Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 17 z 22.10.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Oznámenie o príprave výročných členských schôdzí futb. oddielov a futb. klubov v 2. polroku 2015: V
zmysle plánu ObFZ sa majú v najbližšom období záveru roka 2015 uskutočniť výročné členské schôdze všetkých
aktívnych FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance. ObFZ ich každoročne
odporúča futbalovým oddielom a futbalovým klubom organizovať čo najskôr po skončení jesennej časti majstrovských
futbalových súťaží svojich družstiev. Jednotlivé FO a FK by pri ich organizovaní mali postupovať v zmysle svojich
stanov tak, aby to bolo v súlade so stanovami ObFZ Michalovce. Funkčné obdobie v ObFZ Michalovce je 4 roky. Vo
FO a FK je funkčné obdobie rôzne a podľa ich stanov je to u niektorých 1 rok, u niektorých 2 roky, u niektorých 3 roky
a u niektorých 4 roky. Ostatné voľby orgánov ObFZ Michalovce sa uskutočnili na konferencii ObFZ dňa 20.12.2013
(najbližšie ďalšie budú v decembri 2017) a tak by svoje voľby mali mať nasmerované aj jednotlivé FO a FK, ktoré by
voľby svojich funkcionárov mali uskutočniť na svojich VČS v periódach na 2 alebo 4 roky (teda v závere roku 2015 na
2 alebo v závere roku 2017 na 4 roky). Výročné členské schôdze všetkých aktívnych futbalových oddielov a
futbalových klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance sa majú v tomto súť. r.
2014/2015 uskutočniť do 31.12.2015, pred najbližšou konferenciou ObFZ Michalovce. Výkonný výbor ObFZ
Michalovce sa prípravou týchto VČS FO a FK zaoberal už na svojom 22. zas. dňa 12.10.2015. Rozhodlo sa o tom
všetky tieto FO a FK včas informovať prostredníctvom ÚS a prostredníctvom webovej stránky ObFZ. ObFZ odporúča
každému FO a FK si tento materiál o príprave VČS FO a FK z tejto stránky skopírovať a ním sa aj riadiť. Všetky
ďalšie informácie k VČS FO a FK budú priebežne zverejňované len v ÚS ObFZ.
Prerokovanie termínu konania VČS FO a FK: Každý FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce z
okresov Michalovce a Sobrance má na najbližšom zasadnutí svojho výkonného orgánu prerokovať prípravu svojej
vlastnej VČS a stanoviť termín jej konania. ObFZ odporučil všetkým týmto FO a FK túto uskutočniť po skončení
jesennej časti súť. roč. 2015/2016 majstrovských súťaží svojich družstiev v termíne od 15.10.2015 do 31.12.2015.
Obsahové zameranie VČS FO a FK: Na každej VČS má každý FO a FK prerokovať najmä: 1. vyhodnotiť
svoju činnosť a hospodárenie za rok 2015; 2. schváliť hlavné úlohy a rozpočet na rok 2016; 3. uskutočniť prípadné
zmeny funkcionárov výborov svojich FO a FK; 4. schváliť delegáta FO-FK a jeho náhradníka na najbližšiu konferenciu
ObFZ Michalovce. Okrem známeho programu rokovania týchto VČS, ich FO a FK môžu využiť aj na prípadné
prerokovanie zmien názvov svojich FO a FK i ich stanov, na prerokovanie svojich uchádzačov na organizované školenia
nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich vyhodnotených najlepších hráčov, na ocenenie jubilantov, na
prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ, a pod.
Účastníci VČS FO a FK: Na VČS každého FO a FK by sa mali zúčastniť všetci členovia príslušného FO-FK
(alebo členovia podľa kľúča stanoveného výkonným orgánom každého FO a FK) a prípadní hostia. Ak FO a FK chce
pozvať na svoju VČS aj niektorého z funkcionárov ObFZ, potom mu má včas zaslať pozvánku k tomu na jeho
vlastnú adresu podľa Rozpisu súťaží ObFZ 2015/2016, alebo ho má sám iným spôsobom včas na ňu pozvať.
SPRÁVY KR ObFZ:
Požiadavka na pridanie práv v ISSF funkcionárom ObFZ: KR dala požiadavku sekretárovi ObFZ
zabezpečiť pridanie práv člena KR pre týchto funkcionárov ObFZ: Alexander Szabó, Anton Stretavský. Zároveň s tým
požiadala zabezpečiť zrušenie práv člena KR pre tieto osoby: Tomáš Škodi.
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ už doručili: - dňa
19.10.2015: Maroš Ivan; - dňa 20.10.2015: Patrik Feňuš, Igor Šimaľ. Všetkým trom bol tento na ObFZ hneď v deň
doručenia aj potvrdený. Jeho originál boli uvedení povinní obratom zaslať k zaregistrovaniu poštovou listovou zásielkou
na adresu uvedenú vo formulári (1 kópia sa vrátila príslušnému R, 1 ostala na ObFZ). Všetkým bude informácia o
zaregistrovaní doručená zo SFZ e-mailom. Po jej doručení bude každý zaregistrovaný povinný obratom ohlásiť sa
telefonicky sekretárovi ObFZ. Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v ISSF k potvrdeniu na ObFZ ešte nedoručil
a obratom ho má doručiť aj: Patrik Rapač.
Požiadavka na spracovanie dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: KR žiada Se o jej spracovanie s týmito
novoškolenými R: Igor Šimaľ, Patrik Rapač, Patrik Feňuš, Maroš Ivan.
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody medzi ObFZ a jednotlivcom; Potvrdenie o návšteve školy) už podľa dodaných pokynov doručili títo novoškolení
R: - dňa 20.10.2015: Patrik Feňuš. Na ObFZ ich ešte nedoručili a obratom ich majú doručiť aj: Igor Šimaľ, Patrik
Rapač, Maroš Ivan.
Upozornenie pre novoškolených R súťaží ObFZ na povinnosť doručenia potvrdenia o lekárskej prehliadke
pre sezónu 2015/2016: Každý novoškolený R súťaží ObFZ (Igor Šimaľ, Patrik Rapač, Patrik Feňuš, Maroš Ivan) je
povinný ho na ObFZ doručiť obratom. Ten, kto ho nedoručí ani po zaregistrovaní v ISSF, nebude obsadzovaný na
stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016 až do jeho doručenia na ObFZ. Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke pre R na
sezónu 2015/2016 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 31.5.2015.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 15.10.2015 do 21.10.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a
FK z týchto stretnutí: - Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).

Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 21.10.2015 dostala od týchto FO a FK: - Dúbravka (zo
stretn. 10.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 11.10.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 15.10.2015 do 21.10.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: - o zruš.
obs.: A. Kopas na 23.-25.10.2015 - rod. dôv.; b) od D: - o zruš. obs.: M. Rovňák na 25.10.2015 - prac. dôv.
Napomenutia pre rozhodcov k „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: a) za neúplné označenie
súťaže v nich: F. Gejguš (ž - 16.10.2015); b) za uvedenie hodnotenia do súťaže slušnosti v nich (toto sa už v zápise nemá
uvádzať): F. Gejguš (ž - 16.10.2015); c) za neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí v nich: F. Gejguš (ž
- 16.10.2015).
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 21.10.2015 od FK
Rakovec n/O, v ktorej tento žiada o zmenu obsadeného rozh. J. Cejkovského v stretn. 12.k. VII.L Z m Trhovište Rakovec n/O z 25.10.2015, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť (Rakovec n/O - 17 €: KR: žiadosť - m 25.10.2015) v súlade s RS, HU, časť F, bod 7, čl. E3-04.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 21.10.2015 sa naň dostavili: - M. Ivan, P. Rapáč, P. Feňuš, I. Šimaľ všetci z dôvodu ďalších opatrení k záujmu o získanie základnej kvalifikácie R futbalu; KR ich s nimi vykonala a vydala
pokyny do ďalšej činnosti.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 21.10.2015 navrhla pre DK udeliť tieto: a) za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh. F.
Gejguš (5 € - KR: nNnS - d - 17.10.2015); b) za neospr. neúčasť na zasad. KR: - deleg. J. Hreško (4 € - KR: nNnZ 21.10.2015). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 28.10.2015 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 24.-25.10.2015: KR ich dňa 21.10.2015 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 17, 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 21.10.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd na obdobie od 24.10.2015
do 08.11.2015 a nahlásenia do príslušných poisťovní týchto ďalších zamestnancov: 47. Čan Vladimír.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 30.10.-1.11.2015: KR ho dňa 21.10.2015 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude dňa 27.10.2015 na stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 28.10.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Pavlovce n/U (zo stretn. 11.k. VI.L m Pavlovce n/U - Zempl. Široká z
18.10.2015); b) Topoľany (zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z 18.10.2015); c) Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L
m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015); d) Tušice TNV (zo stretn. 11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch
31.10.-1.11.2015: KR ho dňa 21.10.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga
dorastencov: - 13. kolo - sobota 31.10.2015 o 11:00 h: Pavlovce n/U - Žbince, Palín - Trhovište; V. liga Východ
dorastencov: - 11. kolo - sobota 31.10.2015 o 11:00 h: Podhoroď - Porostov, Jovsa - Veľ. Revištia; V. liga Stred
dorastencov: - 9. kolo - sobota 31.10.2015 o 11:00 h: Dúbravka - Čičarovce, Ptrukša - Iňačovce; V. liga Západ
dorastencov: - 9. kolo - sobota 31.10.2015 o 11:00 h: Horovce - Pozdišovce; VI. liga mužov: - 13. kolo - nedeľa 1.11.2015
o 10:30 h: Zalužice - Moravany, Zempl. Široká - Vyš. Remety; VII. liga Východ mužov: - 13. kolo - nedeľa 1.11.2015 o
10:30 h: Senné - Veľ. Revištia B; VII. liga Západ mužov: - 13. kolo - nedeľa 1.11.2015 o 10:30 h: Bánovce n/O Pozdišovce, Horovce - Iňačovce; VIII. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 1.11.2015 o 10:30 h: Lekárovce - Ložín.
Aktualizovaný menný zoznam frekventantov „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne
2015/2016: Tento zaslal J. Špivák (preds. KR) na SFZ dňa 15.10.2015 v prílohe e-mailu. Je doplnený o ďalších 4
nových frekventantov (v 09/2015 na SFZ zaslal všetky požadované materiály k ŠMR).
Druhá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
30.10.2015 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach 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 situácii 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
Michalovce z dostupných videozáznamov (lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto 2. časť sa majú dostaviť všetci
zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Roland Teru (Beša m - 1257438; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.10.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 10. kola IV.L Z ž Veľ. Slemence - Pozdišovce zo 16.10.2015: Jaroslav Bánom (Pozdišovce ž 1273856; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 45/1/2a.
b) stretnutie 11. kola IV.L d Pavlovce n/U - Palín zo 17.10.2015: Rastislav Matina (Palín d - 1278782; 5 €) - 3
stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 48/1b.
c) stretnutie 11. kola IV.L d Hatalov - Zempl. Široká zo 17.10.2015: Jakub Soták (Zempl. Široká d - 1315664; 5 €)
- 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
d) stretnutie 11. kola V.L V d Úbrež - Veľ. Revištia zo 17.10.2015: Dávid Poľak (Úbrež d - 1264177; 5 €) - 1
stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
e) stretnutie 7. kola V.L S d Záhor - Vojany zo 17.10.2015: Tomáš Hamari (Záhor d - 1332369; 5 €) - 1 stretn.

NEPO od 21.10.2015 podľa DP 46/1a.
f) stretnutie 7. kola V.L S d Kriš. Liesková - Čičarovce zo 17.10.2015: Peter Balog (Čičarovce d - 1277387; 5 €) 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
g) stretnutie 11. kola VI.L m Pavlovce n/U - Zempl. Široká z 18.10.2015: Michal Grajcár (Pavlovce n/U m 1191365; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
h) stretnutie 11. kola VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z 18.10.2015: Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety m 1324161; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
i) stretnutie 11. kola VII.L V m Niž. Rybnica - Porostov z 18.10.2015: Miloš Šandrej (Senné m - 1105726; 10 €) 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3; Daniel Chachaľák (Porostov m - 1346427; 10 €) - 1 stretn. NEPO od
21.10.2015 podľa DP 45/1/2a.
j) stretnutie 11. kola VII.L V d Sejkov - Záhor z 18.10.2015: Michal Čermák (Záhor d - 1118535; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 21.10.2015 podľa DP 37/3.
k) stretnutie 11. kola VII.L Z d Bánovce n/O - Ptrukša z 18.10.2015: Ján Eštok (Bánovce n/O m - 1183674; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 46/1b.
l) stretnutie 7. kola VIII.L m Úbrež - Horňa z 18.10.2015: Ladislav Maščák (Úbrež m - 1015174; 10 €) - 6 týždň.
NEPO od 21.10.2015 podľa DP 49/1b; Martin Koškovský (Úbrež m - 1113689; 10 €) - 3 stretn. NEPO od 21.10.2015
podľa DP 49/1a; Vladimír Krajňák (Horňa m - 1201825; 10 €) - 6 týždň. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 49/1b.
NŠH na cudzí RP: Rozhodnutie DK: - stretnutie 6.k. V.L Z d Malčice - Bracovce z 10.10.2015: v stretnutí
nastúpili 4 hráči domácich na RP futb. odd. TJ Družst. Oborín. DK udelila tieto DO: Malčice d - pokuta klubu 4x100 €
za 4 NŠH na cudzí RP; Roman Ďuraš (VD) - zákaz výkonu funkcie VD na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za
PPJ; Peter Makula (KD - 1337669) - zákaz výkonu funkcie KD na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za PPJ; hráč
Patrik Makula (1335337) - zastavená činnosť na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za PPJ; hráč Bryan Makula
(1335326) - zastavená činnosť na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za PPJ; hráč Filip Makula (1335325) zastavená činnosť na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za PPJ; hráč Šušľák Dominik (1335328) - zastavená
činnosť na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 s popl. 5 € za PPJ; rozh. M. Jakubec - pokuta 4 € b za neospr. neúčasť na zas. DK
(DK: nNnZ - R - 21.10.2015); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 28.10.2015 do
15:00 h na ObFZ. O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK.
Hrubé nešportové správanie voči R počas stretnutia cudzí RP: Rozhodnutie DK: - stretnutie 11.k. VI.L m
Topoľany - Vyš. Remety z 18.10.2015: v 82´ stretnutia v prerušenej hre R nechal vykázať hlavným usporiadateľom
hosťujúceho trénera Vladimíra Praščáka za neustále hrubé a hlasité nadávky voči jeho osobe. DK udelila tieto DO: Vyš.
Remety m - pokuta klubu 50 €; Vladimír Praščák (TD) - zákaz výkonu funkcie TD počas stretnutí a pobytu na lavičke
náhradníkov na 1 mes. NEPO od 21.10.2015 podľa DP 16/3 a 48/2b, s popl. 10 € za PPJ.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie DK v stredu 28.10.2015 sú predvolané tieto stránky: - o 15:45 h:
Krásnovce (Marek Plutko - HU, Dušan Nemet - VD); Malčice (Roman Ďuraš - VD); rozh. M. Kurtak; deleg. M. Geci
- všetci k stretnutiu 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015. Účasť všetkých pozvaných je bezpodmienečne nutná
pod podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne.
Postih za porušenie DP (z ÚS VsFZ Košice č. 13 z 8.10.2015 - zo Správ DK): DK VsFZ v zmysle začatia
disciplinárneho konania podľa DP, čl. 71, udelila DO pre futb. odd. ŠK Agro Palín - pokutu 100 € za porušenie DP, čl.
64, ohľadom transferu hráča Fajner Patrik (1278475) z TJ Jastrabie pri Michalovciach do ŠK Agro Palín. ŠK Agro Palín
bol povinný do 14.10.2015 na DK VsFZ predložiť doklad o úhrade tabuľkovej hodnoty za transfer hráča (400 €).
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:
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 21.10.2015: Ložín (Tomko Benjamín 09.03.1998). 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 15.-18.10.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich)
tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - III.L
ž - 9.k. z 15.10.2015: Lastomír - Vinné (Lastomír - 4 €: ŠTK: NNDkZ - ž - 15.10.2015, Vinné - 4 €: ŠTK: NNDkZ - ž
- 15.10.2015); - IV.L d - 11.k. zo 17.10.2015: Vinné - Trhovište (Vinné - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015), - V.L S d
- 7.k. zo 17.10.2015: Záhor - Vojany (Vojany - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015), Kriš. Liesková - Čičarovce (Kriš.
Liesková - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015, Čičarovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015); - V.L Z d - 7.k. zo
17.10.2015: Lesné - Pozdišovce (Pozdišovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015); VII.L Z m - 11.k. z 18.10.2015:
Bracovce - Pozdišovce (Pozdišovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 18.10.2015), Veľ. Slemence - Horovce (Veľ. Slemence 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 18.10.2015); - VIII.L m - 7.k. z 18.10.2015: Choňkovce - Stretava (Choňkovce - 4 €: ŠTK:
NNDkZ - m - 18.10.2015), Lekárovce - Sobrance B (Sobrance - 4 €: ŠTK: NNDkZ - mB - 18.10.2015).
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 15.-18.10.2015 (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 S d - 7.k. zo 17.10.2015: Dúbravka - Ptrukša (Dúbravka - 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 17.10.2015;
nefunkčná tlačiareň), Kriš. Liesková - Čičarovce (Kriš. Liesková - 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 17.10.2015; pripojenie na
internet); - VI.L m - 11.k. z 18.10.2015: Tibava - Moravany (Tibava - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015; pripojenie na
internet); - VII.L V m - 11.k. z 18.10.2015: Niž. Rybnica - Porostov (Niž. Rybnica - 7 €: ŠTK: NpTkS - m 18.10.2015), Rem. Hámre - Senné (Rem. Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015); - VII.L Z m - 11.k. z
18.10.2015: Veľ. Slemence - Horovce (Veľ. Slemence - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015; pripojenie na internet); VIII.L m - 7.k. z 18.10.2015: Jastrabie pri MI - Strážske B (Jastrabie pri MI - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015),
Úbrež - Horňa (Úbrež - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015; pripojenie na internet), Choňkovce - Stretava (Choňkovce
- 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 18.10.2015).
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) a) za ich doručenie neskoro (zápis má byť doručený na ObFZ najneskôr v Ut do 10:00 h):
Tibava (d - 17.10.2015); b) za nesprávne uvedenie HČ v nich (má sa uvádzať v tvare: 45´ + nadstavený čas 1. polčasu +
čas prestávky + 45´ + nadstavený čas 2. polčasu): Tibava (d - 17.10.2015); c) za neuvedenie dátumu narodenia HU v nich
(neuvádza sa č. OP): Tibava (d - 17.10.2015); d) za nerovnaké čísla dresov hráčov v nich v porovnaní s elektronickým
zápisom: Rem. Hámre (ž - 16.10.2015; hráči: Mário Gaži, Jakub Kaplač, Dávid Kotuľák); e) za neoznačenie KD v nich
(uvádza sa pri mene a priezvisku): Porostov (d - 17.10.2015); f) za neuvedenie informácií konfrontácií hráčov (uvádza sa b
rubrike nad námietkami): Tibava (d - 17.10.2015); g) za nezhody v uvedení trénerov alebo ich asistentov v nich v
porovnaní s elektronickým zápisom: Poruba p/V (ž - 16.10.2015), Tibava (d - 17.10.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - stretnutie 9.k. III.L ž zo
16.10.2015: Nacina Ves - Strážske (16´ z viny hostí; neskorý príchod); ponechaný v platnosti výsledok z HP; Strážske 7 €: ŠTK: nNnS - ž - 16.10.2015); - stretnutie 5.k. IV.L V ž zo 16.10.2015: Topoľany - Senné (z viny domácich pre
nedostatky); ponechaný v platnosti výsledok z HP; Topoľany - 4 €: ŠTK: nNnS - ž - 16.10.2015).
Neoprávnený štart hráčov na cudzí RP: Rozhodnutie ŠTK po riešení na zas. DK: - stretnutie 6.k. V.L Z d z
10.10.2015: Malčice - Bracovce 0:3 kont. (pre NŠH domácich na cudzí RP; pôvodne 3:4).
Schválenie výsledkov ďalších stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k
21.10.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 15.-18.10.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky.
Dostavenie sa na zas. ŠTK po predvolaní: Dňa 21.10.2015 sa naň dostavili: - o 15:50 h: Rus. Hrabovec (Juraj
Cinkanič - štatutárny zástupca klubu; prerokovali sa s ním problémy súvisiace s prípravou domácich stretnutí družstiev
klubu a navrhlo ich vyriešenie). Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili: Choňkovce (Peter Jančo - štatutárny zástupca
klubu; z prac. dôv.; ŠTK ho na problémy klubu a ich vyriešenie upozornila telefonicky).
Oznámenie futb. odd. OŠK Svornosť Bracovce o krádeži internetovej prípojky na futb. ihrisku: ŠTK ho
od uvedeného FO dostala podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF dňa 17.10.2015. Uvedený FO v ňom oznamuje,
že z dôvodu zistenia krádeže internetovej prípojky na futbalovom ihrisku v Bracovciach nie je schopný zabezpečiť
spracovanie zápisu o stretnutí priamo z ihriska pred stretnutiami v dňoch 17.-18.10.2015, pričom prenosné internetové
pripojenie z dôvodu slabého signálu taktiež nefunguje. Na náprave FO pracuje. ŠTK to vzala na vedomie.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich postupne dostala od týchto FO a FK:
- Veľ. Revištia - dňa 19.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 12.k.
VII.L V m Veľ. Revištia B - Rem. Hámre v Ne 25.10.2015 zo 14:00 h z dôvodu konania obecnej akcie "Úcta k starším" v
uvedený deň o 15:00 h (súhlas súpera doručený dňa 20.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za
žiadosť: Veľ. Revištia - 17 € - ŠTK: ŽoZTS - mB - 25.10.2015; v žiadosti nebolo uvedené stretnutie, kolo, súťaž; obratom
doručiť na ObFZ potvrdenie o akcii); ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v Ne
25.10.2015 o 12:30 h vo Veľ. Revištiach.
- Rus. Hrabovec - dňa 21.10.2015 doručením v prílohe e-mailu (má sa doručovať podaním na ŠTK cez
elektronickú podateľňu v ISSF) k zmene termínu stretnutia 12.k. VII.L V m Rus. Hrabovec - Sejkov v Ne 25.10.2015 z
11:00 h z dôvodu konania svadby hráča (potvrdenie o tom doručené; súhlas súpera doručený dňa 21.10.2015 podaním cez
elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť: Rus. Hrabovec - 17 € - ŠTK: ŽoZTS - m - 25.10.2015; v žiadosti
nebola uvedená súťaž); ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 25.10.2015 o
14:00 h v Rus. Hrabovci.
- Močarany - dňa 21.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu a miesta stretnutia
9.k. III.L mž Močarany - Zalužice v So 24.10.2015 z 10:00 h z dôvodu z dôvodu podmočeného terénu na ihrisku v
Močaranoch (súhlas súpera doručený dňa 21.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť:
Močarany - 10 € - ŠTK: ŽoZTaMS - mž - 24.10.2015; v žiadosti nebola uvedená súťaž); ŠTK na základe vzájomnej
dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v So 24.10.2015 o 9:00 h na ihrisku s umelou trávou MFK Zemplín
Michalovce.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 1.2.11.2015: ŠTK ho dňa 21.10.2015 prerokovala a schválila.
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 21.10.2015 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.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 09/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili tieto FO a FK: - dňa
19.10.2015: Iňačovce (uhradená dňa 16.10.2015); - dňa 20.10.2015: Porostov (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 21.10.2015 do 16:00 h ju
nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: Čičarovce, Choňkovce, Pavlovce n/U, Petrovce
n/L, Poruba p/V, Rus. Hrabovec, Sejkov, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence, Vojany, Zalužice. Po jej
doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Vyžrebovanie dvojíc 4. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK ho uskutoční na svojom zasadnutí dňa 28.10.2015 o 15:30 h.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 24.- 25.10.2015:
III. liga mladších žiakov: - 9. kolo - sobota 24.10.2015 o 10:00 h: Močarany - Zalužice (o 09:00 h na UT MFK
Zemplín MI: Jakubec).
V. liga Západ dorastencov: - 8. kolo - sobota 24.10.2015 o 14:00 h: Pozdišovce - Bánovce n/O (M. Čeklovský
ako R za Kopasa), Bracovce - Zalužice (o 11:00 h: M. Kurtak ako R za Kopasa).
VI. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 24.10.2015 o 14:00 h: Vyš. Remety - Pavlovce n/U (Čan ako D za ObFZ),
Malčice - Hatalov (Vojtko ako D za M. Rovňáka).
VII. liga Východ mužov: - 12. kolo - nedeľa 24.10.2015 o 14:00 h: Poruba p/V - Senné (Cejkovský ako R za
Kopasa), Veľ. Revištia B - Rem. Hámre (o 12:30 h: KR neobs. R za Košča, Geci ako - D zruš.,), Rus. Hrabovec - Sejkov (o
14:00 h: KR neobs. R za Ihnacika).
VII. liga Západ mužov: - 12. kolo - nedeľa 24.10.2015 o 14:00 h: Pozdišovce - Horovce (Lisák ako D - zruš.),
Beša - Pus. Čemerné (Vojtko ako D - zruš.), Trhovište - Rakovec n/O (Koščo ako R za Cejkovského; Geci ako D - dopln.).
VIII. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 24.10.2015 o 14:00 h: Strážske B - Sobrance B (v Zbudzi: Lisák ako D dopln.).
SPRÁVY KM ObFZ:
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 v pondelok 05.10.2015
od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany: Na tento tréningový zraz bolo prostredníctvom
ÚS ObFZ i e-mailom zaslaným na e-mailové adresy príslušných klubových ISSF manažérov nominovaných 12 hráčov z
kategórie U14 (nar. po 1.1.2002), 12 hráčov z kategórie U13 (nar. po 1.1.2003), 13 hráčov z kategórie U12 (nar. po
1.1.2004). Dostavili sa naň títo hráči: a) z kategórie U14 (3): Dunca Jakub (Strážske), Rinik Samuel (Trhovište),
Ivanko Patrik (Topoľany); b) z kategórie U13 (5): Farkaš Ondrej (Senné), Kováč Róbert (Pozdišovce), Kováč Dalibor
(Pozdišovce), Jurko Jakub (Pozdišovce), Rinik Tobiáš (Trhovište); c) z kategórie U12 (5): Šarik Erik (Zalužice), Senk
Patrik (Zalužice), Kmec Martin (Strážske), Kakara Adrian (Nacina Ves), Pavlík Filip (Trhovište). Ospravedlnili sa títo
hráči: a) z kategórie U14 (1): Kaločay Marek (Nac. Ves) z rod. dôv.; b) z kategórie U13 (1): Marcin Miroslav (Nac.
Ves) zo zdrav. dôv. Nedostavili sa bez akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (8): Tatár Mário (Zalužice), Hura
Jozef (Zalužice), Balog Matej (Hatalov), Kurtak Michal (Hatalov), Gunar Jakub (Veľké Revištia), Šimon Dominik
(Poruba p/V), Hudák Kevin (Palín), Šimko Daniel (Topoľany); b) z kategórie U13 (6): Tatár Patrik (Zalužice), Geci
Marek (Zalužice), Pliška Alex (Pozdišovce), Pulko Štefan (Bracovce), Mitro Sebastián (Strážske), Tokár Rudolf
(Nacina Ves); c) z kategórie U12 (8): Pužo Aleš (Palín), Juhász Ján (Palín), Mundír Martin (Strážske), Pliška Dávid
(Vyšné Remety), Schmidt Christopher (Vyšné Remety), Demeter Gabriel (Petrovce n/L), Kráľ Patrik (Topoľany),
Dolinič Ladislav (Poruba p/V). Pri takomto prístupe klubov k zabezpečeniu svojich nominovaných hráčov na tieto
tréningové zrazy, i prístupe samotných hráčov k dostaveniu sa na tieto tréningové zrazy, sa s týmito výbermi prakticky
nič nedá robiť. Z tohto dôvodu ObFZ žiada uvedené kluby (Bracovce, Hatalov, MI_Topoľany, Nacina Ves, Palín,
Petrovce n/L, Poruba p/V, Pozdišovce, Strážske, Veľ. Revištia, Vyšné Remety, Zalužice), aby obratom e-mailom na
ObFZ (na adresu: obfzmi@stonline.sk) u každého svojho hráča, ktorý sa na uvedený tréningový zraz nedostavil,
najneskôr do piatku 23.10.2015 do 15:00 h oznámili dôvod nedostavenia sa naň (uvedeným klubom to bolo zaslané z
ObFZ aj e-mailom dňa 21.10.2015). Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12-U14: Uskutoční sa v pondelok 26.10.2015
od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany.
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu
podpory talentovaných hráčov U12-U14 dňa 26.10.2015: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ
Michalovce ich v dňoch 20.-21.10.2015 spracoval a do každej kategórie nominoval po 11-13 hráčov. Nominácie boli
dňa 21.10.2015 z ObFZ zaslané e-mailom: na VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ Košice i na Facebook; na
webovú stránku ObFZ Michalovce; trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF manažérom všetkých 14 FO-FK, z
ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Hatalov, MI - Topoľany, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V,
Pozdišovce, Senné, Strážske, Trhovište, Veľké Revištia, Vyšné Remety, Zalužice) s požiadavkou na zabezpečenie
hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo mu to prepošle e-mailom);
na e-mailové adresy nominovaných hráčov. O tomto tréningovom zraze sa majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu podpory

talentovaných hráčov U12-U14 v pondelok 26.10.2015 o 16:00 h v Michalovciach: Do jednotlivých kategórií
organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO a FK:
a) Nominovaní hráči v kategórii U14 (narodení po 1.1.2002): DUNCA Jakub (ŠK Strážske), HURA Jozef
(OŠK Zalužice), TATÁR Mário (OŠK Zalužice), ŠIMKO Daniel (AFK Topoľany), IVANKO Patrik (AFK Topoľany),
HUDÁK Kevin (ŠK Agro Palín), GUNAR Jakub (TJ Veľké Revištia), RINIK Samuel (TJ FK Družst. Trhovište),
ŠIMON Dominik (ŠK Urbár Poruba p/V), BALOG Matej (OFK Hatalov), KURTAK Michal (OFK Hatalov).
b) Nominovaní hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): MITRO Sebastián (ŠK Strážske), TOKÁR
Rudolf (ŠK Nacina Ves), FARKAŠ Ondrej (OFK Senné), TATÁR Patrik (OŠK Zalužice), GECI Marek (OŠK Zalužice),
PULKO Štefan (OŠK Svorn. Bracovce), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst. Trhovište), JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce),
KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK Pozdišovce), PLIŠKA Alex (OcŠK Pozdišovce).
c) Nominovaní hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PUŽO Aleš (ŠK Agro Palín), JUHÁSZ Ján
(ŠK Agro Palín), SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), KMEC Martin (ŠK Strážske), MUNDÍR
Martin (ŠK Strážske), DOLINIČ Ladislav (ŠK Urbár Poruba p/V), PLIŠKA Dávid (TJ Vyšné Remety), SCHMIDT
Christopher (TJ Vyšné Remety), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany), DEMETER
Gabriel (TJ Družst. Petrovce n/L), PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 26.10.2015 na tento zraz už o 15:45 h do
Michaloviec na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v pondelok
26.10.2015 cca o 18:00 h. Každý hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový
výstroj, uterák, šľapky. Prípadnú neúčasť s uvedením dôvodu oznámte obratom e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za
zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné
úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia. (Marek Eštok - hlavný tréner - 0915/833136).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, 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 k 15.10.2015 tam boli zverejnené
od 16.10.2015. Ďalšie k 22.10.2015 tam budú zverejnené od 23.10.2015.
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 21.10.2015 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, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany (doručili ju už aj: - dňa
16.10.2015: Oborín).
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, Kusín, Porostov, Stretava (doručili ju už aj: - dňa 16.10.2015: Oborín; - dňa
19.10.2015: Jovsa).
Prihláška na 22. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre
sezónu 2015/2016 dňa 19.12.2015 v Trebišove: FZ-y v rámci VsFZ ju dostali od ObFZ Trebišov v prílohe e-mailu dňa
20.10.2015. Tá bola hneď v uvedený deň preposlaná z ObFZ v prílohe e-mailu J. Špivákovi (predsedovi KR ObFZ MI).
Spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015: Na základe požiadavky KR z 21.10.2015
boli tieto spracované s týmito ďalšími zamestnancami: - dňa 21.10.2015: Vladimír Čan (na obdobie od 24.10.2015 do
08.11.2015). Uvedený si túto svoju dohodu prevzal na Se ObFZ dňa 21.10.2015.
Požiadavka o nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Tá bola z
ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ ohľadom týchto ďalších zamestnancov ObFZ: - dňa 21.10.2015: Vladimír Čan.
Požiadavka na pridanie práv v ISSF funkcionárom ObFZ: Na základe požiadavky KR sekretár ObFZ dňa
22.10.2015 zaslal na SFZ požiadavku zabezpečiť pridanie práv člena KR pre týchto funkcionárov ObFZ: Alexander
Szabó, Anton Stretavský. Zároveň s tým požiadal zabezpečiť zrušenie práv člena KR pre tieto osoby: Tomáš Škodi.
V nedeľu zmena na letný čas: V noci zo soboty 24.10.2015 na nedeľu 25.10.2015 dôjde opäť k zmene letného
času na stredoeurópsky čas. Úderom tretej hodiny ráno letného času sa hodiny vrátia na druhú hodinu stredoeurópskeho
času, takže noc bude o jednu hodinu dlhšia. Aj z toho dôvodu si musia na túto zmenu dať v nedeľu 25.10.2015 pozor aj
funkcionári športových zväzov, športových klubov i samotní športovci, aby zabezpečili správny príchod na svoje športové
stretnutia. Týka sa to aj futbalu a všetkých jeho funkcionárov, hráčov, R, D, priaznivcov i FO a FK v rámci súťaží ObFZ.
Zápisnica zo spoločného zasadnutia RK VsFZ Košice s predsedami RK ObFZ Košického kraja: FZ-y z
Košického kraja ju spolu aj s uznesením zo zasadnutia dostali z VsFZ e-mailom dňa 19.10.2015. Tento e-mail bol hneď

v uvedený deň z ObFZ preposlaný e-mailom J. Padovi (predsedovi RK ObFZ Michalovce). Zasadnutie sa uskutočnilo
dňa 14.10.2015 o 13:00 h v Košiciach. Po otvorení zasadnutia J. Barillom (predsedom RK VsFZ) a privítaní
prítomných, sa previedla kontrola uznesení. Po nich sa prerokovalo: plnenie rozpočtu VsFZ za I. polrok 2015; Revízny
poriadok VsFZ a evidencia členskej základne na ObFZ. Po diskusii s predsedami RK ObFZ Košického kraja sa
schválilo uznesenie. Na záver predseda RK VsFZ poďakoval členom a prizvaným za aktívny prístup a rokovanie
ukončil. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Barilla (predseda RK VsFZ), Adrián Tabiš (člen RK VsFZ), Jaroslav Pado (člen
RK VsFZ a predseda RK ObFZ Michalovce) a z prizvaných aj: Emil Sarňak (predseda RK MFZ Košice), Ferdinand
Drenko (predseda RK ObFZ Rožňava), Ľuboš Marcinko (predseda RK ObFZ Spišská Nová Ves), Ján Hvozdík
(predseda ObFZ Trebišov), Alžbeta Majláthová (ekonómka VsFZ). Zasadnutia sa nezúčastnil len predseda RK ObFZ
Košice okolie.
Uznesenie zo spoločného zasadnutia RK VsFZ Košice s predsedami RK ObFZ Košického kraja zo dňa
14.10.2015 o 13:00 h v Košiciach: RK VsFZ Košice: 1. vzala na vedomie: - informáciu o finančnej situácii VsFZ
podanú p. Majláthovou (ekonómkou VsFZ); 2. žiada: a) predsedov revíznych komisií ObFZ zabezpečiť spracovanie
revízneho poriadku na podmienky ObFZ a následné jeho zaslanie na adresu: VsFZ, RK VsFZ, Alejová 2, 042 96
Košice; T: 31.12.2015; Z: predsedovia RK ObFZ; b) predsedov ObFZ o vynaloženie úsilia pre zabezpečenie registrácie
a evidencie členskej základne nielen na úrovni ObFZ, ale hlavne na klubovej úrovni, kde sa žiada spolupráca a odborná
pomoc; 3. odporúča: - predsedom RK ObFZ do plánov práce zaradiť kontrolu čerpania dotácií od VsFZ a ich použitie.
Rozhodnutie o zvolaní riadnej Konferencie VsFZ Košice (z ÚS VsFZ č. 14 z 15.10.2015 - zo Správ Se):
VV VsFZ na svojom zasadnutí dňa 8.10.2015 podľa Stanov VsFZ rozhodol zvolať Konferenciu VsFZ Košice na deň
27.11.2015.
Aktívy klubov jednotlivých V. líg s predsedom VsFZ (z ÚS VsFZ č. 14 z 15.10.2015 - zo Správ Se): V
období október až december 2015 sa uskutočnia aktívy klubov jednotlivých V. líg s predsedom VsFZ. Bližšie
informácie budú zaslané na e-mailové adresy klubov. Termíny: a) 23.10.2015 o 16:30 h v NTC Poprad: kluby ObFZ:
Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa; b) 29.10.2015 o 16:30 h v Dome Športu VsFZ: kluby ObFZ: Košice mesto,
Košice okolie, Rožňava; c) 20.11.2015 v Prešove (miesto zatiaľ neurčené): kluby ObFZ: Prešov, Bardejov; d) 9.12.2015
v Michalovciach (miesto zatiaľ neurčené): kluby ObFZ: Michalovce, Trebišov; e) 10.12.2015 vo Vranove (miesto
zatiaľ neurčené): kluby ObFZ: Vranov, Humenné, Svidník.
Vyhlásenie 11-ky roka 2015 III. ligy východ (z ÚS VsFZ č. 14 z 15.10.2015 - zo Správ Se): Uskutoční sa
dňa 29.11.2015 v Košiciach.
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo 6.10.2015 v Bratislave (z webovej stránky SFZ): Výkonný výbor
Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí 6.10.2015 v Bratislave okrem iného: a) vzal na
vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA; b) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; c) schválil návrh na zriadenie záložného práva na NTC Senec za
účelom prijatia úveru od SZRB; d) schválil návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016; e) preložil
schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu na novembrové zasadnutie; f) vzal na vedomie Správu o
certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového licenčného systému SFZ; g) schválil deň 24. november 2015 za
konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cupu súťažného ročníka 2015/16, v tejto súvislosti
boli schválené aj infraštruktúrne podmienky štadióna, ktorý by sa uchádzal o dejisko finále Slovnaft Cupu, zároveň vzal
na vedomie informáciu o systéme žrebovania Slovnaft Cupu; h) vzal na vedomie informáciu o činnosti Komory pre
riešenie sporov SFZ; i) vzal na vedomie informáciu o realizácii projektu futbalnet.sk; j) vzal na vedomie informáciu o
písomnom vzdaní sa člena KŠI SFZ; k) vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev
SR za obdobie september 2015; l) vzal na vedomie správu z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21.- 25.
septembra 2015 v Bratislave; m) vzal na vedomie informáciu z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov a GS
konaného v dňoch 15.-16.9.2015 na Malte; n) schválil návrh na udelenie strieborných odznakov SFZ p. Rudolfovi
Hanákovi a Miroslavovi Macovi; o) schválil návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci týkajúcej sa najvyššej mužskej
ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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 15.10.2015 do 22.10.2015 do 11:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým od 58) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 19.10.2015 (1): Iňačovce. Ani do 22.10.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali
importované a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK patriace pod ObFZ MI (len 1 z iného FZ): 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

