Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 37 z 15.03.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto uhradiť. Ani do 22.2.2017 do 16:00 h si ju ešte stále nevygenerovali títo R: F. Gejguš, M. Hospodi,
M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19, v Správach KR; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Cena Štefana Czetöho pre najlepšieho R súťaží ObFZ za sezónu 2015/2016: KR za najlepšieho R uvedenej
sezóny vyhodnotila Jakuba Škodiho. Cenu, ktorú už niekoľko sezón za sebou venuje najlepšiemu R súťaží ObFZ Štefan
Czetö, odovzdal tento vyhodnotenému R osobne na zimnom seminári R a D súťaží ObFZ 2016/2017 dňa 4.3.2017.
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2016/2017: Uskutoční sa v stredu 22.3.2017 od 15:30 h na
ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 4.3.2017. Zúčastniť sa ho
majú títo: a) rozh.: F. Gejguš, J. Bukaj, P. Feňuš, P. Tudja, M. Sarvaj, L. Babjak, M. Jakubec, P. Koščo, P. Vass, M.
Hospodi, M. Dzvoník; b) deleg.: L. Vojtko. KR žiada týchto uvedených R, aby v prípade nezáujmu o pôsobenie v
súťažiach ObFZ v jarnej časti ročníka 2016/2017, toto obratom písomne oznámili na KR ObFZ.
Nové dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Najprv budú spracované s tými R a D
pôsobiacimi v súťažiach ObFZ v jesennej časti tejto sezóny, ktorí sa zúčastnili zimného seminára R a D súťaží ObFZ dňa
4.3.2017, a to na obdobie 25.3.2017 - 30.6.2017. Novú dohodu si každý R a D bude povinný prevziať na Se ObFZ
osobne oproti podpisu v dňoch 22.-24.03.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Upozornenie pre R a D súťaží ObFZ z radov študentov a dôchodcov k dohodám s ObFZ v 1. polroku
2017: Je podrobnejšie uvedené v tejto ÚS, v správach Ekonomického úseku ObFZ (viď toto na uvedenom mieste).
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Doručenie prihlášky na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu:
Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 09.03.2017: Karolína Balogová (J. Murgaša 1325/41, 071 01 Michalovce); Barbora
Drotárová (Margarétová 1, 071 01 Michalovce); - dňa 14.03.2017: Daniel Tuším (072 34 Zalužice 438; doručil aj
PoLP). Predtým ju už doručili aj: - dňa 14.11.2016: Frederik Džado (Družstevná 504, 072 01 Strážske). Ďalší
záujemcovia ju majú doručiť na ObFZ obratom.
Požadované údaje od novoškolených rozhodcov k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ
ich už podľa dodaných pokynov doručili aj títo novoškolení R: - dňa 14.3.2017: Dzvoník Miloš. Na ObFZ ich stále
nedoručili a obratom ich majú doručiť aj: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely, Miľo Miloš.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.-26.3.2017: KR ho dňa 15.3.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 21.3.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh k zmene termínov najbližších stretn. súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 25.-26.3.2017 pre nedostatok
R: KR ho dňa 15.3.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 14. kolo - sobota 25.3.2017
o 12:00 h: Krásnovce - Zempl. Široká; VI. liga mužov: - 14. kolo - nedeľa 26.3.2017 o 12:00 h: Budkovce - Zempl. Široká,
Krásnovce - Zalužice; VIII. liga mužov: - 14. kolo - nedeľa 26.3.2017 o 12:00 h: Stretava - Horňa.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Možnosť uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráča mládežníckeho družstva: Aj pre jarnú časť tejto
sezóny majú dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom štarte
hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby, pre ktorú platia zásady podľa Súťažného poriadku futbalu, čl. 28/8-10.
FZ i kluboví ISSF manažéri nové informácie k uzatvoreniu takejto dohody dostali z ISSF e-mailmi v dňoch 16., 17.,
22.2.2017. Tieto boli zverejnené aj v ÚS č. 34, v Správach z ISSF. Okrem toho sú zverejnené aj na webovej stránke
ObFZ, pri dátume 24.02.2017. Takáto dohoda musí byť v tomto období zo strany ŠTK zrealizovaná minimálne 7 dní
pred začiatkom jarnej časti tej súťaže, ktorá začína skôr.
Upozornenie na požadované minimálne vybavenie futbalových ihrísk jednotlivých FO a FK v súťažiach
ObFZ: Každý FO a FK je pri domácich majstrovských stretnutiach svojich družstiev povinný zabezpečiť podmienky
minimálnej vybavenosti futbalových ihrísk, ktoré sú pre jednotlivé súťaže uvedené v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce
2016/2017“, časť B, bod 11/g. Z nich ŠTK upozorňuje najmä na tieto: ● v areáli ihriska samostatná uzamykateľná
a uprataná šatňa pre R a D so svetlom a aspoň týmto vybavením: stôl; 4 stoličky; vešiaky na šaty; ● v šatni R a D
zabezpečená požadovaná funkčná technika k prístupu do ISSF: počítač (notebook) s pripojením na internet; tlačiareň
s papiermi; kopírka; ● v areáli ihriska samostatná uzamykateľná a uprataná šatňa pre hostí so svetlom a aspoň týmto
vybavením: lavice na sedenie aspoň pre 18 hráčov; príslušný počet vešiakov na zavesenie šiat hráčov (v VI.L m, v VII.L
m, v IV.L d - musí byť táto aj pre domácich); ● v areáli ihriska v čase stretnutia: vybavená lekárnička a nosidlá;
mechanická tabuľa na striedanie náhradníkov; zástavky pre AR; ŽK a ČK; píšťalka; písacie potreby; úbor pre
neobsadeného rozhodcu; ● v areáli HP lavičky náhradníkov (v VI.L m, v VII.L m, v IV.L d - musia byť tieto kryté); ●
v areáli ihriska funkčné WC; ● v areáli ihriska priestory na umytie a voda na umytie. V VI.L m a v VII.L m naviac aj:
vyvýšené miesto so strieškou a schodíkmi, mimo HP na úrovni stredovej čiary, k zabezpečeniu videozáznamu zo
stretnutia. V VI.L m naviac aj: ● funkčná rozhlasová aparatúra pravidelne využívaná aj na relácie pri majstrovských
futbalových stretnutiach; ● priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy musí byť zabezpečený plnou bariérou,
aby v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi; ● v priestoroch sociálnych
budov na ihrisku funkčné sprchy. Nedostatky v tomto smere sú R a D povinní uvádzať v svojich zápisoch a správach zo
stretnutí. ŠTK za ne bude vyvádzať dôsledky.

Nedostatky v minimálnom vybavení futb. ihrísk FO a FK v súťažiach ObFZ 2016/2017: Tieto majú najmä v
týchto FO a FK: Beša, Kusín, Ložín, Sobrance B, Koromľa, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Veľ. Slemence.
ŠTK žiada tieto, podľa požiadaviek v predchádzajúcom bode, odstrániť do začiatku jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: - v kategórii mužov: - dňa 15.03.2017: Kanči Patrik - 24.11.1999. Kópie uvedených
potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretn.: ŠTK ich do 15.3.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Lastomír - dňa 13.3.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 15.k. IV.L d U19 Lastomír - Palín z 01.04.2017 o 15:30 h na 01.04.2017 o 10:00 h, z dôvodu kolízie tohto
stretnutia s majstrovským ligovým stretnutím hráčok MFK Zemplína Michalovce na futb. ihrisku v Lastomíre (poplatok
za žiadosť: Lastomír - 5 €). ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 01.04.2017 o 10:00 h.
● Lastomír - dňa 13.3.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 18.k. IV.L d U19 Lastomír - Žbince z 22.04.2017 o 16:00 h na 22.4.2017 o 10:00 h, z dôvodu kolízie tohto
stretnutia s majstrovským ligovým stretnutím hráčok MFK Zemplína Michalovce na futb. ihrisku v Lastomíre (poplatok
za žiadosť sa nevyžaduje). ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 22.04.2017 o 10:00 h.
Návrh KR k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 25.-26.3.2017 z dôvodu
nedostatku R: ŠTK ho dňa 15.3.2017 prerokovala a schválila.
Predvolanie: ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie v stredu 22.03.2017 o 15:45 h zástupcov týchto FO - FK:
Sobrance B m (vedúceho družstva a kapitána družstva) - pre neplnenie požadovaných podmienok pri domácich
stretnutiach v jesennej časti tejto sezóny. Informovať bude aj o kontrole 23 RP hráčov uvedeného družstva.
SPRÁVY DK ObFZ:
Riešenie požiadavky neuhradenia faktúry o odstupnom za prestupy hráčov: DK túto od ŠK Agro Palín
z 23.02.2017 o odstupnom za transfery hráčov Miroslav Frič a Dominik Frič z ŠK Agro Palín do OŠK Budkovce v
01/2017 vyriešila na svojom zasadnutí dňa 15.03.2017. DK kópie dokladov o úhradách odstupného za oboch týchto
hráčov od OŠK Budkovce pre ŠK Agro Palín dostala do stanoveného termínu a preto upustila od ďalšieho šetrenia. Za
riešenie požiadavky: Palín - poplatok 10 €; za neuhradenie faktúry v stanovenom termíne: Budkovce - pokuta 10 €.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 14.3.2017 mali tieto FO a FK, ktoré do termínu uvedeného v ZF za 2/2017
nemali platbu z nej importovanú na účte SFZ: Budkovce, Oborín, Trhovište, Vojany.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 02/2017: dňa 14.3.2017: Budkovce, Oborín, Trhovište (všetky od 14.3.2017); - dňa 15.3.2017: Vojany (od 14.3.2017).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 01.03.2017 majú tieto FO a FK: - za neimportovanie platby zo ZF na
účet SFZ: - za 10/2016: - od 15.11.2016: Malčice.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si ho vygenerovať v ISSF. Kluboví
ISSF manažéri informáciu k tomu dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, aj s názornou ukážkou. Vygenerovali si ho
už: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: (41); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich
pod VsFZ: (9); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (1).
Nevygenerovaný členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Ten si v ISSF stále ani do 08.03.2017 do
16:00 h nevygenerovali a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ MI
(2): Koromľa, Malčice; - z klubov ObFZ MI matrične patriacich pod VsFZ (2): Veľ. Revištia, Vinné.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce bol
tento po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overený aj týmto hráčom: - dňa 10.03.2017: Vladyslav Neberykut
(28.02.1998) - z FC Skala (Ukrajina) do TJ Sokol Močarany; - dňa 15.03.2017: Ajadi Kamoli Abiola (14.03.1998) - z Odic
Footbal Club Lagos (Nigéria) do MFK Zemplín Michalovce.
Požiadavky na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich v termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h na základe požiadavky oznámil týmto hráčom:
Dominik Mydlo - 1251695 - 11.08.1994 (13 – 13).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do
16:00 h v ISSF vybavené pre týchto hráčov: Peter Lizák - 1251248 - 02.10.1995 - zmena e-mailovej adresy a oprava AB
(09 – 09); Csaba Kerékgyártó - 1256326 - 15.09.1984 - zmena e-mailovej adresy (13 – 13); Miroslav Kurtak - 1128466
- 29.08.1981 - zmena e-mailovej adresy (15 – 15).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom
alebo zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - 10.03.2017 (1): Martin Kováč - 1337132 (nar.
07.08.1996); - dňa 13.03.2017 (2): Bartolomej Matus (1254767) - nar. 04.09.1995; Dušan Kašaj (1112067) - nar.
10.12.1979; - dňa 14.03.2017 (3): Adam Šabak (1339273) - nar. 07.12.1999; Adam Balog - (1330566) - nar. 20.10.1998;

Miroslav Žežulka (1222620) - nar. 12.01.1992; - dňa 15.03.2017 (2): Michal Janočko (1273005) - nar. 28.08.1997; Eduard
Olexa (1099185) - nar. 04.08.1978.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: Tieto boli v termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do
15.03.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Palín (1): Alex Miťko 28.04.2008 (09/09-10/09-14/03 – 15/03). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Zamietnuté žiadosti o ukončenie prestupu s obmedzením: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017
do 16:00 h boli v ISSF tieto: Matej Krajňák (1262092) - 04.12.1996 (OŠK Lesné - ŠK Nacina Ves) od 06.08.2016 do
30.06.2017; k 10.03.2017 (10-xx-xx – 14s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Schválené žiadosti o ukončenie prestupu s obmedzením: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017
do 16:00 h boli v ISSF postupne tieto: Milan Tomašík (1230665) - 21.12.1993 (TJ Pusté Čemerné - OŠK Udavské) od
31.08.2016 do 30.06.2017; k 13.03.2017 (13-13-14 – 15); Matej Krajňák (1262092) - 04.12.1996 (OŠK Lesné - ŠK
Nacina Ves) od 06.08.2016 do 30.06.2017; k 14.03.2017 (14-14-14 – 15).
Zamietnuté žiadosti o prestup hráča: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h boli v
ISSF tieto: - prestup s obmedzením: Róbert Krasnay (1239864) - 17.03.1994 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od
10.03.2017 do 30.06.2017 (10-xx-xx – 14s); - prestup klasický: Mário Popália (1119345) - 11.09.1980 - 150,00 (TJ
Slavoj Kráľovský Chlmec - OFK Vojany) od 06.03.2017 (06-??-?? – 10s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť
o transfer uvedených hráčov.
Schválené žiadosti o prestup hráča: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 24:00 h boli v ISSF
postupne schválené tieto: - prestup s obmedzením: Ján Kasič (1245022) - 27.05.1994 (MFK Sobrance - OŠK
Družstevník Zemplínska Široká) od 13.03.2017 do 30.06.2017 (13-14-14 – 15); Róbert Krasnay (1239864) 17.03.1994 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od 14.03.2017 do 30.06.2017 (14-14-14 – 15); Adam Šabak (1339273) 07.12.1999 (d: TJ Pusté Čemerné - OcŠK Pozdišovce) od 14.03.2017 do 30.06.2017 (14-14-14 – 15); Martin Simčik
(1215393) - 23.04.1987 (TJ Veľké Revištia - TJ Vyšné Remety) od 15.03.2017 do 30.06.2017 (14-14-15 – 15);
Dominik Mydlo (1251695) - 11.08.1994 (FK Družstevník Iňačovce - TJ Kusín) od 13.03.2017 do 30.06.2017 (13-1315 – 15); Marián Hrinda (1230522) - 04.05.1993 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Družstevník Zemplínska Široká)
od 14.03.2017 do 30.06.2017 (14-14-15 – 15); Marek Čalfa (1227346) - 27.07.1993 (OŠK Pavlovce nad Uhom - ŠK
Agro Palín) od 15.03.2017 do 30.06.2017 (15-15-15 – 15); - prestup klasický: Radoslav Vrábeľ (1072249) 14.09.1975
0,00 (OFK Senné - TJ Pusté Čemerné) od 08.03.2017 (08-08-xx – 09); Mário Popália (1119345) - 11.09.1980 - 150,00
(TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - OFK Vojany) od 11.03.2017 (11-11-xx – 12); Tomáš Šamudovský (1247363) 30.03.1985 - 150,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OFK Dúbravka) od 12.03.2017 (12-12-xx – 12); Kristián Bogár
(1256462) - 07.10.1996 - 500,00 (OFK Rakovec nad Ondavou - OŠK Zalužice) od 12.03.2017 (12-12-xx – 13); Peter
Lizák (1251248) - 02.10.1995 - 0,00 (TJ Ptrukša - FK Veľké Slemence) od 15.03.2017 (13-14-14 – 15); Juraj Bodnár
(1152227) - 12.06.1984 - 0,00 (TJ Ptrukša - FK Veľké Slemence) od 15.03.2017 (13-13-13 – 15); Zsolt Batta
(1214695) - 04.04.1991 - 250,00 (MFK Veľké Kapušany - OŠK Krišovská Liesková) od 14.03.2017 (14-14-xx – 15);
Milan Goroľ (1217991) - 10.01.1991 - 200,00 (1. FC Čaklov - OcŠK Pozdišovce) od 14.03.2017 (14-14-14 – 15);
Lukáš Mikulanič (1241526) - 27.04.1994 - 250,00 (MFK Veľké Kapušany - TJ Vyšné Remety) od 14.03.2017 (13-1314 – 15); Tomáš Ondila (1203158) - 06.11.1990 - 0,00 (TJ Agro Sejkov - OŠK Porostov) od 15.03.2017 (15-15-xx –
15); Radoslav Šimko (1060691) - 03.04.1974 - 0,00 (TJ Družstevník Cejkov - OFK Hatalov) od 15.03.2017 (15-15-xx
– 15); Boris Michalík (1216596) - 07.01.1993 - 250,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - ŠK Agro Palín) od 15.03.2017 (1515-xx – 15); Július Kusnyir (1319779) - 15.08.1988 - 0,00 (TJ Maťovské Vojkovce - FK Beša) od 13.03.2017 (12-1314 – 15); Marián Gadžo (1038916) - 07.05.1970 - 0,00 (TJ Pusté Čemerné - TJ Bánovce nad Ondavou) od 15.03.2017
(15-15-15 – 15); Eduard Olexa (1099185) - 04.08.1978 - 0,00 (FK Tibava - OŠK Porostov) od 15.03.2017 (15-15-15 –
15); Marek Gadžo (1061055) - 22.04.1974 - 100,00 (TJ Rozkvet Vyšný Hrušov - TJ Bánovce nad Ondavou) od
15.03.2017 (15-15-xx – 15).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do
15.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pozdišovce (4): Kristián Kompuš - 07.05.2003 (08 – 09); Ivan Kompuš 28.03.2002 (08 – 09); Tibor Tokár - 12.02.2001 (08 – 09); Gergő Rapcsák - 30.04.2000 (08 – 09). Uvedené FO a FK
mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: V termíne od 08.03.2017 od
16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: TJ Pusté Čemerné (1): Radoslav Vrábeľ - 14.09.1975 (12-12 – 13).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 08.03.2017 od
16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Jovsa (1): Miroslav Rakoci - 09.04.1965 (09-09 – 10). Uvedené FO
a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h boli
v ISSF tieto: - po zaregistrovaní prihlášky člena SFZ: Pozdišovce (2): Marek Harbula - 21.12.1973 (08-08 – 09); Ján
Tóth - 25.04.1957 (08-08 – 09). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP.
Dodatočné doručenie papierového RP (ŽP) na ObFZ po vybavení nového RP: Ten už doručili aj tieto FO a
FK: - 09.03.2017: Jovsa (1): Rastislav Čornej - 06.10.1976 (10 – 10) – RP; - 14.03.2017: Senné (1): Radoslav Vrábeľ 14.09.1975 (13 – 14) – RP.
Doručenie papierových RP na ObFZ: Tie už doručili aj tieto FO a FK: - 14.03.2017: OŠK Vrbnica (46).
SPRÁVY KM ObFZ:

Prevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2014/2015: Na ObFZ si ho oproti podpisu postupne prevzali už aj tieto FO
a FK: - dňa 10.3.2017: Palín, Topoľany; - dňa 14.3.2017: Senné, Rem. Hámre.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Kópia dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu k jeho doplneniu do ISSF: Na ObFZ
ju už doručili aj: - dňa 02.03.2017: Rus. Hrabovec (pošt. list. zásielkou). Na ObFZ ju stále nedoručili a obratom sú
povinní ju doručiť aj tieto FO-FK: Malčice, Tibava.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31 v Správach sekretariátu ObFZ. Od 08.03.2017 od 16:00 h do 15.03.2017 do 16:00 h boli tieto na ObFZ
nahlásené len od týchto FO a FK: - dňa 13.03.2017: Kusín (m - 12.03.2017). Všetky nahlásené výsledky stretnutí sú z
ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v ostatnej dohode o brigádnickej práci študenta: - dňa 09.03.2017: P. Koščo (zmena ŠPZ auta a jeho PZZP).
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už postupne prevzali aj tieto FO a
FK: - dňa 14.3.2017: Zempl. Široká (zo stretn. 14.k. VI.L m Zempl. Široká - Žbince z 20.3.2016). V termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L
m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016); Hatalov (zo stretn. 25.k. VI.L m Hatalov - Malčice z 5.6.2016; zo stretn. 2.k. VI.L m
Hatalov - Kusín zo 14.8.2016; zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016); Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m
Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016); Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.3.2016); Moravany (zo
stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016; zo stretn. 12.k. VI.L m Moravany - Vojany z 23.10.2016); Rakovec n/O (zo
stretn. 7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016; zo stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence z
16.10.2016); Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice z 11.9.2016); Zalužice (zo stretn. 17.k. VI.L m Zalužice Topoľany z 10.4.2016); Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L m Žbince - Moravany z 18.9.2016).
Pozvánka na vyhlásenie výsledkov 24. ročníka ankety „Futbalista roka“ za rok 2016: Predsedovia a sekretári
RFZ a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 01.03.2017 od Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho
sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov tejto ankety. Toto sa uskutoční
v utorok 21.03.2017 o 20:30 h v Refinery Gallery v Bratislave. Pozvánka je neprenosná a platí pre 1 osobu. Účasť bolo
potrebné potvrdiť do 10.03.2017. Predseda a sekretár ObFZ svoju účasť nepotvrdili.
Pozvánka na priateľské futb. stretnutie Slovensko 21 - Srbsko 21: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ju
dostali e-mailom zo SFZ dňa 09.03.2017 od Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ).
Tá v mene prezidenta SFZ pozýva na priateľské futb. stretn. Slovensko 21 - Srbsko 21 (v utorok 28.03.2017 o 17:20 h
v NTC Senec). Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné potvrdiť do 17.03.2017.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce:
Uskutočnilo sa v utorok 14.03.2017 od 15:30 h do 16:45 h na ObFZ v Michalovciach za účelom informácií o najnovších
rozhodnutiach orgánov FZ, o zmenách v poriadkoch FZ, o príprave jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017 i nastávajúcej sezóny.
Za každý FO a FK z okresov Michalovce a Sobrance sa naň mal dostaviť aspoň 1 klubový ISSF manažér. V prípade, že sa naň
nemohol dostaviť, bol povinný to oznámiť štatutárovi svojho klubu, ktorý sa naň mohol dostaviť sám, alebo naň mal zabezpečiť
zodpovedného zástupcu svojho klubu. Oznámenie o tomto pracovnom stretnutí bolo zverejnené aj v ÚS ObFZ č. 35 a 36,
v Správach Sekretariátu ObFZ. Okrem toho bolo dňa 03.03.2017 z ObFZ zaslané aj e-mailom len pre jedného klubového ISSF
manažéra každého FO a FK na jeho e-mailovú adresu uvedenú v tlačive „Prehľad o klube“ doručenom na ObFZ pred štartom
sezóny 2016/2017 (ak ju v ňom klub neuviedol, použila sa e-mailová adresa z predchádzajúcej sezóny). Na tomto pracovnom
stretnutí, ktoré riadil J. Bendzák (sekretár ObFZ), a na ktorom v diskusii vystúpili zástupcovia 4 FO a FK, sa zúčastnili
zástupcovia len týchto 14 FO a FK: Dúbravka, Horňa, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Lastomír, Nacina Ves, Pus. Čemerné,
Rem. Hámre, Strážske, Stretava, Trhovište, Úbrež, Záhor, Zempl. Široká (ospravedlnili sa: Vinné, Oborín, Lekárovce).
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-15.03.2017: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 15.3.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr za 02/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 114,00 € (všetky platby za 02/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.-15.3.2017;
PP: 2042); dátum dodania: 15.3.2017; dátum vyhotovenia: 15.3.2017; dátum splatnosti: 19.3.2017.
Výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry: Podrobnejšie informácie o nej boli zverejnené v ÚS ObFZ č. 31, v časti „Zo
správ SFZ“. Sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 08.02.2017.
Termín na predkladanie žiadostí je do 31.3.2017. ObFZ Michalovce odporúča klubom pred predkladaním
žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
dôkladne sa oboznámiť s uvedenou výzvou na stránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“:
ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D,
funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e-mailom do 30.4.2017 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
mena, priezviska a funkcie odosielateľa.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:

Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 20.02.2017 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 01.03.2017: čiastka 614,00
€ (všetky platby za 01/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.2.2017; PP: 2003).
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 15.3.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom dňa 15.3.2017. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto podiely
pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 15.3.2017: čiastka 114,00 € (všetky platby za 02/2017 importované na účet
SFZ v dňoch 1.-15.3.2017; PP: 2042). Informáciu o jej prijatí a zaevidovaní na SFZ dostal ObFZ zo SFZ od J.
Pavelkovej (ekon. manažérky SFZ) e-mailom hneď v uvedený deň.
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2016: Tieto sú k dispozícii na Se ObFZ od 25.1.2017, kde si ich už v termíne od 8.3.2017 od
16:00 h do 15.3.2017 do 16:00 h, osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, postupne vyzdvihli aj: - dňa 09.03.2017: P. Vass;
- dňa 15.03.2017: M. Hospodi. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ sú
povinní osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: M. Fedák, F. Gejguš, M. Hrinda, M.
Jakubec, R. Mitrík, M. Špivák. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti môže každý zamestnaný podať u svojho zamestnávateľa, ktorému je povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové
priznanie si môže každý spracovať sám. Upozornenie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2016 pre
dôchodcov a študentov bolo naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 32, v Správach ekonomického úseku ObFZ. Upozornenie
k prevzatiu týchto potvrdení bolo uvedeným opätovne zaslané z ObFZ aj e-mailom dňa 16.2.2017.
Príjem za nezrazenú daň zo mzdy za 01/2017: Pri spracovaní výplat z ObFZ Michalovce za 01/2017
počítačový program nezrazil daň zo mzdy 8 zamestnancom (boli uvedení v ÚS č. 35, v Správach Ekonomického úseku
ObFZ). Toto bolo zistené až po zaslaní výplat na účty. Túto nezrazenú daň boli títo povinní uhradiť do pokladne ObFZ
v čiastkach oznámených e-mailom. Z nich ju už uhradili aj: - dňa 09.03.2017: Vass Peter. Tým ju už uhradili všetci.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 09.03.2017: P. Vass (za 01/2017); - dňa 15.03.2017: M. Hospodi (za 08,09,10).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) z roku 2015: M. Marcin
(za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10).
Upozornenie pre R a D súťaží ObFZ z radov študentov a dôchodcov k dohodám s ObFZ v 1. polroku
2017: ObFZ pripravuje s každým rozhodcom a delegátom, ktorý bude v 1. polroku 2017 pôsobiť v súťažiach ObFZ,
nové dohody s platnosťou od 25.03.2017 do 30.06.2017, pretože ostatné boli platné len do 31.10.2016, pričom:
a) Každý študent spomedzi nich, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o brigádnickej práci študenta“, je povinný na
ObFZ ku každej svojej dohode doručiť aj aktuálny originál potvrdenia o návšteve školy (ten bol povinný doručiť na
zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ dňa 04.03.2017 alebo dodatočne; - už ho doručili aj: - dňa
09.03.2017: P. Koščo; nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj: L. Babjak, P. Feňuš, M. Ivan, M. Končík, Š.
Miľo, P. Pavlo, P. Rapáč, M. Sarvaj, J. Škodi). Ten študent, ktorý má uzavretú dohodu (-y) aj s inou organizáciou (ami), je povinný len v jednej z týchto organizácií pri uzatváraní dohody podpísať aj „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení, lebo dohoda o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa (študent, ktorý ho má pri dohode u iného zamestnávateľa na obdobie
od 25.03.2017 do 30.06.2017 podpísané, bol povinný toto obratom telefonicky oznámiť na mobil sekretárovi ObFZ do
piatku 03.03.2017 do 15:00 h alebo dodatočne; - už to oznámili aj: - dňa 09.03.2017: P. Koščo - nemá inde; neoznámili to
a obratom to majú oznámiť aj: L. Babjak, P. Feňuš, M. Ivan, Š. Miľo, M. Sarvaj, J. Škodi).
b) Každý dôchodca spomedzi nich, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o pracovnej činnosti“, je povinný
k dohode doručiť aj kópiu posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra
predchádzajúceho roku (toto bol povinný doručiť dvojmo na zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ dňa
04.03.2017 alebo dodatočne; už ho doručili ho aj: - dňa 13.03.2017: M. Mazár; - dňa 15.03.2017: L. Vojtko, M.
Hospodi). Tým už toto doručil každý dôchodca.
Nové dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Novú dohodu, na obdobie 25.3.2017 30.6.2017, si každý R a D, obsadený na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.-26.3.2017, bude povinný prevziať na Se
ObFZ osobne oproti podpisu v dňoch 22.-24.03.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. Ani do 15.03.2017 do 16:00 h ju ešte
na účte SFZ nemal importovanú tento 1 FO a FK územne patriaci pod ObFZ MI: Malčice.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 02/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.03.2017 a platby za tieto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného - do 13.03.2017. ObFZ ich odporúčal uhradiť aspoň 3
dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - najneskôr v piatok 10.3.2017. V termíne od 08.03.2017 od 16:00 h do
15.03.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 6 FO a FK (predtým od 4 FO a FK) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 09.03.2017 (1): Žbince; - dňa 10.03.2017 (1):
Pozdišovce; - dňa 14.03.2017 (3): Budkovce, Oborín, Trhovište; - dňa 15.03.2017 (1): Vojany. Tým ich už uhradili
všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ MI, ktoré ich mali uhradiť.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade

na ObFZ. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 9.3.2017: Veľ. Slemence (osobne: za 09/2016 uhradená dňa 13.10.2016); - dňa 14.3.2017: Pozdišovce (osobne: za 01/2017 - uhradená dňa 10.2.2017); Trhovište (emailom: za 02/2017 - uhradená dňa 10.3.2017). Ani do 15.03.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť
ich obratom sú povinné aj tieto FO a FK: a) z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za
10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš.
Remety; - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za 11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017:
Budkovce; - dňa 20.2.2017: Bánovce n/O; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce, Oborín; - dňa 15.3.2017: Vojany;
b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016: Malčice.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je na
web stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Sobrance.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Previerka hospodárenia ObFZ za 2. polrok 2016: Revízna komisia ObFZ Michalovce ju vykonala v dňoch
17.-22.2.2017. Záznam z previerky predložil J. Pado (predseda RK) na zasadnutie VV ObFZ dňa 13.3.2017 a na ObFZ
predtým doručil aj účtovné doklady ObFZ za mesiace 07-12/2016, ktoré RK mala k previerke k dispozícii.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 39. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Toto sa na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ uskutočnilo v Po 13.03.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.
Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami, po schválení
programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie zástupcov komisií a sekretára ObFZ o činnosti komisií
a úsekov ObFZ od 09.02.2017 do 08.03.2017; informácia preds. KR o zimnom seminári R a D súťaží ObFZ z
04.03.2017; info zástupcu ŠTK o SF 15.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017; informácie
sekretára ObFZ o príprave jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017; informácie sekretára ObFZ o príprave súťaží ObFZ
2017/2018; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o
uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili všetci 7 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J.
Nemčík, A. Szabó; J. Žofčák). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány
zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (L. Popik;
ospravedlnil sa: E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 39. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
13.3.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 39. zas. VV ObFZ dňa 13.03.2017 tak, ako je uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 13.03.2017. ● VV vzal na
vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 9.2.2017 do 8.3.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu
predsedu KR o zimnom seminári R a D súťaží ObFZ 2016/2017 z 04.03.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu ŠTK o
SF 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. ● VV schválil povinnosť mať od začiatku
jarnej časti sezóny 2016/2017 potvrdenie od telovýchovného lekára k štartu vo vyššej vekovej kategórii pre 14-ročných
hráčov v prípade ich štartu za družstvá dorastencov. ● VV schválil od začiatku jarnej časti sezóny 2016/2017
poriadkovú pokutu 75 € za nezabezpečenie videozáznamu zo stretnutí VII. líg mužov. ● VV uložil FO a FK do
30.6.2017 vybaviť RP SFZ funkcionárom klubov: štatutár-predseda-tajomník-ekonóm, klubový ISSF manažér, tréner,
VD. ● VV schválil úhradu náležitostí R a D z majstrovských mládežníckych stretnutí súťaží ObFZ Michalovce v 1.
polroku 2017 z prostriedkov ObFZ. ● VV schválil kritériá pre podávanie návrhov na ocenenie jednotlivcov v rámci
ObFZ Michalovce podľa predloženého návrhu. ● VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkou z Kremnice zabezpečiť 10
zlatých, 20 strieborných a 30 bronzových medailí k oceneniu jednotlivcov v rámci ObFZ Michalovce. ● VV schválil pre
sezónu 2017/2018 povinnosť pre FO a FK, ktorých družstvo mužov bude štartovať v VI. lige mužov alebo v VII. lige
mužov, mať v dlhodobých súťažiach FZ s 11 hráčmi zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo (dorastencov
alebo žiakov). Neplatí to pre B-družstvá mužov. Všetky ostatné výnimky k tomu zo sezóny 2016/2017 ruší. ● VV
schválil pre sezónu 2017/2018 zmenu v organizovaní súťaže III.L mž U13 z celej HP pre 1+10 hráčov na polovici HP
pre 1+7 hráčov s bránkami 2x5 m. ● VV schválil pre sezónu 2017/2018 zriadenie súťaží prípraviek U11 a mladších pre
1+7 hráčov na polovici futb. ihriska s bránkami 2x5 m alebo pre 1+4 hráčov na MFI s bránkami 2x3 m,
s uprednostňovaním súťaží na prírodnej tráve. V sezóne 2017/2018 sa družstvo prípravky nebude započítavať do
požadovaného počtu mládežníckych družstiev. ● VV schválil pre sezónu 2017/2018 úhradu náležitostí R
z majstrovských stretnutí súťaží ObFZ Michalovce prípraviek U11 a mladších z prostriedkov ObFZ. ● VV schválil od
sezóny 2017/2018 (od 01.07.2017) dotácie za organizovanie mládežníckych futb. turnajov pre organizátora turnaja
takto: pri ich organizovaní za účasti 3 družstiev - dotácia po 20 € za družstvo; pri ich organizovaní za účasti 4 družstiev
- dotácia po 30 € za družstvo; pri ich organizovaní v hale - dotácia po 15 € za družstvo. ● VV schválil od sezóny
2017/2018 štart mládežníckych súťaží ObFZ dorastencov a žiakov pri viac ako dvojkolovom hracom systéme už
v mesiaci august. ● VV schválil v sezóne 2017/2018 hrací systém v súťažiach ObFZ takto: súťaže s minimálnym
počtom 8 družstiev - dvojkolovo; súťaže s menším počtom družstiev - viackolovo, a to tak, aby každé družstvo
odohralo v sezóne minimálne 20 stretnutí. ● VV schválil pre sezónu 2017/2018 poriadkovú pokutu 50 € a poplatok 10 €
za riešenie prípadu neuhradenia faktúry pre klub za transfer hráča, alebo uvedenia nedohodnutej čiastky za transfer
v žiadosti o transfer. ● VV schválil návrh ŠTK od sezóny 2017/2018 organizovať „Turnaj ObFZ Michalovce družstiev

mužov FO a FK v halovom futbale“ pre prvých 6 prihlásených družstiev v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v
Michalovciach. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu RK ObFZ o previerke hospodárenia ObFZ za 2. polrok 2016
vykonanej v dňoch 17.-22.2.2017. ● VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené
v zázname RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za 2. polrok 2016 vykonanej v dňoch 17.-22.2.2017. ● VV uložil
predsedovi ObFZ vykonať inventarizáciu majetku ObFZ k 31.12.2016 do 31.3.2017. ● VV vzal na vedomie všetky
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 39. zas. VV ObFZ dňa 13.3.2017.
Zápis z ostatného 39. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
13.3.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 13.-15.3.2017 a dňa 15.3.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 40. zasadnutie VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v Po 10.4.2017 od 15:00 h na ObFZ Michalovce.
ZO SPRÁV SFZ:
6. kolo súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa
v ňom na 1 hrané stretnutie spomedzi posledných 8 družstiev tejto súťaže predstavil už len 1 kolektív, a to: - dňa
08.03.2017 o 15:00 h: ŠKM Liptovský Hrádok - MFK Zemplín Michalovce 0:3 (0:1); MFK Zemplín Michalovce
postúpil do 7. kola (semifinále), v ktorom sa na 2 hrané stretnutia doma a vonku stretne takto: - prvé stretnutie dňa
5.4.2017 o 17:00 h: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava; - odvetné stretnutie dňa 11.4.2017 o 17:00 h: ŠK
Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce.
Otvára sa školenie trénerov brankárov UEFA Goalkeeper A licencie (ÚS SFZ č. 34 z 10.03.2017- zo
Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom brankárov, že v roku 2017 otvára školenie
trénerov UEFA Goalkeeper A licencie. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať poštou na
adresu SFZ alebo e-mailom na education@futbalsfz.sk, do 19.3.2017. Podrobné informácie ohľadom organizácie
školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo 14.3.2017: VV SFZ na svojom zasadnutí dňa
14.3.2017 v Bratislave okrem iného: ● vzal na vedomie informáciu o realizácii projektov výstavby ihrísk s umelou
trávou a rekonštrukcie hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick IV; ● schválil
návrh úpravy súťaže Fortuna ligy od sezóny 2017/2018 v zmysle návrhu Prezídia ÚLK; ● odporučil delegátom
Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ a vzal na vedomie informáciu o návrhu kandidáta ÚLK na
funkciu člena VV SFZ - zástupcu profesionálneho futbalu; ● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na
zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ); ● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh
rozpočtu SFZ na rok 2017; ● odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na
rok 2017; ● vzal na vedomie informáciu o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a b)
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.; ● odporučil
delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie Plážový futbal Slovensko za pridruženého člena SFZ; ● schválil
návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ; ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží
riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17 tak, že o uvoľnené miesto v II. lige (odstúpenie Myjavy z Fortuna ligy a
preradenie do IV. ligy ZsFZ) odohrajú kluby, ktoré skončia po nadstavbovej časti II. lige skupín Západ a Východ na
siedmom mieste, kvalifikačné dvojstretnutie systémom “doma - vonku”; ● schválil návrh na miesto konania (PopradVeľká) a úpravu termínu (30.apríla 2017) finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2016/17; ● schválil návrh
na zloženie členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ; ● vzal na vedomie Správu o činnosti
licenčnej komisie za rok 2016; ● schválil návrh výšky sumy na uhradenie odborného seminára SFZ určeného pre
hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch najvyšších súťaží, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach; ● vzal na vedomie informáciu o plnení povinností
SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a), d), e), f), g), k) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí, ako aj Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach schválenej
výkonným výborom SFZ dňa 12. marca 2014, v tejto súvislosti VV SFZ uložil GS SFZ napĺňať databázu MŠVVaŠ
údajmi, ktoré vyplývajú SFZ ako povinnosť z uvedeného zákona; ● schválil návrh na udelenie odznakov SFZ; ● vzal na
vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ; ● vzal na
vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie február 2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Interné zverejnenie časti súťaže a verejná poznámka: FZ informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa
15.3.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Chceme Vás informovať, že sa implementovali nové funkcionality: "interné
zverejnenie časti súťaže", ktorá slúži obdobne ako interné zverejnenie súťaže a teda, ak nechcete zverejňovať konkrétnu
časť súťaže na futbalnete z dôvodu zlého rozlosovania alebo iných dôvodov (súťaže/súťaže/súťaže/detail/konfigurácia
súťaže/upraviť konfiguráciu), stačí zakliknúť. Druhým doplnením je možnosť pridania "poznámky pre verejný portál",
pomocou ktorej môžete informovať verejnosť o systéme postupov, zostupov, počtu postupujúcich a zostupujúcich
družstiev a podobne. Táto poznámka ale nesupluje Vaše úradné správy, ale má len informatívny charakter.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

