava. Na tieto je potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ najneskôr do 30.09.2016.
Sekretár ObFZ o vstupenky na tieto zápasy neprejavil záujem.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017: Na Se si svoj videozáznam už postupne prevzali
aj tieto FO a FK: - dňa 20.9.2016: Vyš. Remety (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U zo 7.8.2016). V termíne
vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretn. 4.k.
VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Prevzatie odznaku rozhodcu futbalu na výstroj R: Na Se ObFZ si ho v cene po 2 € prevzali aj títo R futbalu: dňa 19.9.2016: M. Končík (2). Do vyčerpania zásob si ho môžu na ObFZ zabezpečiť aj ďalší R, a to v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka Sociálnej poisťovne, pobočky Michalovce: ObFZ ju dostal od uvedenej poisťovne písomne poštovou
zásielkou dňa 21.9.2016 a na základe nej sa mal telefonicky ohlásiť na určené číslo ohľadom DPN Lukáša Kurtáka. Uvedená
požiadavka bola hneď v tento deň telefonicky oznámená účtovníčke ObFZ.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ spracoval s týmito ďalšími R a D takto: - dňa 14.9.2016: Cejkovský Ján; - dňa 21.9.2016:
Minaroviech Ján, Miľo Štefan. Uvedení si ich mali prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ.
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Tieto si už na ObFZ prevzali aj títo z
nich: - dňa 21.9.12016: Cejkovský Ján, Miľo Štefan, Minaroviech Ján.
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
21.9.2016: u ďalších 2 R a 1 D uvedených o 2 odseky vyššie.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 20.9.2016: J. Škodi (za 08).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 19.9.2016: M. Končík (za 08); - dňa 21.9.2016: J. Škodi (za 08), J. Minaroviech (za 03,04,05,06), M.
Rovňak (za 08).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
21.9.2016: J. Škodi (za 08).
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: L. Babjak (za 08), J. Bali-Jenčik (za 08), J. Bukaj
(za 08), L. Didič (za 08), P. Dziad (za 08), P. Feňuš (za 08), M. Hospodi (za 08), J. Hreško (za 08), D. Ihnacik (za 08), M.
Ivan (za 08), M. Jakubec (za 08), P. Kaffan (za 08), A. Kopas (za 08), J. Matej (za 08), M. Mazár (za 08), O. Palinský (za
08), P. Pavlo (za 08), V. Pčolár (za 08), Ján Pivarník (za 08), P. Rapáč (za 08), M. Ruščanský (za 08), M. Sabo (za 08), M.
Sarvaj (za 08), J. Šimko (za 08), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08), M. Tušek (za 08), M. Ubľanský (za 08), P. Vass (za
08), M. Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 08), A. Žoffčák (za 08).
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2015 od „Union zdravotná poisťovňa, a.s.“: ObFZ ju od
uvedenej poisťovne dostal písomne poštovou listovou zásielkou dňa 16.9.2016. Výsledok za uvedený rok je 0,00 €.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ sú ho povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o brigádnickej
práci študenta na 2. polrok 2016. Do 21.9.2016 do 17:00 h ho na ObFZ nedoručili: P. Feňuš, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Končík,
P. Pavlo, P. Rapáč, M. Sarvaj, J. Škodi, M. Ubľanský.
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: - dňa 21.9.2016: Cejkovský Ján - podľa požiadavky Se
z 21.9.2016.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a
FK: - dňa 15.9.2016: Trhovište (e-mailom; za 08/2016 - uhradené dňa 14.09.2016), Ložín (e-mailom; za 08/2016 uhradené dňa 14.09.2016); - dňa 19.9.2016: Rus. Hrabovec (osobne; za 08/2016 - uhradené dňa 19.09.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2016 a platby za túto ZF
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.9.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr v
piatok 9.9.2016. V termíne od 14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od
týchto 8 FO a FK (predtým už od 42) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
16.9.2016 (5): Bánovce n/O, Čičarovce, Ložín, Pavlovce n/U, Veľ. Revištia; - dňa 19.9.2016 (2): Tibava, Trhovište; dňa 20.9.2016 (1): Rus. Hrabovec. Uhradiť ich má ešte tento 1 FO a FK: Beša. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.9.2016
nemal platbu zo ZF za 08/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 13.9.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom
v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.

Upozornenie na úhradu zbernej faktúry za 08/2016: Dňa 20.9.2016 bolo z ObFZ zaslané e-mailom na
adresu klubových ISSF manažérov týchto FO a FK: Beša.
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 stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce
n/L, Pozdišovce, Sobrance, Veľké Revištia.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Previerka hospodárenia ObFZ za 1. polrok 2016: Revízna komisia ObFZ Michalovce ju vykonala v dňoch
18.-24.7.2016. Záznam z previerky predložil J. Pado (predseda RK) na zasadnutie VV ObFZ dňa 12.9.2016, kde doručil aj
účtovné doklady ObFZ za mesiace 01-06/2016.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 33. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období - z 12.9.2016: Tento bol
spracovaný v dňoch 12.-13.9.2016 a z ObFZ bol zaslaný v prílohe e-mailu dňa 13.9.2016 všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 10.10.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
ZO SPRÁV VsFZ:
Upozornenie Matriky VsFZ (z ÚS VsFZ č. 11 zo 16.9.2016 - zo Správ Matriky VsFZ): Matrika VsFZ
upozorňuje kluby, že terajšie registračné obdobie je do 30.09.2016, t. j. platí to aj na registrácie nových hráčov. Žiadosti
o registráciu podané mimo registračných období spracuje príslušná matrika v priebehu najbližšieho registračného
obdobia, t. j. od 01.01.2017.
ZO SPRÁV SFZ:
Z 3. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce svoje
stretnutia v ňom hrali už len: - dňa 31.08.2016 o 16:30 h: FC Pata - MFK Zemplín Michalovce 0:6 (0:1) - hostia
postúpili do ďalšieho kola); - dňa 14.09.2016 o 16:00 h v Strážskom: MFK Sobrance - ŠKM Liptovský Hrádok 1:5
(0:2) - pre Sobrance sa týmto účinkovanie v tejto súťaži skončilo.
Žreb určil dvojice súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017 až po finále: Dňa 19.09.2016 v priestoroch press
room vyžrebovali zápasového "pavúka" najvyššej pohárovej súťaže SFZ vo futbale od 4. kola až po finále. Z klubov
územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa do 4. kola prebojoval len 1 kolektív, ktorý odohrá toto svoje stretnutie:
27/28.9.2016: Nový Život - MFK Zemplín Michalovce (hrá sa na 1 zápas). Termíny a systém zostávajúcich kôl
súťaže: 5. kolo - 18/19.10.2016 (na 1 zápas); 6. kolo - 7.3.2017 (na 1 zápas); semifinále - 4./11.4.2017 (na 2 zápasy);
finále - 1.5. 2017 (na 1 zápas).
Oznámenie o vedúcom Legislatívno-právneho oddelenia SFZ (z ÚS SFZ č. 12 zo 17.9.2016 - zo Správ Se
SFZ): Sekretariát SFZ oznamuje, že vedúcim Legislatívno-právneho oddelenia SFZ sa od 1.9.2016 stal JUDr. Lukáš
Pitek (e-mailový kontakt: lukas.pitek@futbalsfz.sk).
Najbližšie vzdelávacie podujatia pre trénerov futbalu (z ÚS SFZ č. 12 zo 17.9.2016 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje
nasledovné vzdelávacie podujatia pre trénerov futbalu:
● Školenie trénerov UEFA B licencie (v termíne 17.11.2016 - 7.3.2017);
● Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (v termíne 26.11.2016 - 7.2.2017);
● Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (vo štvrtok 17.11.2016 - štátny sviatok), v rozsahu 8 h,
bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.
Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do
6.11.2016 e-mailom na adresu: „peterstefanak@gmail.com“, alebo poštou na adresu: „TMK SsFZ, Partizánska cesta 93,
974 01 Banská Bystrica“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

