Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 39 z 29.03.2017
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. Vygenerovanú ju už mali aj títo R: - k 23.03.2017: F. Gejguš. Ani do 29.3.2017 do 16:00 h
si ju ešte stále nevygenerovali títo R: M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19, v Správach KR; alebo na stránke
ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Podrobnejšie informácie o nich sú
zverejnené v tejto ÚS, v správach Ekonomického úseku ObFZ (viď toto na uvedenom mieste).
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR
požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie na obdobie 01.04.2017 - 30.06.2017 s týmito ďalšími R súťaží ObFZ: - dňa
27.03.2017: J. Cejkovský, J. Škodi, F. Gejguš, L. Babjak, P. Feňuš. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne
prevziať na ObFZ oproti podpisu v dňoch 29.-31.03.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 22.03.2017 od 13:00 h do 29.03.2017 do 13:00 h neboli podané.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 23.3.2017 do 29.3.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: - o zruš. obs.:
Š. Miľo na 1.4.2017 - osob. dôv.; b) od D: a) o zruš. obs.: L. Didič na 2.4.2017 - rod. dôv.; b) o neobs.: L. Didič od
29.3.2017 do oznámenia - rod. dôv.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 3.4.2017: - z dôvodu neprevzatia dohôd medzi
ObFZ a zamestnancami: - rozh.: Š. Ferko, A. Kopas, P. Rapáč, F. Gejguš.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 31.3.-2.4.2017: KR ich dňa 29.3.2017 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 39, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v dňoch 7.-9.4.2017: KR ho dňa
29.3.2017 prerokovala a schválila. Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 4.4.2017, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 8.-9.4.2017 pre nedostatok
R: KR ho dňa 29.3.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 16. kolo sobota 8.4.2017 o 12:30 h: Čičarovce - Krásnovce; VI. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 9.4.2017 o 12:30 h: Dúbravka Zalužice, Budkovce - Krásnovce; VII. liga Západ mužov: - 12. kolo - nedeľa 9.4.2017 o 12:30 h: Lesné - Horovce; VIII.
liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 9.4.2017 o 12:30 h: Úbrež - Stretava.
Doručenie prihlášky na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu:
Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 29.03.2017: Richard Rózsa (071 01 Lesné 116; doručil aj PoLP). Predtým ju už
doručili 6 záujemcovia, ktorí boli povinní (aj prípadní ďalší záujemcovia) dostaviť sa na najbližšie vstupné školenie dňa
30.3.2017 (viď nasledujúci bod).
Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizované KR
ObFZ Michalovce: KR ho uskutočňuje v dňoch 30.-31.3.2017 a 3.4.2017 na ObFZ v Michalovciach. Presný program
školenia je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 24.03.2017. Na toto
vstupné školenie boli povinní sa dostaviť títo záujemcovia: F. Džado, K. Balogová, B. Drotárová, D. Tuším, P.
Piovar, T. Bodor, R. Rózsa (s nimi boli povinní sa naň dostaviť aj: Š. Miľo, M. Dzvonik). Tí z nich, ktorí na ObFZ
ešte nedoručili od svojho lekára aj „Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti“ vykonávať funkciu rozhodcu futbalu
(tlačivo k tomu je na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Rozhodcovia a školenia“, v nej v časti
„Školenie nových rozhodcov“ a v nej v časti „Podklady“), boli povinní toto doručiť na uvedené školenie. Tohto
školenia boli povinní sa zúčastniť aj títo R, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: M. Končík, M. Miľo.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: - v kategórii mužov: - dňa 23.03.2017: Klima Erik - 28.11.1999, Poľakovský Martin 04.09.1999; - dňa 24.03.2017: André Kevin - 10.02.2001, Kanca Dominik - 13.06.1999, Kozák Patrik - 08.08.1999.
Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 22.03.2017 od 13:00 h do 29.03.2017 do 13:00 h neboli podané.
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 25.-26.03.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach:
- IV.L d U19 - 14.k z 25.03.2017: Pozdišovce - Lastomír (2). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému domácemu
stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s pripojením na internet a
tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 25.-26.03.2017 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - IV.L d U19 - 14.k. z 25.03.2017: Pozdišovce - Lastomír (1; nepripravené internetové pripojenie); VI.L m - 14.k. z 26.03.2017: Vojany - Krišovská Liesková (1; nepripravená požadovaná technika). Do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho zaslať oskenovaný e-mailom na ObFZ). Bez RP na stretnutia v dňoch 25.-26.03.2017
nastúpili títo hráči:

● IV.L d U19 - 14.k. z 25.03.2017: Pavlovce n/U - Vyš. Remety (D - č. 9 - Marián Beňak - 1385531; D - č. 12 Tomáš Kešeľ - 1385530; u oboch predložená žiadosť o vydanie RP; R oboch overil v ISSF pred stretnutím; klub ich RP
na ObFZ nedoručil ani do 29.03.2017 do 15:00 h, lebo mu neboli doručené dealerom).
● VI.L m - 14.k. z 26.03.2017: Dúbravka - Kusín (D - č. 2 - Martin Tüdöš - 1208513; R ho overil v ISSF pred
stretnutím; klub jeho RP na ObFZ nedoručil ani do 29.03.2017 do 15:00 h, lebo mu nebol doručený dealerom).
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK k stretnutiam hraným v dňoch 25.-26.03.2017: - VIII.L m 14.k. z 26.03.2017: Sobrance B - Lekárovce (1; 15´ z viny D - výpadok tlačiarne; ŠTK ponechala v platnosti výsledok
z HP); - VI.L m - 14.k. z 26.3.2017: Budkovce - Zempl. Široká (1; 10´ z viny D - pomalý internet; ŠTK ponechala v
platnosti výsledok z HP); - VI.L m - 14.k. z 26.3.2017: Vojany - Kriš. Liesková (1; 9´ z viny D - vypisovanie zápisu
ručne; ŠTK ponechala v platnosti výsledky z HP). Do pozornosti DK.
Návrh KR k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 7.-9.4.2017 z dôvodu
nedostatku R: ŠTK ho dňa 29.3.2017 prerokovala a schválila.
Upozornenie na členský poplatok za sezónu 2016/2017 pri nových hráčoch v kluboch: ŠTK upozorňuje
vedúcich všetkých družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ 2016/2017, aby si vo vlastnom záujme v ISSF
skontrolovali vygenerovanie členského poplatku za sezónu 2016/2017 u svojich hráčov, a to najmä u nových hráčov
získaných do klubu po jesennej časti tejto sezóny.
Upozornenie na kontrolu platnosti potvrdení o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK upozorňuje
vedúcich družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ 2016/2017, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť
potvrdení o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii. Každé potvrdenie je platné len 1 rok.
Upozornenie k štartu 14-ročných hráčov vo vyššej vekovej kategórii dorastencov: V zmysle SPF, čl. 46, ods.
1-2, je hráč, ktorý dovŕšil vek 14 rokov (a nemá ešte 15 rokov), oprávnený súťažiť okrem vo svojej vekovej kategórii
žiakov aj vo vekovej kategórii dorastencov, a to len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného
lekára so súťažením vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť takýto súhlas riadiacemu orgánu súťaže.
Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie, ak tento súhlas nemá k dispozícii pred stretnutím.
Možnosť uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby: Aj pre
jarnú časť tejto sezóny ju majú možnosť uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ. Platia
pre ňu zásady podľa SPF, 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 v ÚS č. 34, v Správach z ISSF. 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. ŠTK v ÚS č. 37 upozornila na najdôležitejšie z nich.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 22.03.2017 od 13:00 h do 29.03.2017 do 13:00 h neboli podané.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 14.k. VI.L m Pavlovce n/U - Vyš. Remety z 26.03.2017: Jozef Šimko (Pavlovce n/U m - 1248211; 10
€) - 2 stretn. NEPO od 29.03.2017, podľa DP 49/1a/2a.
● stretnutie 14.k. IV.L d Pavlovce n/U - Vyš. Remety z 25.03.2017: Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety d - 1324161;
5 €) - 1 stretn. NEPO od 29.03.2017, podľa DP 37/3.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 31.03.2017. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 03/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 39: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Lastomír (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 25.03.2017); - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Pozdišovce (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 25.03.2017), Vojany (7 € - ŠTK: NpTkS - m 26.03.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Sobrance (4 € - ŠTK: nZS - mB - 26.03.2017), Budkovce (4 € - ŠTK: nZS m - 26.03.2017), Vojany (4 € - ŠTK: nZS - m - 26.03.2017). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do
31.03.2017 a zahrnuté do mesačných ZF za 03/2017.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 31.3.-2.4.2017:
IV. liga dorastencov: - 15.k. - sobota 1.4.2017 o 15:30 h: Petrovce n/L - Hatalov (Dziad st. ako R za Š. Miľa).
VIII. liga mužov: - 15. kolo - nedeľa 2.4.2017 o 15:30 h: Ložín - Petrovce n/L B (Vojtko ako D za Didiča).
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. Do 29.03.2017 do
16:00 h si ho už vygenerovali: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: - k 23.03.2017 (1): Malčice

(predtým 41); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ: - k 27.03.2017 (1): Vinné (predtým 9); z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (predtým 1).
Nevygenerovaný členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Ten si v ISSF stále ani do 29.03.2017 do
16:00 h nevygenerovali a obratom si ho majú vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ MI
(1): Koromľa; - z klubov ObFZ MI matrične patriacich pod VsFZ (1): Veľ. Revištia.
Úprava konfigurácie poplatkov delegovaných osôb v ISSF v mládežníckych súťažiach „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce vo futbale“ v jarnej časti sezóny 2016/2017: Dňa 24.03.2017 ju vo všetkých mládežníckych
súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre jarnú časť sezóny 2016/2017 (IV.L d, V.L V d, V.L S d, V.L Z d, III.L ž,
IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž) upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ). Poplatky pre R a D zo stretnutí jarnej
časti týchto súťaží budú na základe rozhodnutia VV ObFZ hradené z prostriedkov ObFZ.
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v
1. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 24.3.2017 (31):
D. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P. Dziad st., Š. Ferko, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, P. Kaffan, M. Končík, P.
Koščo, A. Kopas, M. Kurtak, L. Kurták, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, P. Pavlo, V. Pčolár, Joz. Pivarník, L.
Popik, P. Rapáč, M. Rovňák, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, P. Tudja, M. Tušek st., L. Vojtko, A. Žoffčák
(všetkým na obdobie 25.03.2017 - 30.06.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ sezóny 2016/2017 hrané v dňoch 31.3.-2.4.2017: Toto bolo doplnené dňa 28.3.2017 a zmeny od 29.3.2017
(niektoré budú doplnené až do termínov stretnutí).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na prvé stretnutia 4. kola súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 dňa 5.4.2017: Toto bolo doplnené dňa 28.3.2017 a zmeny od 29.3.2017 (niektoré
budú doplnené až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zmeny a doplnenia RaPP: VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 14.3.2017 okrem iného schválil ďalšie zmeny a
doplnenia RaPP (viď RaPP účinný od 14.3.2017 na stránke SFZ: Úvod / SFZ / Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky).
Najdôležitejšie zmeny v RaPP účinnom od 14.03.2017: Sú tieto: ● zmena termínu zimného registračného
obdobia od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (prestupy s obmedzením je možné podávať až do 31.03.); ● zmena
registračného obdobia pre základnú registráciu (je počas celého kalendárneho roka); ● zmena doby platnosti RP u
dospelých (pri žiadosti o vystavenie RP bude zmenená na 10 rokov).
Pridanie práv v ISSF: Tieto matrikár ObFZ, na základe požiadavky, postupne pridal aj týmto jednotlivcom: R hráč: Ladyslav - Ivan Romanko - 1328174 - 17.08.2001 (23 – 23).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 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: - dňa 23.03.2017 (2): Peter Matuch (1277733) nar. 04.11.1998; Stanislav Masnica (1277744) - nar. 18.04.1998; - dňa 24.03.2017 (4): Kevin André (1273851) - nar.
10.02.2001; Patrik Miňo (1273841) - nar. 07.02.2002; Marko Tomko (1272833) - nar. 17.06.1997; Patrik Štunda
(1331005) - nar. 01.03.1998; - dňa 27.03.2017 (1): František Jacko (1017994) - nar. 24.09.1964; - dňa 29.03.2017 (4):
Samuel Gavura (1342438) - nar. 30.08.2003; Ladislav Makula (1111811) - nar. 30.11.1979; Štefan Janič (1226531) - nar.
22.06.1992; Martin Serbák (1132393) - nar. 29.01.1982.
Úprava orezania fotografie v ISSF pri žiadosti o základnú registráciu hráča: Túto matrikár ObFZ v
termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do 16:00 h postupne upravil pri týchto FO - FK a týchto ich hráčoch:
Pavlovce n/U (1): Vladimír Gaži - 21.01.2003 (21-21-22 – 23).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pavlovce n/U (3): Vladimír Gaži - 21.01.2003
(21-21-22 – 23), Tomáš Kešeľ - 30.06.2001 (21-21-22 – 23), Marián Beňak - 05.05.2001 (21-21-22 – 23); Beša (1):
Ladislav Kači - 28.10.1998 (23-23-23 – 23); Veľké Slemence (1): Tibor Ignác - 22.07.2003 (23-24-23 – 27); Pusté
Čemerné (1): Marán Hadžurik 08.11.1999 (27-28-29 – 29). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o ukončenie prestupu s obmedzením: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017
do 16:00 h boli v ISSF postupne tieto: Maroš Fajner (1247507) - 01.06.1994 (TJ Bánovce n/O - TJ FK Družstevník
Trhovište) od 14.08.2016 do 30.06.2017 - k 23.03.2017 (23-23-23 – 23); Jakub Kočiš (1272997) - 06.10.1997 (OŠK
Tušice TNV - TJ Družstevník Parchovany) od 02.08.2016 do 30.06.2017 - k 28.03.2017 (25-27-27 – 28).
Zamietnuté žiadosti o prestup hráča s obmedzením: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do
16:00 h boli v ISSF tieto: Adam Alexa (1278883) - 17.10.1998 (OFK Lastomír - TJ Pokrok Krásnovce) od 25.03.2017
do 30.06.2017 (24-24-24 – 24) - hráč v tejto sezóne už odohral 3 stretnutia za Topoľany a 1 za Lastomír - za tretí klub
už hrať nemôže; Tomáš Ihnát (1273015) - 09.04.1997 (MFK Sobrance - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 24.03.2017 do
30.06.2017 (24-24-24 – 24) - hráč v tejto sezóne už odohral 1 stretnutie za Sobrance a 10 stretnutí za Vyš. Opátske; za
tretí klub už hrať nemôže; Peter Hričina (1062453) - 30.06.1974 (FK Tibava - TJ Družstevník Záhor) od 23.03.2017 do
30.06.2017 (23-25z-xx - ??); Marcel Hvozdík (1252384) - 29.06.1995 (TJ Družstevník Parchovany - OŠK Družstevník
Zemplínska Široká) od 22.03.2017 do 30.06.2017 (22-22-xx – 26s); Vojtech Bursík (1024570) - 21.09.1966 (OŠK
Zalužice - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 23.03.2017 do 30.06.2017 (23-??-xx – 27s).
Schválené žiadosti o prestup hráča s obmedzením: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do

16:00 h boli v ISSF postupne tieto: Michal Lacko (1277783) - 05.03.1998 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Stretava)
od 22.03.2017 do 30.06.2017 (22-22-22 – 23); Maroš Fajner (1247507) - 01.06.1994 (TJ Bánovce nad Ondavou - TJ
Jastrabie pri Michalovciach) od 24.03.2017 do 30.06.2017 (23-23-23 – 24); Kevin André (1273851) - 10.02.2001 (d:
MFK Veľké Kapušany - FK Beša) od 24.03.2017 do 30.06.2017 (24-24-24 – 24); Martin Kaplan (1273001) 03.03.1997 (OŠK Vinné - TJ ŠM Jovsa) od 23.03.2017 do 30.06.2017 (21-21-24 – 25); Andriy Havryliv (1371148)
09.02.1986 (ŠK Strážske - OŠK Krišovská Liesková) od 24.03.2017 do 30.06.2017 (24-24-25 – 25) vík; Peter Hričina
(1062453) - 30.06.1974 (FK Tibava - TJ Pokrok Krásnovce) od 25.03.2017 do 30.06.2017 (25-25-25 – 26) vík; Marko
Tomko (1272833) - 17.06.1997 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od 24.03.2017 do 30.06.2017 (24-24-26 – 26) vík; Marcel
Hvozdík (1252384) - 29.06.1995 (TJ Družstevník Parchovany - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 26.03.2017 do
30.06.2017 (26-26-26 – 26) vík; Tomáš Chachaľak (1337487) - 12.02.2002 (d: MFK Sobrance - FK Tibava) od
01.04.2017 do 30.06.2017 (23-24-26 – 27); Patrik Miňo (1273841) - 07.02.2002 (d: MFK Sobrance - FK Tibava) od
01.04.2017 do 30.06.2017 (24-24-26 – 26); Ľuboš Kačur (1195262) - 06.12.1987 (TJ Družstevník Petrovce nad
Laborcom - OŠK Porostov) od 26.03.2017 do 30.06.2017 (26-26-26 – 27); Tomáš Ihnát (1273015) - 09.04.1997 (MFK
Sobrance - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 27.03.2017 do 30.06.2017 (27-27-27 – 27); Michal Dzurjo (1060173) 09.03.1974 (OFK Vojany - OŠK Zalužice) od 25.03.2017 do 30.06.2017 (25-27-27 – 28); Matej Balog (1340508) 26.08.2002 (ž: FK Žbince - OFK Hatalov) od 27.03.2017 do 30.06.2017 (27-27-28 – 28); František Jacko (1017994) 24.09.1964 (OŠK Družstevník Zemplínska Široká - FK Družstevník Iňačovce) od 28.03.2017 do 30.06.2017 (28-28-28 –
28); Patrik Štunda (1331005) - 01.03.1998 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od 28.03.2017 do 30.06.2017 (28-28-28 – 28);
Marek Kaliaš (1249221) - 26.03.1995 (1. FC Čaklov - OcŠK Pozdišovce) od 27.03.2017 do 30.06.2017 (27-28-29 – 29);
Tomáš Mištaľ (1264773) - 22.06.1996 (TJ Družstevník Moravany - OFK Rakovec nad Ondavou) od 29.03.2017 do
30.06.2017 (28-28-29 – 29); Ladislav Makula (1111811) - 30.11.1979 (TJ Družstevník Markovce - TJ Družstevník
Malčice) od 29.03.2017 do 30.06.2017 (29-29-RaPP/15/5 – 29); Jakub Kočiš (1272997) - 06.10.1997 (OŠK Tušice TNV
- OFK Rakovec nad Ondavou) od 29.03.2017 do 30.06.2017 (29-29-29 – 29).
Oprava údajov hráča v ISSF pred vybavením žiadosti o RP: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do
29.03.2017 do 16:00 h boli uskutočnené tieto: Tibor Ignácz - 1385729 - 22.07.2003 - úprava priezviska (27 – 27).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do
29.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pavlovce n/U (3): Marián Beňak - 05.05.2001 (23 – 23), Tomáš Kešeľ 30.06.2001 (23 – 23), Vladimír Gaži - 21.01.2003 ( 23 – 23); Trhovište (1): Dávid Hoľan - 11.04.2004 (24 – 24); Beša
(1): Ladislav Kači - 28.10.1998 (24 – 24); Veľké Slemence (1): Tibor Ignácz - 22.07.2003 (27 – 27). 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 22.03.2017 od
16:00 h do 29.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Dúbravka (1): Martin Tüdöš - 21.09.1991 (22-22 – 23). 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 22.03.2017 od
16:00 h do 29.03.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Tibava (1): Juraj Saladiak - 29.05.1985 (05-28RP? – 29). Uvedené FO
a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po strate RP: V termíne od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do 16:00 h
boli v ISSF tieto: Veľké Slemence (2): Patrik Fedák - 11.11.1999 (27-27 – 27); Alexander Fedák - 08.04.1999 (27-27 –
27). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Podania v ISSF na MRK ObFZ: V termíne od 22.03.2017 od 13:00 h do 29.03.2017 do 13:00 h bolo na MRK
podané toto 1 podanie: - dňa 24.3.2017: Pavlovce n/U - odvolanie voči rozhodnutiu matrikára ObFZ k zamietnutiu
prestupu s obmedzením u hráča Tomáš Ihnát (1273015); matrikár ObFZ ho stornoval z dôvodu prehliadnutia počtu
odohraných minút hráča v 2 kluboch; klub podal prestup uvedeného hráča nanovo.
Skončenie tohto zimného registračného obdobia: Dňom 31.03.2017 sa končí terajšie zimné registračné
obdobie, ktoré začalo dňom 01.01.2017. Do 15.03.2017 do 24:00 h bolo možné schváliť klasický prestup hráča, ak tento
bol do uvedeného termínu v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným
hráčom. Do 31.03.2017 do 24:00 h je možné ešte hráčovi schváliť prestup s obmedzením, ak tento bude do uvedeného
termínu v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a klubovým
ISSF manažérom materského klubu. U hráčov to platí aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do
uvedeného termínu musí v ISSF zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí príslušný hráč i
klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Najbližšie ďalšie registračné obdobie: Od 01.07.2017 do 30.09.2017 je podľa RaPP letné registračné obdobie.
Počas neho sa budú môcť v ISSF od 01.07.2017 do 31.07.2017 podávať u hráčov len klasické prestupy a od 01.08.2017
do 30.09.2017 len prestupy s obmedzením.
SPRÁVY KM ObFZ:
Organizácia projektu „Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu“ v roku
2017 v rámci ObFZ Michalovce: KM ObFZ žiada všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, zo súťaží
VsFZ a ObFZ Michalovce 2016/2017, o nahlásenie svojich talentovaných žiakov v kategóriách U14 (narodení po
1.1.2003); U13 (narodení po 1.1.2004), U12 (narodení po 1.1.2005), obratom e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Pri každom nahlásenom hráčovi je potrebné uviesť jeho priezvisko a meno, dátum narodenia,
hráčsky post, e-mailovú adresu. Nahlásení budú pozvaní na prvý tréningový zraz týchto kategórií k tomuto programu.

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 27.03.2017: Malčice (e-mailom). Na ObFZ ju stále nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj
tieto FO-FK: Tibava.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31, v Správach sekretariátu ObFZ. Od 22.03.2017 od 16:00 h do 29.03.2017 do 16:00 h boli tieto na ObFZ
nahlásené len od týchto odosielateľov: - dňa 27.03.2017: rozh. D. Kron (2x m - 26.03.2017). Všetky nahlásené výsledky
stretnutí sú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, aj do Zemplínskych novín.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v ostatnej dohode s ObFZ: - dňa 23.03.2017: M. Mazár (zmena č. OP).
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si ich v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016);
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).
Cenová ponuka na výrobu medailí ObFZ Michalovce k oceneniam jednotlivcov: Túto z Mincovne
v Kremnici dostal ObFZ e-mailom dňa 23.03.2017. Táto sa predloží k prerokovaniu na zasadnutie Výkonného výboru
ObFZ Michalovce dňa 10.04.2017 a na nasledujúci deň sa výsledok toho oznámi mincovni.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ z 27.03.2017 spracoval v dňoch 28.-29.3.2017 na obdobie 01.04.-30.6.2017 s týmito ďalšími R
súťaží ObFZ: J. Cejkovský, J. Škodi, F. Gejguš, L. Babjak, P. Feňuš.
Požiadavka na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1.
polroku 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 29.03.2017:
ohľadom ďalších 5 funkcionárov uvedených v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ich najneskôr 31.03.2017.
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 15.03.2017 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 29.03.2017: čiastka 114,00
€ (všetky platby za 02/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.-15.3.2017; PP: 2042).
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. 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, M. Hrinda, M. Jakubec, R. Mitrík, M. Špivák.
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 súťaží ObFZ z radov študentov k dohodám s ObFZ v 1. polroku 2017: Nové dohody
na 1. polrok 2017, s platnosťou do 30.06.2017, ObFZ vyhotovuje s každým R a D, ktorý bude v 1. polroku 2017
pôsobiť v súťažiach ObFZ. 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 23.03.2017: L. Babjak, P. Pavlo; - dňa 29.03.2017: J. Škodi; nedoručil ho a obratom ho má doručiť
aj: M. Sarvaj). 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 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 23.03.2017: P. Feňuš - nemá inde; L. Babjak - nemá inde; - dňa 29.03.2017: J. Škodi - nemá inde;
neoznámil to a obratom to má oznámiť aj: M. Sarvaj).

Kópia posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra predchádzajúceho roku
k dohode s ObFZ v 1. polroku 2017: Každý dôchodca, ktorý s ObFZ uzatvára „Dohodu o pracovnej činnosti“, je
povinný k nej na ObFZ doručiť aj dvojmo kópiu posledného rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku z decembra
predchádzajúceho roku. Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 24.03.2017: L. Popik.
Dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Dohodu, na obdobie 25.03.2017 30.06.2017, si každý z 31 R a D, pôvodne obsadených na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.-26.3.2017, ako aj každý z
ďalších 5 funkcionárov, dodatočne obsadených na tieto stretnutia po rozhodnutí KR z 22.03.2017, bol povinný prevziať na
Se ObFZ osobne oproti podpisu v dňoch 22.-24.03.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ. Dohodu, na obdobie 01.04.2017 - 30.6.2017, si každý z 5 ďalších funkcionárov ObFZ, obsadených na stretnutia
súťaží ObFZ v dňoch 1.-2.4.2017 podľa požiadavky KR z 27.3.2017, bol povinný prevziať na Se ObFZ osobne oproti
podpisu v dňoch 29.-31.03.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 23.03.2017: M. Tušek st., M. Ruščanský, M. Mazár, P. Tudja, V. Pčolár, A.
Žoffčák, P. Kaffan, P. Pavlo; - dňa 24.03.2017: M. Sabo, L. Popik, D. Ihnacik; - dňa 28.03.2017: P. Dziad st.; - dňa
29.03.2017: P. Feňuš, L. Babjak, J. Cejkovský, J. Škodi, L. Didič, D. Čeklovský, Joz. Pivarník, M. Rovňák, J.
Mano, A. Stretavský.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Do 29.03.2017 do 16:00 h
si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: Š. Ferko, F. Gejguš, A. Kopas, P. Rapáč.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo boli do
nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 24.3.2017: 31 funkcionárov podľa požiadavky z 22.3.2017.
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 23.3.2017: Vojany (e-mailom: za 02/2017 - uhradená
dňa 14.3.2017). Ani do 29.03.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj tieto
FO a FK: - z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MITopoľany; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - 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.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 03/2017: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa
01.04.2017 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť aspoň 3 dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej
faktúre, nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa zastavenú činnosť NEPO
s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
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 nedoručil a obratom ho mal doručiť už len tento FK: MFK Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 10.04.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
ŠTK, DK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne
zasadnutí i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 40. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 10.04.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 03.04.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Zmena štatutára (z ÚS VsFZ č. 26 z 24.03.2017 - zo Správ Se VsFZ): Se VsFZ berie na vedomie zmenu
štatutára v klube MFK Veľké Kapušany. Štatutármi klubu sú Kolos Kiss a Kačmárik Pavol.
ZO SPRÁV SFZ:
Stretnutia 7.k. (semifinále) súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod
ObFZ Michalovce sa v 7.k. tejto súťaže (hrá sa na 2 stretnutia doma a vonku) spomedzi posledných 4 družstiev v nej
predstaví už len 1 kolektív, a to v prvom stretnutí: - dňa 04.04.2017 o 16:00 h: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan
Bratislava (hrá sa na štadióne MFK Zemplín Michalovce). Odvetné stretnutia tohto kola sú na programe dňa 11.4.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

