Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 43 z 21.4.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK súťaží ObFZ Michalovce na nahlásenie svojich zástupcov na školenie nových
rozhodcov futbalu: Na základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a
schválenom VV-om, je každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017, povinný najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h na ObFZ nahlásiť minimálne 1 svojho zástupcu na školenie
nových rozhodcov futbalu, s cieľom mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce ho plánuje uskutočniť
v mesiaci máj 2016 na ObFZ v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po uzávierke
doručených prihlášok na toto školenie. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je zverejnené na webovej stránke ObFZ
(v jej starej verzii, v jej hlavnom menu uprostred hore, v časti vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým
záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“; v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti
„Školenia rozhodcov“ a v nej v časti „Dokumenty“). Túto je každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť,
vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť na ObFZ najneskôr do 29.4.2016 do 15:00 h osobne (II. posch., č. dv.
1), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce,
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo po preskenovaní e-mailom (na adresu „obfzmi@stonline.sk“).
Doručenie prihlášky zástupcu klubu na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK od týchto svojich
zástupcov: - dňa 20.4.2016: Oborín (Tibor Borbély - 076 75 Oborín 105; Gergely Csizmadia - 076 75 Oborín 23).
Dodatočné doručenie prihlášky na vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa 20.4.2016: P. Rapáč.
Ôsma časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v utorok
19.4.2016 od 18:00 h do 21:00 h na futbalovom štadióne MFK Zemplín MI, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L.
Kurták, J. Škodi, D. Čeklovský, P. Feňuš, P. Rapáč, M. Ubľanský, Š. Ferko (ospravedlnili sa: M. Ivan, M. Jakubec, I. Šimaľ, T.
Olexa, B. Ondrík, P. Tóth); b) lektori: J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI); c) org. prac.: M. Kurtak (člen KR ObFZ MI).
Bližšie o tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v časti ŠMR 2015/2016.
Napomenutia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: - nesprávny
dátum narodenia VDh v nich: F. Gejguš (d - 16.4.2016).
Napomenutia pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: J. Škodi (d - 17.4.2016) uzavreté až 18.4.2016.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 14.4.2016 do 20.4.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L m Moravany - Žbince z 3.4.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 20.4.2016 dostala od týchto FO a FK: - Zalužice (zo stretn.
17.k. VI.L m Zalužice - Topoľany z 10.4.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 14.4.2016 do 20.4.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
M. Ruščanský na 22.4.2016 - prac. dôv. (obratom doručiť aj pís. na určenom tlačive); b) o neobs.: P. Tóth na 8.5.2016,
15.5.2016, 29.5.2016 - prac. dôv., M. Mazár na 30.4.2016, 1.5.2016 - prac. dôv.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 19.4.2016 od FK Rem. Hámre na
výkon rozhodcu P. Kaffana v stretn. 18.k.VII.L V m Rem. Hámre - Zalužice B zo 17.4.2016, ktorú vzala na vedomie.
Poplatok za sťažnosť (Rem. Hámre - 40 € - KR: sťažnosť - m - 17.4.2016) v súlade s RS, časť F, bod 7/e5.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 20.4.2016 sa naň dostavili: - rozh.: B. Ondrík, M. Mazár; deleg.: M.
Dančišin - všetci z dôvodu pohovoru k stretn. 17.k. VII.L Z m Bracovce - Veľ. Slemence z 10.4.2016; KR ho s nimi
vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 20.4.2016: - na základe hodnotenia D: rozh. P.
Kaffan - na 2 stretn. (za nedostatky v stretn. 18.k. VII.L V m Rem. Hámre - Zalužice B zo 17.4.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-24.4.2016: KR ich dňa 20.4.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 43, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.4.-1.5.2016: KR ho dňa 20.4.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 26.4.2016, v jej menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre všetkých R a D obsadených na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ v jarnej časti sezóny
2015/2016: Každý z týchto R a D bol povinný si na ObFZ prevziať novú dohodu, ktorá sa vystavila na obdobie do
30.06.2016. Kto si ju ešte neprevzal, je povinný si ju prevziať obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla účtu doručiť aj: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 27.4.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: P.
Kaffan, F. Gejguš; - deleg.: V. Pčolár; - zástupcovia kolektívov FO a FK: Rem. Hámre m (J. Staško - VD, M. Mitro KD), Zalužice B m (M. Šepeľák - VD, R. Kolesár - KD) - všetci z dôvodu pohovoru k stretn. 18.k. VII.L V m Rem. Hámre
- Zalužice B zo 17.4.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch
30.4.-1.5.2016: KR ho dňa 20.4.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga
dorastencov: - 20. kolo - sobota 30.4.2016 o 13:00 h: Pavlovce n/U - Hatalov, Vinné - Rakovec n/O; V. liga Východ

dorastencov: - 16. kolo - sobota 30.4.2016 o 13:00 h: Podhoroď - Kusín, Úbrež - Tibava; V. liga Stred dorastencov: - 12.
kolo - sobota 30.4.2016 o 13:00 h: Dúbravka - Budkovce, Lekárovce - Kriš. Liesková; V. liga Západ dorastencov: - 12.
kolo - sobota 30.4.2016 o 13:00 h: Bánovce n/O - Zalužice; VI. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 13:30 h:
Pavlovce n/U - Hatalov, Topoľany - Tušice TNV; VII. liga Východ mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 13:30 h:
Podhoroď - Kusín; VII. liga Západ mužov: - 20. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 13:30 h: Veľ. Slemence - Rakovec n/O, Lesné Pus. Čemerné; VIII. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 1.5.2016 o 13:30 h: Lekárovce - Choňkovce, Úbrež - Oborín.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach KR dňa
20.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Upozornenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R a D na sledovanie správ všetkých orgánov ObFZ v ÚS, v
ktorých sú zverejňované aj požiadavky na R a D, pokyny pre nich, zmeny termínov jednotlivých stretnutí, a pod.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Upozornenie k štartu žiaka za družstvo dorastencov: V zmysle SPF, čl. 46, je žiak oprávnený štartovať za
družstvo dorastencov až po dovŕšení veku 14 rokov.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách nepovolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 20.4.2016: Žbince (Valisko Lukáš 20.08.2003; hráč nemá dostačujúci vek; ŠTK si jeho tlačiva ponechala).
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.-17.4.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - 10.k. zo
16.4.2016: Bánovce n/O - Malčice (Bánovce n/O - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 16.4.2016), Močarany - Pozdišovce
(Močarany - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 16.4.2016); - VII.L V m - 18.k. zo 17.4.2016: Rem. Hámre - Zalužice B (Rem.
Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 17.4.2016); - VIII.L m - 10.k. zo 17.4.2016: Sobrance B - Ložín (Sobrance B - 7 €:
ŠTK: NpTkS - m - 17.4.2016).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Lastomír - dňa 20.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 19.k. IV.L d
Lastomír - Žbince zo So 23.4.2016 o 13:00 h na 9:00 h z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia s termínom stretnutia
družstva žiačok MFK Zemplín Michalovce v Lastomíre (dôvod v žiadosti neuvedený). Vedenie FK Žbince s tým súhlasilo.
ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 23.4.2016 o 9:00 h na štadióne OFK
Lastomír (poplatok za prerokovanie žiadosti: Lastomír - 10 €: ŽoZTS - d - 23.4.2016).
- Jovsa - dňa 20.4.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 19.k. VII.L V m
Rus. Hrabovec - Jovsa z Ne 24.4.2016 o 13:00 h na Pi 22.4.2016 o 16:30 h z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia
s termínom stretnutia dorastencov TJ Jovsa v Koromli. Vedenie futb. odd. TJ Družst. Lastomír s tým súhlasilo. ŠTK na
základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 22.4.2016 o 16:30 h na štadióne futb. odd. TJ
Družst. Rus. Hrabovec (poplatok za prerokovanie žiadosti: Jovsa - 25 €: ŽoZTS - m - 24.4.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 30.4.1.5.2016: ŠTK ho dňa 20.4.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK dňa 21.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2015/2016: ŠTK ich schválila takto: - k 23.3.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 19.-20.3.2016 ich schválila všetky; - k
30.3.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 26.-27.3.2016 ich schválila všetky; - k 6.4.2016: zo stretnutí hraných v dňoch
1.-3.4.2016 ich schválila všetky; - k 13.4.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 8.-10.4.2016 ich schválila všetky; - k
20.4.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 15.-17.4.2016 ich schválila všetky.
Schválenie výsledkov prvých stretnutí 4. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK ich k 13.4.2016 schválila oba.
Predvolanie k organizačnému zabezpečeniu finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2015/2016: Na najbližšie zas. ŠTK v stredu 27.4.2016 sa k tomu na ObFZ majú dostaviť tieto
stránky: - o 15:30 h: Topoľany (dostaviť sa má preds. FK a VD m), Pavlovce n/U (dostaviť sa má preds. FK a VD m).
SPRÁVY DK ObFZ:
Stornovanie podaní na DK ObFZ: DK ich stornovala týmto FO a FK: - Ložín - zo 14.4.2016 k požiadavke na
DK o vyžiadanie registračného preukazu hráča Maroša Frigu č. 1261806 po schválení transferu z materského klubu TJ
Družstevník Borov do TJ Družstevník Ložín (požiadavku je potrebné podať na DK ObFZ Humenné).
Požiadavka na futb. odd. TJ Agro Sejkov o určenie návrhu splátkového kalendára restov voči ObFZ:
Uvedený FO ho má oznámiť podaním na DK v ISSF najneskôr do 26.4.2016.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: a) Juraj Hospodár
(Zalužice m; 10 €) - DK zvyšok DO 2 týždne NEPO zmenila na PO od 20.4.2016 do 20.7.2016, podľa DP, 41/2; b) Ondrej
Pallai (Tušice TNV m; 10 €) - DK zvyšok DO 2 týždne NEPO zmenila na PO od 20.4.2016 do 20.7.2016, podľa DP, 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Šimon Kendereš (Iňačovce m - 1260460; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 20.04.2016, podľa DP, 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:

- stretnutie 18. kola VII.L Z m Pus. Čemerné - Rakovec n/O zo 17.4.2016: Marián Gadžo (Pus. Čemerné m 1038916; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 13.04.2016, podľa DP, 45/2a.
Požiadavky FO - FK ohľadom odstupného za transfer hráča: DK na základe začatia disciplinárneho
konanie voči klubom do 20.4.2016 dostala doklady o úhrade odstupného za transfer hráča od týchto FO - FK:
a) OŠK Budkovce - v prospech ŠK Nacina Ves za hráča Rudolf Lazar - 1272978. Poplatky: Nacina Ves - 10 €
(za žiadosť), Budkovce - 10 € (za vybavenie).
b) TJ Pusté Čemerné - v prospech ŠK Nacina Ves za hráča Dominik Madar - 1331381. Poplatky: Nacina Ves
- 10 € (za žiadosť), Pus. Čemerné - 10 € (za vybavenie).
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 03/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a
FK: - dňa 15.4.2016: Jovsa (od 12.4.2016).
Druhá splátka FK Tibava: Táto z uznesenia MI-DK-2015/2016-0307 (1000 €) bola klubu dňa 20.4.2016 v
čiastke 200 € zahrnutá do ZF za 04/2016.
Doručenie dokladu o úhrade pokuty: Na ObFZ ho doručili: - dňa 21.4.2016: - za závažné nedostatky v zápise:
rozh. M. Jakubec (5 € - ŠTK: NvZ - m - 3.4.2016.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 20.4.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Bánovce n/O - 7 € (ŠTK: NpTkS - d - 16.4.2016), Močarany - 7 € (ŠTK: NpTkS - d 16.4.2016), Rem. Hámre - 7 € (ŠTK: NpTkS - m - 17.4.2016), Sobrance B - 7 € (ŠTK: NpTkS - m - 17.4.2016)). Z nich
pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 21.4.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ
Michalovce 2015/2016 v 1. polroku 2016: Tieto tam boli doplnené týmto ďalším z nich: - dňa 21.4.2016: Ivan Maroš.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 19.4.2016: na stretnutia v dňoch 22.-24.4.2016
(zmeny od 20.4.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 19.4.2016: - 14.k. V.L V d zo 16.4.2016: Vyš, Remety - Porostov (rozh. F. Gejguš).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-24.4.2016:
III. liga žiakov: - 14. kolo - piatok 22.4.2016 o 16:00 h: Strážske - Nacina Ves (Tušek st. ako R za
Ruščanského).
IV. liga dorastencov: - 19. kolo - sobota 23.4.2016 o 16:00 h: Lastomír - Žbince (o 09:00 h: Ihnacik), Hatalov Vinné (Ján Pivarník ako R za M. Kurtaka).
V. liga Západ dorastencov: - 11. kolo - sobota 23.4.2016 o 16:00 h: Bracovce - Bánovce n/O (M. Kurtak ako R
za Jána Pivarníka).
VI. liga mužov: - 19. kolo - nedeľa 24.4.2016 o 16:00 h: Budkovce - Žbince (o 13:00 h: Rapáč ako AR1 za M.
Kurtaka), Malčice - Dúbravka (o 13:00 h: M. Kurtak ako R za Kaffana).
VII. liga Východ mužov: - 19. kolo - nedeľa 24.4.2016 o 16:00 h: Rus. Hrabovec - Jovsa (v piatok 22.4.2016
o 16:30 h: Ubľanský ako R za Ondríka).
VII. liga Západ mužov: - 19. kolo - nedeľa 24.4.2016 o 16:00 h: Bánovce n/O - Horovce (M. Kurtak ako AR1
za Kaffana), Trhovište - Beša (o 13:00 h: Šimko ako D - zruš.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Úprava údajov hráča v ISSF: Matrika ObFZ na základe predloženia požadovaných dokladov k registrácii
upravila údaje tohto hráča v ISSF: - dňa 18.4.2016: Veľ. Slemence: hráč Levente Ignáccz - 15.01.2006 - oprava priezviska
z Ignáccz na Ignácz (18 - 18). Žiadosť o RP hráča bola Matrikou ObFZ schválená už s týmito opravenými údajmi.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 7.4.2016 od 11:00 h do
21.4.2016 do 11:00 h boli tieto systémom alebo Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté hráčom týchto FO-FK: Jovsa (1): Ján
Klimko - 22.05.1980 (04-??-xx – 08s); Veľké Slemence (3): Levente Jakab - 30.06.2005 (07-??-xx – 11s), Levente Ignácz
- 15.01.2006 (07-??-xx – 11s), Alexej Fedák - 05.02.2005 (07-??-xx – 11s). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 14.4.2016 od 11:00 h do
21.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Veľ.
Slemence (3): Levente Jakab - 30.06.2005 (13-14-15 – 17), Levente Ignáccz - 15.01.2006 (13-15-15 – 17), Alexej Fedák
- 05.02.2005 (13-13-15 – 17); Iňačovce (1): Oliver Kompuš - 22.11.1994 (17-17-18 – 18); Krásnovce (1): Samuel
Mikúš - 19.02.2003 (15-15-18 – 18); Iňačovce (1): Samuel Baláž - 21.05.2006 (14/3-14/3-19/4 – 19); Trhovište (2):
Viktor HORVAT - 03.12.2000 (16-16-18 – 19), Nikolas BOGÁR - 14.10.2003 (15-15-18 – 19); Dúbravka (1): Filip

Jurov - 31.07.2001 (18-19-19 – 19). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP
týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 14.4.2016 od 11:00 h do
21.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence (3): Alexej
Fedák - 05.02.2005 (18 – 18), Levente Ignácz - 15.01.2006 (18 – 18), Levente Jakab - 30.06.2005 (18 – 18); Iňačovce
(1): Oliver Kompuš - 22.11.1994 (18 – 19); Trhovište (7): Viktor HORVAT - 03.12.2000 (19 – 19), Vladimír MIKER 22.05.2003 (19 – 19), Nikolas BOGÁR - 22.02.2006 (19 – 19), Nikolas BOGÁR - 14.10.2003 (19 – 19), Erik KOCAJ 14.07.2006 (19 – 19), Michal MILENKY - 23.07.2006 (19 – 19), Samuel KAPURA - 08.12.2007 (19 – 19); Krásnovce
(1): Samuel Mikúš - 19.02.2003 (20 – 20); Dúbravka (1): Filip Jurov - 31.07.2001 (20 – 20). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 14.4.2016 od
11:00 h do 14.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Bánovce n/O
(1): Jakub Bajužík - 31.05.2000 (16-16 – 16) - víkend; Jastrabie pri MI (1): Pavol Makula - 14.04.1984 (16-19?? – 19);
Iňačovce (1): Ladislav Bady - 20.08.1997 (18-19 – 19); Oborín (2): Máté Krajnikovec - 15.04.1994 (18-20 – 20),
Tibor Borbély - 14.06.1992 (20-20 – 20). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP
od dealera.
Schválené žiadosti o duplikát RP hráča – po strate pôvodného RP: V termíne od 14.4.2016 od 11:00 h do
21.4.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Ložín (1): Maroš Friga 30.03.1996 (14-14?? - 14). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“: V termíne od 14.4.2016 od 11:00 h do 21.4.2016 do 11:00 h boli tieto
Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto FO-FK a týmto ich členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena SFZ:
Pozdišovce (1): Juraj Treľo - 20.05.1987 (20-20 – 20). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto nových RP.
Vybavené požiadavky o zmenu údajov klubu v ISSF: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK: - dňa 14.4.2016:
Bánovce n/O - v údajoch o klube v ISSF, v časti „Fakturačné údaje“, zrušiť uvedené číslo účtu, doplniť nový IBAN a zmeniť
fakturačnú adresu (doručené aj kópie dokladov k tomu). ObFZ po kontrole doručených dokladov túto požiadavku zaslal na SFZ
e-mailom dňa 15.4.2016. Informáciu o jej vybavení dostal zo SFZ e-mailom dňa 15.4.2016.
Ďalšie požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 21.4.2016:
OFK Horňa - zmeniť štatutárny orgánu klubu na: Andrej Ryník; doplniť DIČ; doplniť IBAN; doplniť e-mail klubového
ISSF manažéra (FK k tomu na ObFZ doručil kópie týchto materiálov: zápisnicu zo schôdze z 12.7.2014 a prezenčnú
listinu z nej; oznámenie zaslané na MV SR o zmene štatutárneho orgánu klubu; osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ;
výpis z účtu). Matrika ObFZ to vzala na vedomie a vybaví to prostredníctvom SFZ v najbližšej dobe.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Vyžiadanie doručenia údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného
dôvodu žiada všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 zaslali na
ObFZ e-mail na adresu „obfzmi@stonline.sk“, v ktorom uvedú meno a priezvisko trénera každého svojho družstva v
súťažiach ObFZ a v prílohe zašlú aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: V zmysle požiadavky ich už na ObFZ doručili
aj tieto FO a FK: - dňa 14.4.2016: Pusté Čemerné (m - Erik Dančišin - 08.04.1972 - doručený certifikát o absolvovaní
seminára pre trénerov UEFA Grassroots C licencie zo 7.2.2015; d - Ján Babják - 30.01.1962 - doručené osvedčenie o
absolvovaní školenia trénerov futbalu I. kval. stupňa zo 6.5.2011).
Rozhodnutia TMK ObFZ k doručeným podkladom trénerov družstiev FO a FK: Tréneri sú sami povinní:
Moravany (m - Peter Valiga - 18.7.1970 - obnoviť si licenciu podľa pokynov uvedených na stránke VsFZ v časti
„Tréneri a mládež“); Pus. Čemerné (m - Erik Dančišin - 08.04.1972 - má si sám vybaviť licenciu v ISSF podľa
pokynov, ktoré dostal e-mailom z VsFZ po absolvovaní seminára dňa 7.2.2015; d - Ján Babják - 30.01.1962 - má sa sám
ako tréner zaregistrovať v ISSF podľa pokynov uvedených na stránke VsFZ v časti „Tréneri a mládež“).
Z ostatného zasadnutia TMK ObFZ: Uskutočnilo sa v utorok 19.4.2016 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach
za účasti všetkých členov TMK. Prerokovali sa na ňom najbližšie úlohy TMK v I. polroku 2016 a navrhli sa aj termíny
zasadnutí TMK v 05/2016 a 06/2016.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zasadnutie organizačného štábu k organizovaniu tréningových zrazov „Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14“ v 1. polroku 2016 v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Uskutočnilo sa vo štvrtok
14.4.2016 o 16:00 h na ObFZ v Michalovciach za účasti trénerov uvedených výberov (M. Eštok, R. Feňuš, J. Vaľko) a
sekretára ObFZ (J. Bendzák). Prerokoval sa na ňom postup pri zabezpečení tréningových zrazov týchto výberov v 1.
polroku 2016.
Z ostatného zasadnutia KM ObFZ: Uskutočnilo sa v utorok 19.4.2016 o 15:30 h n ObFZ v Michalovciach za
účasti všetkých členov KM. Na toto zasadnutie boli prizvaní aj tréneri alebo vedúci družstiev žiakov 6 FO a FK, z
ktorých sa zasadnutia zúčastnili zástupcovia týchto FO a FK: OcŠK Pozdišovce, OŠK Svornosť Bracovce
(ospravedlnili sa zástupcovia týchto FO a FK: MFK Veľké Kapušany, OŠK Zalužice; bez akéhokoľvek oznámenia sa
zasadnutia nezúčastnili zástupcovia týchto FO a FK: MFK Sobrance, ŠK Strážske). S prítomnými zástupcami FO a

FK sa prerokovali otázky trénerov vo FO a FK, možnosti prihlásenia nových družstiev žiakov a mladších žiakov do
nastávajúcej sezóny súťaží ObFZ 2016/2017, ale najmä skvalitnenie práce s hráčmi prichádzajúcimi do úvahy pre
výbery ObFZ U12, U13, U14 (nemôžu do nich byť zaradení žiaci MFK Zemplín Michalovce) a požiadavky na kluby v
tomto smere. KM v ďalšom prerokovala aj svoje najbližšie úlohy v I. polroku 2016 a navrhli sa aj termíny zasadnutí
KM v 05/2016 a 06/2016.
Práca s výbermi ObFZ Michalovce v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov U12, U13,
U14: Táto za rok 2015 z pozície VsFZ nebola v ObFZ Michalovce hodnotená v rámci VsFZ nejako zvlášť dobre, a to aj
z tohto dôvodu, že na plánované zrazy kluby nezabezpečili svojich nominovaných hráčov. Cieľom v roku 2016 je
podstatnejšie skvalitniť spoluprácu v tomto smere s jednotlivými FO a FK. Keď to dokážu v iných ObFZ, prečo by sa to
nedokázalo aj v ObFZ Michalovce. V tomto smere sa KM chce oprieť najmä o mestá Veľké Kapušany, Sobrance,
Strážske, ktoré by mali byť nosným pilierom týchto výberov a ktoré by do každého výberu mali nahlásiť aspoň po 2-4
svojich hráčov, vrátane brankárov. Bokom neostanú ani ostatné naše kluby, ktoré pracujú so žiakmi.
Plán tréningových zrazov výberov ObFZ Michalovce v rámci programu SFZ na podporu talentovaných
hráčov U12, U13, U14: V I. polroku 2016 sa uskutočnia 4 tréningové zrazy týchto výberov ObFZ Michalovce každý
druhý týždeň v pondelok na ihrisku v Topoľanoch (prvý v pondelok 25.4.2016 o 16:30 h) a na záver polroka v júni 2016
jednotlivé výbery ObFZ sa zúčastnia týchto akcií: výber ObFZ U12 odohrá priateľské stretnutie so zatiaľ neurčeným
súperom; výber ObFZ U13 odohrá priateľské stretnutie so zatiaľ neurčeným súperom; výber ObFZ U14 sa zúčastní
turnaja výberov 3-4 ObFZ, ktorý organizuje VsFZ.
Požiadavka na FO a FK o nahlásenie žiakov do Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na prvý
tréningový zraz týchto výberov v pondelok 25.4.2016 o 16:30 h v Topoľanoch: O to boli kluby požiadané v dňoch
19.-20.4.2016 osobne i e-mailom zaslaným z ObFZ na adresy klubových ISSF manažérov. Do jednotlivých výberov
ObFZ mohli kluby do 21.4.2016 do 10:00 h e-mailom zaslaným na ObFZ nahlásiť hráčov, ktorých klub odporúča pre
príslušný výber a ktorí aj na tento prvý zraz prídu (pri každom hráčovi bolo potrebné uviesť aj jeho dátum narodenia), a
to narodených takto: výber ObFZ U12 (nar. v roku 2004 a mladší); výber ObFZ U13 (nar. v roku 2003); výber ObFZ
U14 (nar. v roku 2002). Do stanoveného termínu ich nahlásili tieto FO a FK: - dňa 19.4.2016: Bracovce (U12-3, U133); - dňa 20.4.2016: Zalužice (U12-1, U13-4, U14-1), Veľ. Kapušany (0), Palín (0), Kusín (0).
Podklady k projektu SFZ na podporu talentovaných hráčov U12, U13, U14: FZ-y i hlavní tréneri tohto
projektu v rámci VsFZ ich (konspekty, tréningové jednotky, výkazy, dobrovoľnícke zmluvy) dostali v prílohe e-mailu
dňa 20.4.2016 od P. Szénaya (vedúceho tohto projektu v rámci VsFZ). Ten žiada o doručenie zmlúv do 27.4.2016 na
VsFZ osobne alebo poštou, aby ich dňa 28.4.2016 mohol doručiť na SFZ do Bratislavy.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14 v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 25.4.2016 od 16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na
štadióne AFK Topoľany (zraz účastníkov je v mieste konania v uvedený deň o 16:15 h).
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14 na tréningový zraz v rámci programu
SFZ na podporu talentovaných hráčov: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce ich v dňa
21.4.2016 spracoval na základe nahlásení od FO a FK, ako aj na základe účasti na doterajších zrazoch. Do každej
kategórie nominoval po 102-13 hráčov. Nominácie boli dňa 21.4.2016 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 13 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,
Zalužice) s požiadavkou na zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému
hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo mu to prepošle e-mailom); na zistené e-mailové adresy nominovaných hráčov (7-8-8).
O tomto tréningovom zraze sa majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14 na tréningový zraz v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov na pondelok 25.4.2016 o 16:30 h v Michalovciach: Do jednotlivých kategórií
organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO a FK:
a) Nominovaní 12 hráči v kategórii U14 (nar. 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),
KALOČAY Marek (ŠK Nacina Ves).
b) Nominovaní 13 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): GEROČ Ján (OŠK Svornosť Bracovce),
TOKÁR Rudolf (ŠK Nacina Ves), FARKAŠ Ondrej (OFK Senné), TATÁR Patrik (OŠK Zalužice), GECI Marek (OŠK
Zalužice), SOPKO Pavol (OŠK Zalužice), ŽOFČÁK Anton (OŠK Svornosť Bracovce), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst.
Trhovište), JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK
Pozdišovce), JAŠČÚR Tomáš (OŠK Zalužice), PULKO Štefan (OŠK Svornosť Bracovce).
c) Nominovaní 12 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište),
SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), KMEC Martin (ŠK Strážske), BARAN Fabián (OŠK
Zalužice), DOLINIČ Ladislav (ŠK Urbár Poruba p/V), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), JAKUBOC Richard (OŠK
Svornosť Bracovce), ČURMA Martin (OŠK Svornosť Bracovce), EŠTOK Július (OŠK Svornosť Bracovce),
DEMETER Gabriel (TJ Družst. Petrovce n/L), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 25.4.2016 na tento zraz už o 16:15 h do Michaloviec

na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v uvedený deň o 18:30 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. V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento zraz dostaviť, je to potrebné oznámiť
obratom na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe zatvorenia dohôd
medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 20.4.2016:
ďalší 1 R (M. Ivan) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 23.4.2016, a to na obdobie 23.4.-30.6.2016.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 20.4.2016: P. Tóth (oprava čísla OP).
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich boli títo
povinní doručiť tieto: a) všetci študenti: originál „Potvrdenia o návšteve školy“ a „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohoda o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa); b) všetci poberatelia dôchodku: - kópia rozhodnutia ústredia
Sociálnej poisťovne o dôchodku z 12/2015. Na ObFZ ich už doručili aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa
13.4.2016: Feňuš Patrik; - „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení (dohodu
o brigádnickej práci študenta uzatváranú s ObFZ určil ako dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na
účely dôchodkového poistenia; právo určiť dohodu si súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom období): - dňa
13.4.2016: Feňuš Patrik; - dňa 20.4.2016: Rapáč Patrik; - oznámenie o určení inej dohody u iného zamestnávateľa,
na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia v tom istom období: - dňa
21.4.2016: Ivan Maroš.
Dohoda uzatvorená medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý R a D, ktorý v 1. polroku 2016
pôsobí v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorý bol obsadený na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016
v jej jarnej časti, bol povinný mať na ObFZ prevzatú dohodu vystavenú na obdobie do 30.06.2016. Na ObFZ si ju už
prevzali aj: - dňa 20.4.2016: Didič Ladislav, Tóth Pavol, Rapáč Patrik, Mazár Milan, Stretavský Anton. Do
21.4.2016 do 11:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: Ferko Šimon, Ihnacik Daniel,
Jakubec Martin, Rovňák Mikuláš, Ubľanský Marcel, Žoffčák Alfonz. K tomu má každý na ObFZ od svojho čísla
účtu doručiť aj tieto údaje: IBAN; BIC alebo SWIFT.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 19.4.2016: D. Ihnacik (za 03), Joz. Pivarník (za 03); - dňa 20.4.2016: L. Didič (za 03), P. Tóth
(za 03), M. Kurtak (za 03), L. Kurták (za 03), P. Rapáč (za 03), M. Dančišin (za 03), M. Mazár (za 03), B. Ondrík (za 03),
M. Hrinda (za 03), A. Stretavský (za 03).
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.4.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 18.4.2016 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre ObFZ MI
takto: v celkovej čiastke 4.684,50 € (všetky platby za 03/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.4.2016; PP:
1482); dátum dodania: 18.4.2016; dátum vyhotovenia: 18.4.2016; dátum splatnosti: 25.4.2016.
Oficiálna stránka VsFZ (z ÚS VsFZ č. 30 zo 14.4.2016 - zo Správ Se): Se VsFZ upozorňuje futbalovú
verejnosť, že oficiálna stránka VsFZ je na adrese „vsfz.futbalnet.sk“. Duálne sa materiály bude VsFZ zverejňovať aj na
stránke „www.futbalvsfz.sk“ do konca súťažného ročníka 2015/2016.
Termín konferencie VsFZ (z ÚS VsFZ č. 30 zo 14.4.2016 - zo Správ Se): VV VsFZ na svojom zasadnutí dňa
06.04.2016 schválil termín konferencie VsFZ na deň 20.mája 2016.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou 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. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov i
kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 14.4.2016 tam boli zverejnené od 15.4.2016.
Ďalšie k 21.4.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 22.4.2016.
Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto je možné zasielať písomne do 30.4.2016 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej). Ani do 21.4.2016 do
11:00 h ich nedoručil ešte nikto.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 18.4.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju hneď v tento deň zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na

tieto podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 18.4.2016: v celkovej čiastke 4.684,50 € (všetky platby za
03/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.4.2016; PP: 1482).
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
21.4.2016: ďalší 1 R (M. Ivan) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 23.4.2016, a to na obdobie 23.4.-30.6.2016.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 03/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.4.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 11.4.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 8.4.2016. V termíne od 14.4.2016 od 11:00 h
do 18.4.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým už od 51) dňa (uvedený
dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 18.4.2016 (1): Jovsa. Týmto ju už za 03/2016 mali na účte SFZ
importovanú všetky FO a FK, ktoré ju mali uhradiť.
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Na ObFZ ju v termíne od 14.4.2016 od 11:00 h do 21.4.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 18.4.2016: Veľ. Revištia (osobne; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 13.4.2016),
Jovsa (e-mailom; za ZF 03/2016 - uhr. dňa 15.4.2016). Ani do 21.4.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na
ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ.
Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 03/2016
(platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 11.4.2016): Sejkov, Senné.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

