Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 16 z 15.10.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Ostatné 22. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Uskutočnilo sa
v Po 12.10.2015 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Rozhodnutie VV ObFZ Michalovce o príprave výročných členských schôdzí futb. oddielov a futb.
klubov v 2. polroku 2015: VV na svojom zasadnutí dňa 12.10.2015 schválil prípravu VČS futbalových oddielov a
klubov v 2. polroku 2015 po skončení jesennej časti súťaží ObFZ v termíne od 15.10.2015 do 31.12.2015 a uložil
sekretárovi ObFZ o nej informovať v ÚS a dodatočne aj samostatne na webovej stránke ObFZ.
Zápis z ostatného 22. zas. VV ObFZ Michalovce z 12.10.2015: Tento bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu dňa
13.10.2015 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 23. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční výnimočne už v St 4.11.2015 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 23. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
4.11.2015: Táto bola z ObFZ dňa 13.10.2015 zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY KR ObFZ:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Prejavil už aj: - dňa 14.10.2015: Maroš Ivan 072 04 Trhovište 187 (boli mu k tomu dané informácie). Ak o získanie základnej kvalifikácie R futbalu majú záujem aj
iní uchádzači, majú sa ohlásiť na č. tel. 0918/978877, kde im budú oznámené ďalšie informácie k tomu.
Zaslanie pokynov pre nových záujemcov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Tieto (2
materiály) boli všetkým doposiaľ nahláseným záujemcom (Igor Šimaľ, Patrik Rapač, Patrik Feňuš, Maroš Ivan) zaslané
z ObFZ v prílohe e-mailu dňa 15.10.2015. Všetci majú podľa nich postupovať a zrealizovať ich čo najskôr.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 8.10.2015 do 14.10.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK
z týchto stretnutí: - Zempl. Široká (zo stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 14.10.2015 dostala od týchto FO a FK: - Budkovce (zo stretn.
9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 8.10.2015 do 14.10.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš.
obs.: M. Mazár na 17.10.2015 - prac. dôv., P. Kaffan na 17.-18.10.2015 - prac. a rod. dôv., T. Kovács na 21.10.2015 - prac.
dôv.; b) o zmene čísla telefónu: J. Škodi na 0911/461899.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 14.10.2015 sa naň dostavili: a) Maroš Ivan - z dôvodu pohovoru k
záujmu o získanie základnej kvalifikácie R futbalu; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) rozh. M.
Jakubec - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v stretn. 6.k. V. L Z d Malčice - Bracovce z 10.10.2015; KR ho s ním
vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 19.10.2015: a) na základe hodnotenia D: rozh. L.
Kurták - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 10.k. VII.L Z m Pozdišovce - Veľ. Slemence z 11.10.2015); b) pre nedostatky v
správe D: deleg. J. Hreško - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 9.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Beša zo 4.10.2015).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 11.-21.10.2015: KR ich dňa 14.10.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 16, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 14.10.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd na obdobie od 16.10.2015
do 08.11.2015 a nahlásenia do príslušných poisťovní týchto ďalších zamestnancov: 44. Hamadej Ján, 45. Minaroviech
Ján, 46. Reňo Štefan.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 23.-25.10.2015: KR ho dňa 14.10.2015 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude dňa 20.10.2015 na web stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu vľavo, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 21.10.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Dúbravka (zo stretn. 10.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z
11.10.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 24.25.10.2015: KR ho dňa 14.10.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 12. kolo - sobota 24.10.2015 o 11:00 h: Krásnovce - Lastomír, Tušice TNV - Petrovce n/L; V. liga Východ dorastencov: 10. kolo - sobota 24.10.2015 o 11:00 h: Rus. Hrabovec - Kusín; V. liga Stred dorastencov: - 8. kolo - sobota 24.10.2015 o
11:00 h: Záhor - Budkovce; V. liga Západ dorastencov: - 8. kolo - sobota 24.10.2015 o 11:00 h: Malčice - Pus. Čemerné,
Bracovce - Zalužice; VI. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 25.10.2015 o 11:00 h: Moravany - Zempl. Široká, Tibava Zalužice; VII. liga Východ mužov: - 12. kolo - nedeľa 25.10.2015 o 11:00 h: Rus. Hrabovec - Sejkov, Koromľa - Zalužice
B; VII. liga Západ mužov: - 12. kolo - nedeľa 25.10.2015 o 11:00 h: Ptrukša - Vojany, Bracovce - Bánovce n/O; VIII. liga
mužov: - 8. kolo - nedeľa 25.10.2015 o 11:00 h: Stretava - Oborín, Jastrabie pri MI - Choňkovce.

Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 21.10.2015 sa majú dostaviť tieto stránky: a) o 15:30 h: - deleg. J.
Hreško - z dôvodu pohovoru k stretn. 9.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Beša zo 4.10.2015; b) o 15:30 h: I. Šimaľ, P. Feňuš, M.
Ivan, P. Rapáč - z dôvodu ďalších opatrení k záujmu o získanie základnej kvalifikácie R futbalu.
Druhá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
30.10.2015 s týmto programom: 15:00 -16:00 h: Odborná prednáška: Asistent rozhodcu - neoddeliteľná časť
rozhodcovského tímu - spolupráca, signály, pozičné postavenie, pohyb, dohovor o spolupráci (lektor: M. Špivák); 16:00
- 17:00 h: Analýza situácií v stretnutí, z videozáznamov UEFA - PF XII - klasifikácia nedovolených priestupkov,
zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie, zmarenie gólu, alebo gólovej príležitosti (lektori: M. Špivák, J. Mano); 17.00 18.00 h: Rozbor výkonu rozhodcov vo vybraných stretnutiach súťaží ObFZ MI z dostupných videozáznamov
(lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
22. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu
2015/2016: Turnaj sa uskutoční v sobotu 19.12.2015 od 8:00 h v týchto 2 športových halách: Mestská športová hala,
Komenského 844/16, Trebišov; Hádzanárska hala na SŠ, Kollárova 17, Sečovce.KR ich (oznámenie o turnaji, o termíne
doručení prihlášky, o termíne doručenia súť. vkladu) prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015.
Štart hráčov na 22. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre
sezónu 2015/2016 organizovanom dňa 19.12.2015: Každý na turnaj záväzne prihlásený „Výber ObFZ“ bude môcť
pozostávať z maximálne 12 hráčov a 1 vedúceho. Na turnaji môžu štartovať hráči, ktorí sú R alebo D príslušného
ObFZ, pôsobiacimi v súťažiach VsFZ a SFZ 2015/2016. Zo súťaží ObFZ 2015/2016 môžu na turnaji štartovať len R a
D, ktorí už dosiahli vek 35 rokov, pričom títo sa budú povinní preukázať svojím RP. V turnaji nemôže štartovať R alebo
D, ktorý síce pôsobí v jednotlivých súťažiach ako R alebo D, no zároveň je aktívnym hráčom v súťažiach ObFZ, VsFZ
a SFZ 2015/2016. Za aktívneho hráča sa považuje aj dočasné prerušenie jeho aktívnej činnosti z dôvodov dlhodobých
zranení, nemoci a pod. Ďalej v turnaji nemôže štartovať ani iný klubový funkcionár, resp. sponzor výberu, či turnaja. Je
to výlučne turnaj R a D.
Termíny na doručenie záväznej prihlášky a dokladu o úhrade súťažného vkladu k 22. ročníku „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2015/2016 organizovanému dňa
19.12.2015: Záväznú prihlášku na tento turnaj žiada organizátor turnaja zaslať e-mailom do 31.10.2015 na adresu:
„obfztv@ obfztv.sk“. Súťažný vklad na tento turnaj je 100.- € (uhradiť sa má prevodným príkazom na účet ObFZ
Trebišov: IBAN: SK5402000000001176467258 - VÚB, VS: 12122015, KS: 0308) a kópiu dokladu o jeho úhrade žiada
organizátor turnaja doručiť e-mailom na adresu: „obfztv@obfztv.sk“, najneskôr do 25.11.2015.
Ďalšie materiály k 22. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre
sezónu 2015/2016 organizovanému dňa 19.12.2015: Časový harmonogram turnaja, súťažný poriadok turnaja, pravidlá
turnaja a rozpis turnaja, budú prihláseným ObFZ zaslané na e-mailové adresy uvedené v záväznej prihláške po vyžrebovaní
turnaja. Do neskôr stanoveného termínu bude potrebné doručiť e-mailom aj predbežný „Zoznam hráčov výberu“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Požiadavka OcŠK Pozdišovce na riešenie neuhradenia faktúry o odstupnom za transfer hráčov: AFK
Topoľany dňa 12.10.2015 na ObFZ doručil kópiu dokladu o úhrade faktúry pre OcŠK Pozdišovce o odstupnom za
transfer hráčov Kamil Drabik - 1277272 a Richard Andrišov - 1278889 z OcŠK Pozdišovce do AFK Topoľany v
09/2015 v celkovej sume 500 €. DK dňa 14.10.2015 po prešetrení a kontrole dokladu o úhrade faktúry upustila od
disciplinárneho šetrenia. Poplatky: Pozdišovce - 10 €/ZF za podanie; AFK Topoľany - 10 €/ZF za prešetrenie.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Štefan Čičak (Senné m; 10 €/ZF), Daniel Ovšonka (Lesné m; 10 €/ZF) - obaja 1 stretn. NEPO od 14.10.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 10. kola VI.L m Budkovce - Tibava z 11.10.2015: Eduard Olexa (Tibava m; 10 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 14.10.2015.
b) stretnutie 10. kola VI.L m Malčice - Zalužice z 11.10.2015: Marcel Makula (Malčice m; 10 €/ZF) - 6 týždňov
NEPO od 14.10.2015.
c) stretnutie 6. kola V.L Z d Malčice - Bracovce z 10.10.2015: Patrik Makula (Malčice d; 5 €/ZF) - 1 stretn. NEPO
od 14.10.2015.
d) stretnutie 6 kola VIII.L m Ložín - Choňkovce z 11.10.2015: Marcel Peterčik (Ložín m; 10 €/ZF) - 3 stretn.
NEPO od 14.10.2015.
e) stretnutie 10. kola VII.L Z m Iňačovce - Pus. Čemerné z 11.10.2015: Bartolomej Kima (Iňačovce m; 10 €/ZF) 1 stretn. NEPO od 14.10.2015.
f) stretnutie 10. kola VII.L V m Senné - Podhoroď z 11.10.2015: Marek Horňak (Senné m; 10 €/ZF), Jaroslav
Barbarič (Podhoroď m; 10 €/ZF) - obaja 2 stretn. NEPO od 14.10.2015.
g) stretnutie 6. kola V.L Z d Pozdišovce - Pus. Čemerné z 10.10.2015: Richard Bubnár (Pus. Čemerné d; 5 €/ZF) 1 stretn. NEPO od 14.10.2015.
Požiadavka ohľadom odstupného za transfer hráča: DK ju dostala dňa 13.10.2015 podaním cez elektronickú
podateľňu v ISSF od futb. odd. TJ Družst. Čičarovce ohľadom riešenia odstupného za transfer hráča Filo Pavol - 1219583
z TJ Družst. Čičarovce do OŠK Pavlovce n/U zo 17.7.2015 v čiastke 250 €. Materský klub je povinný v tomto prípade
postupovať podľa smerníc k tomu platných do 31.8.2015.

Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2015 do 30.9.2015 podľa DP, čl. 57 a 58, a
spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z.: Predseda DK ObFZ toto spracoval v dňoch 13.-14.10.2015.
DK ObFZ Michalovce podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila len 2 pokuty v celkovej čiastke 200 €.
Zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2015 do
30.9.2015 podľa DP čl. 57 a 58: Vyúčtovanie odvedených príjmov z pokút z disciplinárnych konaní za mesiace Júl September roku 2015" za ObFZ Michalovce bolo zaslané z ObFZ na požadovanú adresu na SFZ e-mailom dňa
15.10.2015.
Požiadavka na úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015 podľa DP čl.
57 a 58: DK dňa 15.10.2015 požiadala Ekon. úsek ObFZ Michalovce o úhradu čiastky 100 € (50% z pokút udelených
disciplinárnou komisiou za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015 podľa DP, čl. 57 a 58) najneskôr dňa 16.10.2015 na
stanovený prevádzkový účet IS BŠP.
Predvolanie: Na zasadnutie DK v stredu 21.10.2015 sú predvolané tieto stránky: - o 15:15 h: Malčice (Jozef
Tomko - HU, Roman Ďuraš - VD, Peter Makula - KD); rozh. M. Jakubec - všetci na návrh ŠTK k nedostatkom a NŠH
v stretnutí 6.k. V.L Z d Malčice - Bracovce z 10.10.2015. Účasť všetkých pozvaných je bezpodmienečne nutná pod
podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne. Toto predvolanie bolo uvedenému klubu a R zaslané aj e-mailom dňa
15.10.2015.
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:
Nenastúpenia na stretnutia 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: Rozhodnutia ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - prvé stretnutie 3.k. zo 7.10.2015: Pavlovce n/U Hatalov 3:0 kont. (hostia nenastúpili; Hatalov - 200 €: ŠTK: NnS/P - m - 7.10.2015).
Schválenie výsledkov prvých stretnutí 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK ich k 14.10.2015 schválila všetky.
Odvetné stretnutia 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: V 3. kole sa hrá už dvojkolovo doma i von na odvety podľa pohárových pravidiel, pričom vonku dosiahnuté góly v
prípade rovnosti bodov a skóre platia dvojnásobne. Hrajú sa v ňom vylučovacím systémom 2x4 stretnutia. Prvé 4 stretnutia
tohto kola boli na programe v stredu 7.10.2015 o 16:00 h, odvetné sú na programe v St 21.10.2015 už o 15:30 h takto: 29.
Krásnovce - Žbince, 30. Zalužice - Topoľany, 31. Hatalov - Pavlovce n/U, 32. Horovce - Trhovište. Odvetné
stretnutia tohto kola sa nepredlžujú. V prípade rovnakej remízy, alebo pri presne opačnom výsledku, sa hneď po stretnutí kope
po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej kope po 1 kope až do rozhodnutia.
Dodatočné doručenie vyžiadaných zápisov o stretnutí: ŠTK vzala na vedomie dodatočné doručenie zápisov o
stretnutí na ObFZ od týchto odosielateľov: - kolektívy FO a FK: Choňkovce (zo stretnutia 5.k. VIII.L m Choňkovce Horňa 1:0 zo 4.10.2015).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Beša - dňa 5.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 11.k. VII.L Z m
Rakovec n/O - Beša v Ne 18.10.2015 (súhlas súpera doručený dňa 6.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF;
poplatok za žiadosť sa nevyžaduje); ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v Ne
18.10.2015 v ÚHČ v Rakovci n/O.
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
14.10.2015: Bracovce (Mihaľov Matej - 08.10.2007). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným 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 14.10.2015: Pozdišovce (Hadek Patrik 01.08.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie 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 9.-11.10.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich) tieto
takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d 6.k. z 10.10.2015: Malčice - Bracovce (Malčice - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 10.10.2015); - VII.L V m - 10.k. z
11.10.2015: Rus. Hrabovec - Koromľa (Rus. Hrabovec - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 11.10.2015); -VIII.L m - 6.k z
11.10.2015: Strážske B- Lekárovce (Lekárovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 11.10.2015), Ložín - Choňkovce
(Choňkovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 11.10.2015).
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 9.-11.10.2015 (prípadne aj
v predchádzajúcich) toto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na
udelenie PP takto: - V.L V d - 8.k. z 10.10.2015: Rus. Hrabovec - Koromľa (Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - d 10.10.2015); - V.L Z d - 6.k. z 10.10.2015: Malčice - Bracovce (Malčice - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 10.10.2015); - VI.L m
- 10.k. z 11.10.2015: Malčice - Zalužice (Malčice - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 11.10.2015); - VII.L V m - 10.k. z
11.10.2015: Rus. Hrabovec - Koromľa (Rus. Hrabovec - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 11.10.2015); - VIII.L m - 6.k. z
11.10.2015: Ložín - Choňkovce (Ložín - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 11.10.2015).

Napomenutia ŠTK pre kolektívy FO a FK k ďalším doručeným papierovým zápisom na ObFZ: Ak
stretnutie nerozhoduje obsadený R, pred stretnutím sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí. Rozhodca stretnutia je
povinný si počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať strelcov gólov (stav, minúta, číslo dresu), striedanie hráčov
(minúty a čísla dresov), ŽK a ČK (minúty a čísla dresov). Za vyplnenie zápisu po stretnutí, vo všetkých rubrikách podľa
predtlače, je vždy zodpovedný domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia. Za doručenie zápisu na ObFZ v najbližší
pracovný deň po stretnutí je vždy zodpovedný domáci klub. ŠTK za nedostatky v ďalších zápisoch doručených na ObFZ
udelila tieto napomenutia: a) za uvedenie č. (čísla) stretnutia v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Strážske (mB 11.10.2015); b) za neoznačenie KD v nich: Strážske (mB - 11.10.2015), Lekárovce (m - 11.10.2015); c) za neuvedenie
gólov v stĺpcoch pri menách hráčov v zostave (uvádza sa zvislými čiarkami): Strážske (mB - 11.10.2015); d) za uvedenie
hodnotenia do súťaže slušnosti v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Strážske (mB - 11.10.2015); e) za uvedenie
hodnotenia najlepších hráčov v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Strážske (mB - 11.10.2015); f) za neuvedenie
dohody o R (pred stretnutím sa má v zápise uviesť, či o R bolo žrebovanie alebo dohoda, pričom KD, u mládeže aj VD, to
majú podpísať): Strážske (mB - 11.10.2015).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - stretnutie 10.k. VII.L V m z
11.10.2015: Porostov - Sejkov 3:0 kont. (hostia nenastúpili; Sejkov - 200 €: ŠTK: NnS - m - 11.10.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - stretnutie 6.k. VIII.L m z
11.10.2015: Ložín - Choňkovce 3:4 (20´ z viny domácich; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Ložín - 7 €: ŠTK: nNnS
- m -11.10.2015).
Nedostatky v stretnutí: ŠTK ich na základe vlastných zistení prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.10.2015 aj
s rozh. M. Jakubcom ohľadom stretnutia 6.k. V.L Z d Malčice - Bracovce 3:4 z 10.10.2015. ŠTK prípad odstúpila na
riešenie DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 14.10.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 9.-11.10.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky, okrem týchto: - stretnutie 6.k.
V.L Z d Malčice - Bracovce 3:4 z 10.10.2015 (v riešení).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 24.25.10.2015: ŠTK ho dňa 14.10.2015 prerokovala a schválila.
Predvolanie na zasadnutie ŠTK: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 21.10.2015 sú predvolané tieto stránky:
- o 15:40 h: Choňkovce (štatutárny zástupca klubu alebo ním poverený funkcionár klubu); - o 15:50 h: Rus. Hrabovec
(štatutárny zástupca klubu alebo ním poverený funkcionár klubu). Účasť pozvaných je bezpodmienečne nutná pod
podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 14.10.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Veľ. Revištia, Vinné, Jovsa. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Oznámenie FK Družstevník Iňačovce o splatnosti ZF za 09/2015: ŠTK ho od uvedeného FK dostala písomne
dňa 13.10.2015 s tým, že túto ZF uhradí dňa 16.10.2015 a v uvedený deň na ObFZ doručí aj kópiu dokladu o jej úhrade, čo
ŠTK vzala na vedomie.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 09/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili tieto FO a FK: - dňa
12.10.2015: Malčice (uhradená dňa 12.10.2015), Senné (uhradená dňa 12.10.2015); - dňa 13.10.2015: Lekárovce (uhradená
dňa 13.10.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený mesiac
nemali importovanú na účte SFZ do 12.10.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na
ObFZ. Ani do 14.10.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Čičarovce,
Choňkovce, Iňačovce, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Rus. Hrabovec, Sejkov, Tušice TNV, Veľ.
Kapušany, Veľ. Slemence, Vojany, Zalužice. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 11.10.2015:
VI. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 14:30 h: Budkovce - Tibava (o 11:30 h: Lisák ako D za
Vojtka).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 16.- 18.10.2015:
IV. liga dorastencov: - 11. kolo - sobota 17.10.2015 o 14:00 h: Tušice TNV - Moravany (Verdžák ako R za
Kaffana), Rakovec n/O - Žbince (Ruščanský ako R za Mazára).
V. liga Stred dorastencov: - 7. kolo - sobota 17.10.2015 o 14:00 h: Kriš. Liesková - Čičarovce (Bali-Jenčík ako
R za Dziada st.).
V. liga Západ dorastencov: - 7. kolo - sobota 17.10.2015 o 14:00 h: Bracovce - Močarany (Dziad st. ako R za
M. Kurtaka).
VII. liga Západ mužov: - 11. kolo - nedeľa 18.10.2015 o 10:00 h: Bracovce - Pozdišovce (M. Čeklovský ako R
za Ruščanského).
VIII. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 18.10.2015 o 10:00 h: Choňkovce - Stretava (Ruščanský ako R za Kaffana).
c) na stretnutia 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016:
3. kolo - odvetné stretn. - streda 21.10.2015 o 15:30 h: Zalužice - Topoľany (L. Kurták ako AR1 za Kovácsa).
SPRÁVY MRK ObFZ:

Upozornenie k požiadavke klubu ohľadom odstupného za transfer hráča schválený v mesiacoch júl a
august 2015: Materský klub je pri nej povinný postupovať podľa pokynov k tomu platných do 31.8.2015, ktoré e-mailom
zo SFZ dostal každý klubový ISSF manažér.
Upozornenie k odstupnému za transfer hráča schválený v mesiaci september 2015: Nový klub je pri tom
povinný postupovať podľa pokynov k tomu platných od 1.9.2015, ktoré e-mailom zo SFZ dostal každý klubový ISSF
manažér.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované sú 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. Ostatné „Oznamy ObFZ
k 8.10.2015“ tam boli zverejnené od 9.10.2015. Ďalšie „Oznamy ObFZ k 15.10.2015“ tam budú zverejnené od
16.10.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 14.10.2015 do 16:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Ložín, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice,
Niž. Rybnica, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov (doručili ju už aj: - dňa 12.10.2015: Senné).
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kusín, Oborín, Porostov, Stretava.
Neskoré doručenie zápisu o stretnutí: Tento bol na ObFZ neskoro doručený z týchto stretnutí: - dňa 8.10.2015:
zo stretnutia 5.k. VIII.L m Choňkovce - Horňa 1:0 zo 4.10.2015. Návrh PP pre DK: - kolektívy FO a FK: Choňkovce (2
€ - Se: nDZ - m - 4.10.2015).
Prvotné podklady k 22. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“
pre sezónu 2015/2016: Pozvánku na tento turnaj dostali FZ-y v rámci VsFZ e-mailom dňa 5.10.2015 od Oblastného
futbalového zväzu Trebišov ako organizátora tohto turnaja. Uvedené podklady boli hneď v uvedený deň preposlané z
ObFZ e-mailom predsedovi KR ObFZ MI i predsedovi ObFZ MI.
Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce: V zmysle plánu ObFZ na súť. r. 2015/2016 sa
tento uskutoční v stredu 4.11.2015 od 16:00 h po skončení zasadnutí komisií ObFZ, a to v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
Slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ hlavným bodom programu aktívu
bude zhodnotiť činnosť jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015 s poukázaním na ich vzájomnú spoluprácu, klady a
nedostatky v činnosti, ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom období. Tohto aktívu sa majú zúčastniť
všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK, TMK, KM, OK, všetci členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ a sekretár ObFZ.
Každý z členov uvedených orgánov ObFZ, ako aj z pozvaných hostí, má svoju prípadnú neúčasť na tomto aktíve, kvôli
zabezpečeniu objednávky a spresneniu počtu účastníkov, oznámiť vopred telefonicky J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ) na
č. mobilu 0907/902068, a to najneskôr v utorok 3.11.2015 v čase 11:30 h - 11:45 h.
Pozvánka na Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce dňa 4.11.2015: Z ObFZ bola
dňa 13.10.2015 zaslaná e-mailom všetkým členom jednotlivých orgánov ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy (z nich
pre neoznámenie e-mailovej adresy nebola táto zaslaná e-mailom len týmto: J. Berila, J. Majoroš, J. Ždiňák).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
ZF z ISSF za 09/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 s dátumom importovania na účet SFZ dňa
12.10.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 9.10.2015. V termíne od 8.10.2015 do 15.10.2015 do 11:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (33; predtým od 25) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 9.10.2015 (5): Horňa, Lesné, MI - AFK Topoľany, Rakovec n/O, Stretava; - dňa
12.10.2015 (12): Bánovce n/O, Budkovce, Horovce, Kriš. Liesková, Ložín, Moravany, Niž. Rybnica, Oborín,
Pozdišovce, Tibava, Vinné, Vyš. Remety; - dňa 13.10.2015 (8): Čičarovce, Choňkovce, Malčice, Petrovce n/L, Rus.
Hrabovec, Sejkov, Vojany, Zalužice; - dňa 14.10.2015 (5): Lekárovce, Pavlovce n/U, Porostov, Senné, Tušice TNV; dňa 15.10.2015 (3): Poruba p/V, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence. Ani do 15.10.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali
importované a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK patriace pod ObFZ MI (1; 1 aj z iného FZ): Iňačovce; Somotor. Každý
FO a FK, ktorý dňa 13.10.2015 nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade
faktúry na ObFZ doručiť kópiu dokladu o jej úhrade.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

