Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 15 z 12.10.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 6.10.2016 do 12.10.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK
z týchto stretnutí: - Pozdišovce (zo stretn. 6.k. VII.L Z m Pozdišovce - Malčice z 25.9.2016; bez opatrení; klub si ho môže
prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 12.10.2016 dostala od týchto FO a FK: - Rakovec n/O (zo
stretn. 7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 6.10.2016 do 12.10.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš.
obs.: M. Končík na 8.10.2016 - rod. dôv., P. Rapáč na 9.10.2016 - zdrav. dôv.; b) o neobs.: Joz. Pivarník na 23.10.2016 rod. dôv.; c) o neúčasti na zas. KR dňa 12.10.2016: M. Ruščanský - prac. dôv., L. Babjak - štud. dôv., P. Rapáč - štud. dôv.
Dodatočné doručenie potvrdenia o lek. prehliadke R: Na ObFZ ho už doručil aj: - dňa 7.10.2016: M. Ivan.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 12.10.2016 sa naň dostavili: a) rozh.: M. Končík, M. Tušek st., D.
Čeklovský, J. Cejkovský - všetci z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF; KR ho
s nimi vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) záujemcovia o získanie zákl.
kvalifikácie rozhodcu futbalu: O. Gurniak - KR s ním vykonala pohovor a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 12.10.2016: - po doručení potvrdenia o
návšteve školy: - rozh.: M. Ivan, D. Ihnacik.
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Majú ho: - od 10.10.2016: - z dôvodu nedoručenia potvrdenia o
návšteve školy: - rozh.: M. Ubľanský.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 12.10.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: a) za nedostavenie sa na zas. KR: rozh.
J. Matej (4 € - KR: NsnZ - R - 12.10.2016); b) za nedostatky v elektr. zápise o stretn. v ISSF: rozh. J. Bukaj (2 € - KR:
NvEZoS - R - 12.10.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 19.10.2016 do
15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 14.-17.10.2016: KR ich dňa 12.10.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 15, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 14.-16.10.2016: KR ho dňa 12.10.2016 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 18.10.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o jeho doručenie na ObFZ do St 19.10.2016 do 15.00 h z
týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Kriš. Liesková (zo stretn. 10.k. VI.L m Kriš. Liesková - Budkovce z 9.10.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 22.23.10.2016: KR ho dňa 12.10.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 12. kolo - sobota 22.10.2016 o 11:00 h: Trhovište - Zempl. Široká; V. liga Západ dorastencov: - 8. kolo - sobota 22.10.2016
o 11:00 h: Horovce - Zalužice; VI. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 11:00 h: Kusín - Krásnovce, Zempl.
Široká - Zalužice; VII. liga Východ mužov: - 8. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 11:00 h: Rem. Hámre - Zalužice B; VII. liga
Západ mužov: - 10. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 11:00 h: Trhovište - Horovce; VIII. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa
23.10.2016 o 11:00 h: Oborín - Horňa.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: Na ObFZ ho do 11.10.2016 do 15:00 h mali doručiť a nedoručili tieto
FO a FK z týchto stretnutí: Bánovce n/O (7.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B z 02.10.2016). Do pozornosti DK.
Dostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Na základe predvolania sa naň dňa 12.10.2016 o 15:00 h dostavili: rozh.
D. Čeklovský; naviac sa naň dostavil aj rozh. M. Končík. ŠTK ich oboch upozornila na neuvádzanie požadovaných
náležitostí v „Zázname rozhodcu“ v zápise o stretnutí.
Nezabezpečenie videozáznamu zo stretnutia: Tento nebol zabezpečovaný v týchto stretnutiach: - VII.L Vm 6.k z 9.10.2016: Veľ. Revištia B - Rus.Hrabovec, Poruba p/V - Podhoroď. Do pozornosti DK.
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 06.-10.10.2016 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: IV.L Z ž - 6.k. z 07.10.2016: Veľ. Slemence - Budkovce (1-2); - VIII.L m - 10.k. z 09.10.2016: Beša - Sobrance B (1); neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž - 6.k. z 07.10.2016: Čičarovce Rakovec n/O (1-2). 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.-10.10.2016 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - IV.L Z ž - 6.k. z 07.10.2016: Veľ. Slemence - Budkovce (1); - VIII.L m -10.k z 09.10.2016: Ložín Stretava (1). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - V.L Z d U19 - 6.k. z 08.10.2016: Bánovce n/O - Malčice 3:0
kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie rozh. D. Čeklovského z 8.10.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“ a
v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“ o neodohraní stretnutia). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - V.L V d U19 - 7.k. z 08.10.2016: Porostov - Rus. Hrabovec
(2; 15´ pre neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - VII.L Z m - 8.k. z 09.10.2016: Veľ. Slemence Malčice (2; 20´ pre neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.

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
6.-10.10.2016 nastúpili títo hráči:
● VII.L Z m - 8.k. z 09.10.2016: Strážske B - Rakovec n/O (D - č. 3 - Jaroslav Zambory – 1062832; na OP; R
hráča overil v ISSF pred stretnutím; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 11.10.2016, kde si ho po kontrole aj prevzal späť).
Nedostatky v papierových zápisoch o stretnutí: Tieto zo strany domácich (viď ÚS č. 13 - Správy ŠTK) boli
v týchto stretnutiach: - IV.L V ž U15 - 6.k. z 07.10.2016: Veľ. Revištia - Tibava; - IV.L Z ž U15 - 6.k. z 07.10.2016: Veľ.
Slemence - Budkovce; - VIII.L m - 10.k. z 09.10.2016: Beša - Sobrance B. Vo všetkých uvedených stretnutiach boli
domáci prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinní v ISSF uložiť a uzavrieť nominácie družstiev, v zápise
o stretnutí (na základe údajov rozhodcu stretnutia) vyplniť striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK a tento priebežne
uložiť. Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/05).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 12.10.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 10.10.2016 schválila všetky, okrem týchto: VIII.L m - 6.k. z 11.09.2016: Iňačovce - Sobrance B (dohrávka vo Št 13.10.2016); - VIII.L m - 9.k. z 02.10.2016:
Sobrance B - Petrovce n/L B (dohrávka vo Št 20.10.2016 o 16:00 h); - III.L ž U15 - 6.k. z 07.10.2016: Strážske Topoľany (dohrávka v Po 17.10.2016 o 16:00 h).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 12.10.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
● Strážske - dňa 7.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 6.k. III.L ž U15 Strážske - Topoľany z Pi 7.10.2016 o 16:00 h na Po 17.10.2016 o 16:00 h, z dôvodu
nespôsobilej HP (poplatok za žiadosť: Strážske - 15 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 7.10.2016. ŠTK na
základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Po 17.10.2016 o 16:00 h v Strážskom.
● Petrovce n/L - dňa 7.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“ a cez
„Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu a miesta stretnutia 10.k. IV.L d U19 Petrovce n/L - Trhovište zo So
8.10.2016 o 11:30 h v Petrovciach n/L na So 8.10.2016 o 11:30 h v Trhovišti, z dôvodu nespôsobilej HP (poplatok za
žiadosť: Petrovce n/L - 15 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 7.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila
uvedené stretnutie odohrať v So 8.10.2016 o 11:30 h v Trhovišti (stretnutie uvedených súperov v 23.k. sa odohrá v So
27.5.2017 v Petrovciach n/L).
● Budkovce - dňa 10.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 7.k. IV.L Z ž U15 Budkovce - Bracovce z Pi 14.10.2016 na Št 13.10.2016 o 16:30 h z dôvodu vycestovania
hráčov domácich na školský výlet do Poľska v dňoch 14.-16.10.2016 (poplatok za žiadosť: Budkovce - 10 €). Súper svoj
súhlas k žiadosti vyjadril dňa 11.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať vo Št 13.10.2016
o 16:30 h v Budkovciach.
Predvolanie: ŠTK na základe pretrvávajúcich nedostatkov vo vybavení štadióna predvoláva na svoje
zasadnutie v St 19.10.2016 o 15:45 h zástupcov týchto FO - FK: Kusín, Ložín, Porostov, Rus. Hrabovec.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 22.23.10.2016: ŠTK ho dňa 12.10.2016 prerokovala a schválila.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 14.10.2016 a zahrnuté do mesačných
ZF za 10/2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku DS jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Vladislav Ides (Horňa m - 1096609; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 12.10.2016 do
12.1.2017, podľa DP 41/2.
● Marek Juhás (Lesné m - 1278059; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 12.10.2016 do
12.1.2017, podľa DP 41/2.
DS hráčom po ČK v stretnutiach súťaže 15.r. „Pohár ObFZ m“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● prvé stretnutie 3. kola Vojany - Pavlovce n/U z 5.10.2016: Ladislav Danko (Vojany m - 1148190; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 6.10.2016, podľa DP 45/1a/2a.
● prvé stretnutie 3. kola Poruba p/V - Vyš. Remety z 5.10.2016: Ján Pehanič (Poruba p/V m - 1191074; 10 €) - 3
týždne NEPO od 6.10.2016, podľa DP 49/1b/2b.
DS hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 10. kola VI.L m Žbince - Zalužice z 9.10.2016: Ján Eštok (Žbince m - 1065318; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 12.10.2016, podľa DP 37/3; Albín Krišo (Zalužice m - 1093139; 10 €) - 2 stretn. NEPO od 12.10.2016, podľa
DP 48/1b/2b.
● stretnutie 8. kola VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Pozdišovce z 9.10.2016: Jozef Parihuz (Pozdišovce m 1094749; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 12.10.2016, podľa DP 46/1a.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 13.10.2016 majú tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za
09/2016 nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI,
Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany, Rem. Hámre, Trhovište, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vyš. Remety.
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).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 12.10.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 15: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedostavenie
sa na zas. KR: rozh. J. Matej (4 € - KR: NsnZ - R - 12.10.2016); - za nedostatky v elektr. zápise o stretn. v ISSF: rozh. J.
Bukaj (2 € - KR: NvEZoS - R - 12.10.2016) - obaja uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 19.10.2016 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Veľ.
Slemence (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 7.10.2016), Budkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 7.10.2016), Beša (4 € - ŠTK: NNDkS
- m - 9.10.2016); - za neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž 7.10.2016), Rakovec n/O (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 7.10.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Veľ.
Slemence (7 € - ŠTK: NpTkS - ž - 7.10.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 9.10.2016); - za nenastúpenie na stretnutie:
Malčice (150 € - ŠTK: NnS - d - 8.10.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: nNnS - d 8.10.2016), Malčice (7 € - ŠTK: nNnS - m - 9.10.2016); - za nedostatky vypísania papierového zápisu: Veľ. Revištia (4 € ŠTK: NVpZ - ž - 7.10.2016), Veľ. Slemence (4 € - ŠTK: NVpZ - ž - 7.10.2016), Beša (4 € - ŠTK: NVpZ - m - 9.10.2016).
Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 14.10.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 12.10.2016: rozh. D.
Čeklovský (za nedostavenie sa na zas. ŠTK po predvolaní: 4 € - KR: NsnZ - R - 5.10.2016; uhradené dňa 11.10.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh.
Róbert Mitrík (poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ obratom).
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:
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na
základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 5.10.2016 do 12.10.2016 boli v
ISSF zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 11.10.2016: - rozhodnutie ŠTK o odstúpení družstva zo súťaže: V.L Z d U19: odstúpenie družstva dorastencov TJ Sokol Močarany; - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po NŠH: VIII.L m - 3.k. z 21.08.2016: Horňa - Sobrance B 3:0 kont.
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po doručení papierových zápisov na
ObFZ: Tieto boli doplnené v týchto dňoch: - dňa 11.10.2016: - IV.L V ž U15 - 6.k. z 07.10.2016: Veľ. Revištia - Tibava
2:2 (rozh. laik dom.); - IV.L Z ž U15 - 6.k. z 07.10.2016: Veľ. Slemence - Budkovce 0:6 (rozh. laik dom.); - VIII.L m 10.k. z 09.09.2016: Beša - Sobrance B 3:1 (rozh. laik dom.).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v
dňoch 14.-19.10.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 10.10.2016 a zmeny od 11.10.2016 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 9.10.2016:
VII. liga Západ mužov: - 8. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 14:30 h: Pus. Čemerné - Lesné (Cejkovský - nové obs.).
VIII. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 14:30 h: Beša - Sobrance B (Cejkovský ako R - zruš.,; KR
neobs. R), Ložín - Stretava (Lisák ako D - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 14.-16.10.2016:
IV. liga Západ žiakov: - 7. kolo - piatok 14.10.2016 o 16:00 h: Budkovce - Bracovce (Št 13.10.2016 o 16:30 h
M. Kurtak ako R za Končíka).
VI. liga mužov: - 11. kolo - nedeľa 16.10.2016 o 14:00 h: Krásnovce - Žbince (Hospodi ako AR1 za Babjaka).
VII. liga Západ mužov: - 9. kolo - nedeľa 16.10.2016 o 14:00 h: Horovce - Bánovce n/O (Matej - Babjak;
Rovňák - nové obs.), Malčice - Pus. Čemerné (Rovňák ako D - zruš.), Rakovec n/O - Veľ. Slemence (Hospodi ako AR1 zruš.), Pozdišovce - Strážske B (o 11:00 h Hospodi ako AR1 - zruš.).
c) na dohrávky stretnutí súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 17.-20.10.2016:
III. liga žiakov: - dohrávka 6. kola - pondelok 17.10.2016 o 16:00 h: Strážske - Topoľany (Pavlo).
VIII. liga mužov: - dohrávka 9. kola - štvrtok 20.10.2016 o 16:00 h: Sobrance B - Petrovce n/L B (Tudja).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 5.10.2016 od
17:00 h do 12.10.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Trhovište (2):
Adrián Bogár - 27.07.2006 (04 – 06); Ján Milenky - 06.09.2005 (06 – 06). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Žiadosti o základnú registráciu hráča (v ISSF môžu byť schválené až po 01.01.2017): V termíne od
5.10.2016 od 17:00 h do 12.10.2016 do 17:00 h boli v ISSF podané tieto: Veľ. Slemence (1): Tibor Ignácz - 22.07.2003
(10-??-xx - ??). U hráčov nad 12 rokov sa žiadosti o základnú registráciu v ISSF môžu, podľa RaPP, čl. 12/8, podávať
až v najbližšom registračnom období, teda až od 01.01.2017.

SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
11.10.2016: Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015). V termíne telefonicky dohodnutom so sekr.
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
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 14.9.2016: Miľo Štefan, Miľo Miloš.
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.-29.9.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 29.9.2016 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 8.195,35 € (všetky platby za 08/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-29.9.2016; PP:
1798); dátum dodania: 29.9.2016; dátum vyhotovenia: 29.9.2016; dátum splatnosti: 03.10.2016.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o
brigádnickej práci študenta na 2. polrok 2016. Postupne ho už doručili aj títo R: - dňa 7.10.2016: M. Ivan, D. Ihnacik. Stále ho
ani do 12.10.2016 do 16:00 h na ObFZ nedoručili: M. Ubľanský.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 09/2016 k príprave výplat za 09/2016:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené v dňoch 5.-6.10.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 09/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 5.-6.10.2016 a dňa 6.10.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 09/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.10.2016 a doručené účtovníčke boli dňa 7.10.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Prevzatie odznaku rozhodcu futbalu na výstroj R: Na Se ObFZ si ho v cene po 2 € prevzali aj títo R futbalu: dňa 10.10.2016: Š. Miľo (3). Do vyčerpania zásob si ho môžu na ObFZ zabezpečiť aj ďalší R, a to v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Porada predsedov ObFZ a sekretárov ObFZ v rámci VsFZ: Uskutočnila sa v stredu 12.10.2016 o 13:00 h v
sídle VsFZ v Košiciach. Za účasti R. Havrilu (predseda VsFZ), M. Eperješiho (sekretár VsFZ), A. Majláthovej
(ekonómka a matrikárka VsFZ) sa na nej informovalo o najnovších novinkách v ISSF; o zmenách v normách SFZ; o
konferenciách FZ; o dotáciách ObFZ, pričom v následnej diskusii mali prítomní možnosť vyjadriť sa aj k ďalším
otázkam. Za ObFZ Michalovce sa tejto porady zúčastnil J. Bendzák (sekretár ObFZ), pričom V. Čan (predseda ObFZ)
sa z účasti vopred ospravedlnil pre pracovné povinnosti.
Avízo o dotácii na činnosť zväzu za rok 2016: ObFZ ho dostal z VsFZ dňa 12.10.2016. Na základe zmluvy
medzi SFZ a RFZ a schválenia VV VsFZ boli na účet ObFZ Michalovce zaslané finančné prostriedky vo výške 5065 €.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 29.9.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom dňa 29.9.2016. 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 29.9.2016: čiastka 8.195,35 € (všetky platby za 08/2016
importované na účet SFZ v dňoch 1.-29.9.2016; PP: 1798).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 09/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 6.7.10.2016 a dňa 7.10.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 09/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 7.10.2016 pre týchto 51
zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M.
Dančišin, L. Didič, P. Dziad, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P.
Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, J.
Minaroviech, R. Mitrík, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, M. Rovňak, M.
Ruščanský, M. Sabo, M. Sarvaj, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, P. Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský, P. Vass, L. Vojtko, A.
Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 07.10.2016: D. Ihnacik (za 08), J. Bendzák (za 09); - dňa 10.10.2016: Joz. Pivarník (za 09); - dňa
11.10.2016: F. Gejguš (za 09), P. Dziad (za 09).
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 sekr. 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 08,09), J. Bali-Jenčik (za 08,09), J. Bukaj (za
09), J. Cejkovský (za 09), D. Čeklovský (za 09), M. Čeklovský (za 09), M. Dančišin (za 09), L. Didič (za 08,09), P. Feňuš

(za 09), Š. Ferko (za 09), M. Hospodi (za 08,09), J. Hreško (za 08,09), D. Ihnacik (za 09), M. Ivan (za 09), M. Jakubec (za
08,09), P. Kaffan (za 08,09), M. Končík (za 09), A. Kopas (za 09), P. Koščo (za 09), M. Kurtak (za 09), L. Kurták (za 09),
V. Lisák (za 09), J. Mano (za 09), J. Matej (za 08,09), M. Mazár (za 08,09), Š. Miľo (za 09), J. Minaroviech (za 09), R.
Mitrík (za 09), O. Palinský (za 08,09), P. Pavlo (za 08,09), V. Pčolár (za 08,09), Ján Pivarník (za 08,09), L. Popik (za 09),
P. Rapáč (za 09), M. Rovňak (za 09), M. Ruščanský (za 08,09), M. Sabo (za 08,09), M. Sarvaj (za 08,09), A. Stretavský (za
09), J. Šimko (za 08,09), J. Škodi (za 09), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08,09), M. Tušek (za 08,09), M. Ubľanský (za
08,09), P. Vass (za 08,09), M. Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 08,09), A. Žoffčák (za 08,09).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 09/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-10.10.2016
a na ObFZ boli doručené dňa 10.10.2016.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za 1.-3. štvrťrok 2016: Na základe spracovania účtovných dokladov za 09/2016
ho v dňoch 9.-10.10.2016 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na najbližšie zas. VV.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 7.10.2016: F. Gejguš (za 09); - dňa
10.10.2016: P. Dziad (za 09).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
11.10.2016: F. Gejguš (za 09), P. Dziad (za 09).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.10.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 11.10.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr
v piatok 07.10.2016. V termíne od 5.10.2016 od 17:00 h do 12.10.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ
od týchto 32 FO a FK (predtým už od 8) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
06.10.2016 (7): Kusín, Lesné, Nacina Ves, Poruba p/V, Ptrukša, Zalužice, Žbince; - dňa 07.10.2016 (5): Koromľa,
Lastomír, Pusté Čemerné, Ruský Hrabovec, Zemplínska Široká; - dňa 10.10.2016 (9): Jovsa, Ložín, Moravany,
Oborín, Podhoroď, Pozdišovce, Rakovec n/O, Tibava, Záhor; - dňa 11.10.2016 (6): Krásnovce, Kriš. Liesková,
Lekárovce, Strážske, Veľké Kapušany, Vojany; - dňa 12.10.2016 (5): Čičarovce, Pavlovce n/U, Petrovce n/L,
Porostov, Stretava. Uhradiť ich má týchto 14 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Budkovce,
Iňačovce, Jastrabie pri MI, Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany, Remetské Hámre, Trhovište, Veľké Revištia,
Veľké Slemence, Vinné, Vyšné Remety. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016
importovanú na účte SFZ, má od 13.10.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a je povinný
hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 34. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období - z 10.10.2016: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 10.10.2016 od 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: hospodárenie ObFZ za I. - III. štvrťrok
2016; informácia o 2.k. 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ m“ pre sezónu 2016/2017; informácia o vyžrebovaní 3.k. 15.roč.
súťaže „Pohár ObFZ m“ pre sezónu 2016/2017; informácia o činnosti komisií ObFZ od 7.9.2016 do 5.10.2016; ďalšie
informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto
zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 6 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; z neúčasti
sa ospravedlnili: J. Žofčák - osob. dôv.). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány
zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: ŠTK (E. Anguš), sekretár (J.
Bendzák); z neúčasti sa ospravedlnili: KR (J. Špivák).
Uznesenia z ostatného 34. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období - z
10.10.2016: Boli prijaté tieto: ● VV schválil program rokovania 34. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2016 tak, ako je uvedený v
pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.10.2016. ● VV schválil
„Hospodárenie ObFZ za I.-III. štvrťrok 2016“. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o 2.kole 15.roč. súťaže
„Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2016/2017 z 15.9.2016. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu
ŠTK o vyžrebovaní 3.kola 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2016/2017 z 21.9.2016.
● VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 8.9.2016 do 5.10.2016. ● VV schválil predložený návrh
KR ObFZ na doplnenie nominačných R súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 o týchto R: Miľo Štefan, Miľo Miloš. ● VV
schválil prípravu členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016 po skončení jesennej
časti súťaží ObFZ v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. ● VV uložil sekretárovi ObFZ o príprave členských schôdzí
futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016 po skončení jesennej časti súťaží ObFZ informovať v ÚS a
dodatočne aj samostatne na webovej stránke ObFZ. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“
na 34. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2016.
Rozhodnutie o príprave a organizovaní členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov
v 2. polroku 2016: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 10.10.2016 schválil ich prípravu a rozhodol o ich organizovaní po
skončení jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o tom bude zaslaná
z ObFZ e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (web stránka pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.

ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.10.2016: Ten sa zišiel na svojom pravidelnom zasadnutí
v Bratislave, na ktorom okrem iného: ● vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA; ● vzal na vedomie
informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; ● schválil
návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby futbalovej akadémie v Dunajskej Strede; ● vzal na
vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick
IV; ● schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 18. november 2016; ● schválil návrh nominačnej listiny FIFA
rozhodcov na rok 2017; ● schválil návrh Štatútu reprezentanta SR vo futbale; ● schválil návrh na úpravu Registračného
formulára riadneho alebo pridruženého člena; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného
systému mládeže; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ (vydanie 2015);
● vzal na vedomie správu o audite SGS licenčnej administratívy SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o aktuálnom
vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ; ● schválil návrh výšky sumy (1000 EUR) ako
spoluúčasť na financovanie konferencie s názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016", v zmysle čl. 38 ods.
6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach; ● schválil návrh na prevod nehnuteľností
zo Slovenského združenia telesnej kultúry v likvidácii na SFZ; ● schválil návrh na udelenie odznakov SFZ; ● vzal na
vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie september 2016; ● vzal na
vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ.
Návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ č. 15 z 8.10.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na
svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na jej zvolanie na 18. novembra 2016 do Popradu.
Predbežný návrh programu riadnej konferencie SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade (z ÚS SFZ č. 15 z
8.10.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 ho schválil takto: ● Otvorenie (vrátane
vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie). ● Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice,
schvaľovanie pracovných komisií konferencie. ● Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ. ● Udeľovanie
ocenení SFZ. ● Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov. ● Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ. ● Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia
vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. ● Schvaľovanie návrhu na prijatie
pridruženého člena SFZ. ● Diskusia. ● Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.
Nahlásenie členov pracovných komisií riadnej konferencie SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade (z ÚS SFZ č.
15 z 8.10.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil uznesenie, podľa ktorého
oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.
Návrhy do programu riadnej konferencie SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade (z ÚS SFZ č. 15 z 8.10.2016 - zo
Správ VV SFZ): Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne
doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými
dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).
Zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade (z ÚS SFZ č. 15 z
8.10.2016 - zo Správ VV SFZ): Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016,
v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10, a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy
delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o doplnení možnosti úhrady členských poplatkov SFZ: Členovia SFZ informáciu o tom dostali z
ISSF e-mailom aj s prílohou dňa 12.10.2016 od J. Letka s týmto textom: „Čítajte prosím túto informáciu až do konca, je
to veľmi dôležité! Vážený sekretár zväzu (matrikár zväzu), ostatní členovia SFZ, aktuálne sme do ISSF doplnili
možnosť úhrady členských poplatkov SFZ za rozhodcov, delegátov a pozorovateľov cez zväz, ku ktorému majú
príslušnosť (osoba to uhradí na zväze, zväz vygeneruje členské podľa tohoto návodu a následne príde na zväz mesačnou
zbernou faktúrou uhradiť všetko, čo bolo nagenerované za predchádzajúci mesiac). Ostávajú nám už len Agenti a
ostatní individuálni členovia SFZ, podľa zákona 440/2015, Zákon o športe. Zároveň Vám dávam na vedomie, že
momentálne pracujeme na poslednej možnosti platby členského, a to tak, že si každá osoba bez klubovej alebo zväzovej
príslušnosti bude môcť uhradiť členské vygenerovaním faktúry priamo v ISSF. Kto nechce platiť cez zväz, nech ešte
chvíľu počká … Kontrola a blokovanie práce v ISSF v tomto momente pre vyššie spomínané skupiny ešte nie je
zapnutá, zapne sa 1.11.2016, dokedy si už budú môcť zaplatiť členské aj Agenti a ostatní individuálni členovia cez
osobne generovanú faktúru s členským v ISSF. Postup ako “uhradiť” členský poplatok za rozhodcov, delegátov a
pozorovateľov je v prílohe v obrázku. Ak je rozhodca, delegát alebo pozorovateľov, zároveň aj aktívnym hráčom a má
uhradené členské ako hráč alebo ako tréner, už členské v tejto sezóne neplatí (systém na to upozorňuje a nedovolí
generovať ďalšie členské), nakoľko členský poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu. Opätovne upozorňujeme,
že: Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky
členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od
členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

