Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 47 z 19.5.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Príprava najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: VV sa ňou zaoberal na svojom 29. zasadnutí
dňa 9.5.2016 a v súvislosti s tým prerokoval a schválil:
- návrh na jej zvolanie v piatok 8.7.2016 od 15:30 h;
- kľúč účasti delegátov a hostí na nej podľa predloženého návrhu;
- návrh rokovacieho poriadku konferencie;
- návrh zloženia pracovných komisií konferencie;
- návrh programu konferencie.
VV rozhodol o uvedených schválených návrhoch informovať v ÚS a zaslať ich k zverejneniu aj na webovú
stránku ObFZ.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Materiály o príprave najbližšej riadnej konferencie ObFZ Michalovce: Prvé z nich (Informácie o jej
príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií; Návrh programu konferencie) boli zaslané
dňa 17.5.2016 e-mailom z ObFZ k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, do časti pod
názvom Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016, ktorá je na nej umiestnená pri dátume
17.5.2016. Ďalšie materiály budú do nej doplňované priebežne.
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: KR na to upozornila týchto
R: P. Rapáč (III.L ž z 13.5.2016; uzavreté až 14.5.2016); M. Jakubec (zo stretn. 22.k. IV.L d Zempl. Široká - Petrovce n/L
zo 14.5.2016; uzavreté až 16.5.2016).
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (ž - 13.5.2016: neuvedenie striedaní hráčov).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 12.5.2016 do 18.5.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: A) od R: a) o zruš.
obs.: P. Dziad od 20.5.2016 do 22.5.2016 - prac. dôv.; J. Škodi na 21.5.2016 - osob. dôv.; M. Jakubec na 21.5.2016 o 17:00
h - prac. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive aj s potvrdením o prac. ceste); b) o neobs.: Ján Pivarnik od
03.06.2016 do 05.06.2016 - rod. dôv.; B) od D: - o zruš. obs.: V. Pčolár na 22.5.2016 - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj
písomne na určenom tlačive aj s potvrdením).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 18.5.2016 sa naň dostavili: - o 15:30 h: - deleg.: L. Didič - z dôvodu
pohovoru k nedostatkom v správach D; KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej
činnosti.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-25.5.2016: KR ich dňa 18.5.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 47, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 27.-29.5.2016: KR ho dňa 18.5.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 24.5.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 28.29.5.2016: KR ho dňa 18.5.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 24. kolo - sobota 28.5.2016 o 14:00 h: Trhovište - Vinné, Palín - Pavlovce n/U; V. liga Stred dorastencov: - 16. kolo sobota 28.5.2016 o 14:00 h: Iňačovce - Lekárovce, Ptrukša - Dúbravka; V. liga Západ dorastencov: - 16. kolo - sobota
28.5.2016 o 14:00 h: Pozdišovce - Lesné, Horovce - Bánovce n/O; V. liga Východ dorastencov: - 20. kolo - sobota
28.05.2016 o 14:00 h: Veľ. Revištia - Úbrež, Jovsa - Podhoroď; VI. liga mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 14:00 h:
Vyš. Remety - Topoľany, Zempl. Široká - Pavlovce n/U; VII. liga Východ mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 14:00 h:
Veľ. Revištia B - Podhoroď, Senné - Rem. Hámre; VII. liga Západ mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 14:00 h: Veľ.
Kapušany B - Pus. Čemerné, Horovce - Veľ. Slemence; VIII. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 14:00 h: Horňa Úbrež, Sobrance B - Lekárovce.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.
Deviata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
27.5.2016 s týmto programom: 15:00 - 15:15 h: Zraz na IV. ZŠ v MI (tartanová dráha), vydanie organizačných pokynov
(lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:15 - 15:30 h: Rozcvička (lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:30 - 15:45 h: Vykonávanie
12´ behu (lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:45 - 16:00 h: Vyhodnotenie fyzických previerok (lektor: J. Mano, M. Kurtak).
Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
Dodatočné 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 12.5.2016: Zalužice (Miloš Dzvonik - 072 33 Závadka 1; Miroslav Ľoch - 072 34
Zalužice 30); - dňa 13.5.2016: Bánovce n/O (Ladislav Babjak - 071 01 Michalovce, Nám. osloboditeľov 943/9).
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 uskutoční v dňoch
6.-8.6.2016 od 15:30 h do 19:00 h na ObFZ v Michalovciach. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ
osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo e-mailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú
prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu

futbalu (tlačivá k tomu sú 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“). Presný program školenia
bude zverejnený v nasledujúcich ÚS. Na toto vstupné školenie sú povinní dostaviť sa: a) z R, ktorí už pôsobia v
súťažiach ObFZ: P. Tudja, M. Končík; b) z bývalých R: Peter Vass, Róbert Mitrík; c) z nových samostatne
nahlásených: Martin Sarvaj; d) z nahlásených nových zástupcov klubov: Patrik Novák, Tibor Borbély, Gergely
Csizmadia, Peter Pavlo, Roland Papp, Marián Hospodi, Vladimír Bučko, Miloš Dzvonik, Miroslav Ľoch, Ladislav
Babjak.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Poruba p/V (ž 13.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise podľa skutočnosti z papierového zápisu); Zalužice (ž - 13.5.2016:
neupravenie nominácie družstva v zápise podľa skutočnosti z papierového zápisu); Čičarovce (ž - 13.5.2016: zlé uvedenie
polčasovej prestávky - v mládežníckych stretnutiach musí byť minimálne 15´; zlé uvedenie výsledku polčasu; neuvedenie
rozhodcu stretnutia; neuvedenie vykonania konfrontácie; nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostave družstva v stĺpci pri
menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami; neuvedenie dohody o rozhodcovi stretnutia a jej podpísania KD a VD;
neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí; nepodpísanie zápisu rozhodcom); Veľ. Slemence (ž 13.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise podľa skutočnosti z papierového zápisu).
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím:
Každý klub je povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému
zápisu v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 13.-15.5.2016 tieto takto: - nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - 14.k. zo
14.5.2016: Bánovce n/O - Lesné (Bánovce n/O - 4 € - ŠTK: NNDkZ - d - 14.5.2016); - VIII.L m - 14.k. z 15.5.2016:
Horňa - Choňkovce (Choňkovce - 4 € - ŠTK: NNDkZ - m – 16.5.2016); b) včas nepripravili tieto družstvá týchto FO
a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - III.L ž - 17.k. z 13.5.2016: Strážske - Sobrance
(Sobrance - 2 € - ŠTK: nPNDkZ - ž - 13.5.2016); - IV.L V ž - 9.k. z 13.5.2016: Poruba p/V - Zalužice (Poruba p/V - 2 €
- ŠTK: nPNDkZ - ž - 13.5.2016); - V.L S d - 14.k. zo 14.5.2016: Ptrukša - Kriš. Liesková (Ptrukša - 2 € - ŠTK:
nPNDkZ - d - 14.5.2016).
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 13.-15.5.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - 14.k. zo
14.5.2016: Bánovce n/O - Lesné (Bánovce n/O - 7 € - ŠTK: NpTkS - d - 14.5.2016), Močarany - Malčice (Močarany 7 € - ŠTK: NpTkS - d - 14.5.2016); - VII.L Z m - 22.k. z 15.5.2016: Beša - Bánovce n/O (Beša - 7 € - ŠTK: NpTkS - m
- 15.5.2016); - VIII.L m - 14.k. z 15.5.2016: Ložín - Jastrabie pri MI (Ložín - 7 € - ŠTK: NpTkS - m - 15.5.2016).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutia 14.k VIII.L m z 15.5.2016: Sobrance B - Oborín
(15´ z viny domácich; ponechaný v platnosti výsledok z HP; vzaté na vedomie podanie na ŠTK od rozh. P. Dziada z
15.5.2016 - podanie k tomu sa na ŠTK nemá zasielať); Strážske B - Stretava (14´ z viny hostí; neskorý príchod;
ponechaný v platnosti výsledok z HP). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Sobrance B (4 € - ŠTK: nNnS - m 15.5.2016), Stretava (7 € - ŠTK: nNnS - m - 15.5.2016).
Neoprávnený štart hráča: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie IV.L Z ž - 10.k. z 13.5.2016: Čičarovce - Veľ.
Slemence 1:5 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP); v stretnutí za domácich neoprávnene nastúpil hráč Kocsis
Kristof - 1339119, ktorý je hráčom MFK Veľ. Kapušany. Ostatné dorieši DK (návrh za NŠH - 100 €).
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 18.5.2016: Lekárovce (Jankovik
Jaroslav - 16.5.2000). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich schválila takto: - k 18.5.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 13.-15.5.2016 ich schválila
všetky.
Finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Záverečné
finálové stretnutie tohto ročníka (č. 37: AFK Topoľany - OŠK Pavlovce n/U) sa uskutoční v stredu 25.5.2016 o 17:00 h na
štadióne MFK Zemplín Michalovce. ŠTK aj touto cestou pozýva na toto finále čo najviac priaznivcov futbalu.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Horovce - dňa 12.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 17.k.V.L Z d
Horovce - Močarany zo 4.6.2016 o 17:00 h na 3.6.2016 o 17:00 h z dôvodu osláv „Dňa detí“ na futb. ihrisku OŠK
Horovce (dňa 13.5.2016 na ObFZ doručené aj potvrdenie pre futb. odd. OŠK Horovce od OcU Horovce o uvedenej
akcii); súhlas futb. odd. TJ Sokol Močarany potvrdený v ISSF dňa 13.5.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody
súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 3.6.2016 o 17:00 h na ihrisku futb. odd. OŠK Horovce (poplatok za
prerokovanie žiadosti sa nevyžaduje).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 28.29.5.2016: ŠTK ho dňa 18.5.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.

Súťaž Slovnaft cup-u v sezóne 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 34 z 13.5.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): ŠTK VsFZ
oznamuje FK-om, že aj v nasledujúcom sezóne 2016/2017 bude prebiehať súťaž Slovnaft cupu, do ktorej sa môžu
prihlasovať družstvá mužov III. ligy, IV. a V. líg. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 24.7.2016; 2. kolo 9.8.2016; 3. kolo - 13.9.2016; 4. kolo - 27.9.2016; 5.kolo - 18.10.2016. Náležitosti rozhodcov v prvých dvoch kolách sú
ako v IV. lige m. Prihlášky do súťaže SC bude možné podávať v systéme ISSF po vytvorení súťaže od 1.6.2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Doručenie dokladu o úhrade pokuty: Na ObFZ ho doručili: - dňa 18.5.2016: - za neuzavretie zápisu o stretnutí: rozh.: D. Ihnacik (5 € - DK: NZzS - m - 8.5.2016); - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - m 1.5.2016).
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- Štefan Danko (Pus. Čemerné m - 1034458; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 14. kola VIII.L m Ložín - Jastrabie pri MI z 15.5.2016: Patrik Majvitor (Jastrabie pri MI m 1226195; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 37/3.
b) stretnutie 22. kola VII.L Z m Beša - Bánovce n/O z 15.05.2016: Adrian Haraszti (Beša m - 1201403; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 37/3.
c) stretnutie 22. kola VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z 15.05.2016: Samuel Hajduk (Topoľany m - 1236581; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 37/3.
d) stretnutie 22. kola VII.L Z m Veľ. Slemence - Lesné z 15.05.2016: Maroš Lukáč (Lesné m - 1089732; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 37/3.
e) stretnutie 22. kola VII.L Z m Horovce - Pus. Čemerné z 15.05.2016: Marek Halas (Horovce m - 1262578; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 18.05.2016, podľa DP 45/1/2a.
f) stretnutie 10. kola IV.L Z ž Kriš. Liesková - Budkovce z 13.05.2016: Jaroslav Hudák (Budkovce ž - 1347562; 5
€) - 3 týždne NEPO od 18.05.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutia DK: - stretnutie 19.k. VIII.L m Lekárovce - Úbrež z 15.5.2016: vniknutie
divákov na HP. DO: Lekárovce - pokuta klubu 50 €, podľa DP/57/1c/2 (poplatok 10 € za prerokovanie priestupku).
NŠH na cudzí RP - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretnutie IV.L Z ž - 10.k. z 13.5.2016: Čičarovce - Veľ.
Slemence 1:5; v stretnutí za domácich neoprávnene nastúpil hráč Kocsis Kristof - 1339119, ktorý je hráčom MFK Veľ.
Kapušany. DK udelila tieto DO: Čičarovce - pokuta klubu 100 € za NŠH na cudzí RP; Barnabáš Szakács (VD) - zákaz
výkonu funkcie VD na 1 mes. NEPO od 18.5.2016, podľa DP 53/3b, poplatok 5 € za PPJ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 18.-19.5.2016.
Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:- od ŠTK: - za nepripravenie a
neskoré pripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Bánovce n/O (4 € - ŠTK:
NNDkZ - d - 14.5.2016), Choňkovce (4 € - ŠTK: NNDkZ - m - 16.5.2016), Sobrance (2 € - ŠTK: nPNDkZ - ž 13.5.2016), Poruba p/V (2 € - ŠTK: nPNDkZ - ž - 13.5.2016), Ptrukša (2 € - ŠTK: nPNDkZ - d - 14.5.2016); - za
nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Bánovce n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 14.5.2016), Močarany (7 € ŠTK: NpTkS - d - 14.5.2016), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 15.5.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 15.5.2016); za neskorý nástup na stretnutie: Sobrance B (4 € - ŠTK: nNnS - m - 15.5.2016), Stretava (7 € - ŠTK: nNnS - m 15.5.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 19.5.2016 a zahrnuté do
mesačných ZF za 05/2016.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: V zmysle SPF ich od 12.5.2016 mali tieto FO a FK, ktoré do 11.5.2016 nemali platbu zo ZF za
04/2016 importovanú na účte SFZ, ale až v týchto dňoch: - dňa 12.5.2016 (7): Bánovce n/O, Budkovce, Pavlovce n/U,
Porostov, Senné, Tušice TNV, Vinné; - dňa 13.5.2016 (3): Niž. Rybnica, Palín, Veľ. Revištia; - dňa 16.5.2016 (1):
Tibava; - stále ju na účte SFZ importovanú nemá ani do 19.5.2016 (1): Sejkov.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 04/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila zo dňa
12.5.2016 týmto FO a FK: - dňom 12.5.2016: Bánovce n/O, Budkovce, Pavlovce n/U, Porostov, Senné, Tušice TNV,
Vinné; - dňom 13.5.2016: Niž. Rybnica, Palín, Veľ. Revištia; - dňom 16.5.2016: Tibava.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 12.5.2016: Sejkov (za neuhradenie ZF za
04/2016). DK všetkým uvedeným klubom toto pozastavenie zruší dňom úhrady príslušnej ZF (musí byť importovaná na
účte SFZ) po doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
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 16.5.2016: Dávid Kron,
Jozef Bali - Jenčik, Miloš Fedák, Štefan Reňo.

Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 16.5.2016: na stretnutia v dňoch 20.-25.5.2016
(zmeny od 18.5.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF z
papierových zápisov: Tieto boli doplnené v týchto dňoch zo stretnutí týchto súťaží: - 17.5.2016: - 10.k. IV.L V ž 13.5.2016: Poruba p/V - Zalužice 4:1 (rozh. F. Gejguš); - 10.k. IV.L Z ž - 13.5.2016: Čičarovce - Veľ. Slemence 1:5 (rozh.
Ld; KR neobs. R).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Tieto sa na základe rozhodnutí
komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 12.5.2016 do 19.5.2016 boli v ISSF zaznamenané tieto
(väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo súťaže;
odpočet bodov; a pod.): - dňa 19.5.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po NŠH: - stretnutie IV.L Z ž - 10.k.
z 13.5.2016: Čičarovce - Veľ. Slemence 1:5 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; v stretnutí za domácich
neoprávnene nastúpil hráč Kocsis Kristof - 1339119).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-22.5.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 11. kolo - piatok 20.5.2016 o 16:00 h: Rem. Hámre - Zalužice (Tudja ako R za Dziada
st.).
IV. liga dorastencov: - 23. kolo - sobota 21.5.2016 o 17:00 h: Vinné - Palín (Ondrík ako R za J. Škodiho).
V. liga Stred dorastencov: - 15. kolo - sobota 21.5.2016 o 17:00 h: Lekárovce - Ptrukša (KR neobs. R za M.
Jakubca).
VI. liga mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 17:00 h: Topoľany - Zempl. Široká (Vojtko ako D za Pčolára),
Tušice TNV - Vyš. Remety (M. Čeklovský ako AR1 - dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 17:00 h: Rem. Hámre - Poruba p/V (o 13:45 h: Tudja
ako AR1 - dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 17:00 h: Bánovce n/O - Trhovište (o 14:00 h: Popik
ako D - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 12.5.2016 od 11:00 h do
19.5.2016 do 11:00 h boli tieto systémom alebo Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté hráčom týchto FO-FK: Horovce (1):
Marek Redai - 06.12.2002 (14-14-16 – 16) – na základe požiadavky klubu pre zlú EA. 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 12.5.2016 od 11:00 h do
19.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Horovce
(1): Marek Redai - 06.12.2002 (16-16-16 – 16); Ptrukša (1): Blažej Kondáš - 26.04.2000 (16-16-18 – 18). 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 12.5.2016 od 11:00 h do
19.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Horovce (1): Marek
Redai - 06.12.2002 (16 – 18); Ptrukša (1): Blažej Kondáš - 26.04.2000 (18 – 18). Uvedené FO a FK mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Ďalšie požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 13.5.2016:
Kusín - doplniť IBAN (FO k tomu na ObFZ doručil kópiu zmluvy o bežnom účte); Horovce - doplniť IBAN (FK k tomu
na ObFZ doručil kópiu výpisu 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: TMK žiada všetky FO a FK,
ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, a ktoré do 30.4.2016 na ObFZ nedoručili požadované podklady
o tréneroch svojich družstiev, aby na ObFZ na adresu „obfzmi@stonline.sk“ zaslali e-mail, v ktorom majú uviesť meno
a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ a v prílohe zaslať aj oskenované kópie licencie
trénerov.
SPRÁVY KM ObFZ:
Ďalšie oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 5.10.2015, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich e-mailom
doručili aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 13.5.2016: Hatalov (z
U14: Matej Balog, Michal Kurtak - obaja z rod. dôv.).
Ďalšie oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 25.4.2016, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich e-mailom
doručili aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 13.5.2016: Hatalov (z
U14: Matej Balog, Michal Kurtak - obaja z rod. dôv.).

Ďalšie oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 9.5.2016, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich e-mailom
doručili aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 14.5.2016: Trhovište (z
U13: Tóbiáš Rinik - štud. dôv.); - dňa 16.5.2016: Moravany (z U14: Samuel Kaľuha - rod. dôv.).
Oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14, dňa 9.5.2016, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich e-mailom doručili
tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 12.5.2016: Pus. Čemerné (z U14:
Matúš Schmidt - osob. a zdrav. dôv.).
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 23.5.2016 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). Nominácie hráčov na tento
tréningový zraz sú od 12.5.2016 zverejnené aj na facebook-u, ako aj na webovej stránke ObFZ Michalovce, v jej
aktuálnom menu uprostred pri dátume 12.5.2016), pričom ich e-mailom z ObFZ dňa 12.5.2016 dostali aj kluboví ISSF
manažéri všetkých 13 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Jovsa, Močarany, Topoľany, Moravany,
Nacina Ves, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Senné, Trhovište, Vinné, Zalužice) s požiadavkou na
zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz.
Ďalšie materiálne zabezpečenie pre výbery ObFZ U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov: Toto bol na jednotlivé ObFZ (okrem ObFZ SNV a BJ) doručené v piatok 13.5.2016. Informáciu
o jeho obsahu jednotlivé ObFZ dostali od P. Szénaya e-mailom dňa 16.05.2016.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich už doručili: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa 12.5.2016: Jakub Škodi; stále ho nedoručil a obratom ho
má doručiť aj: Michal Končik. Všetky ostatné podklady k dohodám už boli na ObFZ doručené.
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 11.5.2016: M. Fedák (zmena čísla OP, zmena auta - ŠPZ, PZZP).
Prevzatie ďalších dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Na ObFZ si ju prevzali
aj: - dňa 13.5.2016: Š. Reňo, M. Fedák, J. Bali-Jenčik (všetci ju majú uzavretú na obdobie 15.5.2016 - 30.6.2016).
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe uzatvorenia
dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa
13.5.2016: ďalší 3 R (J. Bali-Jenčik, M. Fedák, Š. Reňo) obsadení na stretnutia súťaží ObFZ na obdobie 15.5.2016 30.6.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 12.5.2016: J. Škodi (za 04); - dňa 17.5.2016: P. Dziad; - dňa 18.5.2016: D. Ihnacik (za 04), Ján Pivarník
(za 04).
Návrh programu konferencie VsFZ dňa 20.5.2016 (z ÚS VsFZ č. 34 z 13.5.2016 - zo Správ Se VsFZ): 1.
Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie; 2. Schvaľovanie a voľba členov
návrhovej komisie; 3. Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ; 4. Kooptácia člena konferencie VsFZ za ObFZ
Trebišov; 5. Ocenenie jubilantov; 6. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od poslednej konferencie VsFZ 11/2015; 7.
Stanovisko k reorganizácii republikových súťaží; 8. Úprava rozpočtu VsFZ za rok 2015; 9. Čerpanie rozpočtu VsFZ k
31.12.2015; 10. Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2015; 11. Čerpanie rozpočtu VsFZ k 31.03.2016; 12.
Diskusia – rôzne; 13. Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 27.novembra 2015.
Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru SFZ zo dňa 9.5.2016 v Bratislave (z webovej stránky SFZ):
VV na tomto svojom zasadnutí okrem iného: a) vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu UEFA; b) vzal na
vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17; c) vzal na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19;
d) schválil návrh systému a financovania futbalových akadémií; e) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii
projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; f) udelil mandát pre prezidenta SFZ na
podpísanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene advokáta pri uplatňovaní nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ;
g) odporučil delegátom konferencie SFZ návrh na zmenu a doplnenie programu Konferencie SFZ; h) odporučil
delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na členov návrhovej a mandátovej komisie pre konferenciu; i) vzal na
vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014; j) vzal na vedomie rozdelenie
hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014; k) odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť
návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ; l) odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie
Volebného a Rokovacieho poriadku SFZ; m) odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizácie
republikových súťaží SFZ v modeli jednej 12-člennej I. ligy a jednej 16-člennej celoslovenskej II. ligy; n) odporučil
delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti City Arena SFZ, a.s. prevádzkujúcej
štadión futbalový štadión v Trnave; o) schválil návrh na zmenu a doplnenie registračného prestupového poriadku
(RAPP) SFZ podľa stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe; p) vzal na vedomie informáciu o priebehu licenčného
konania a rozhodnutia Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK); r) vzal na vedomie informáciu o zmene a
doplnení Pravidiel futbalu 2016/2017 (FIFA circular č. 5); s) schválil návrh na prijatie Mestského športového klubu
Tisovec, OFK Padáň a FC Horses Šúrovce za nových riadnych členov SFZ; t) vzal na vedomie informáciu o
odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl 2016.

Návrh zloženia mandátovej a návrhovej konferencie SFZ dňa 3.6.2016 (z ÚS SFZ č. 44 zo 6.5.2016 - zo
Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom májovom zasadnutí, na základe príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ,
odporučil nasledovné zloženie mandátovej a návrhovej komisie konferencie: Mandátová komisia: Michal Mertinyák
(ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ);
Návrhová komisia: Tomáš Cho (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Juraj Soboňa (ZsFZ), Juraj Pilát (SsFZ), Štefan Valko
(VsFZ), Peter Dedík (SFZ).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa
13.5.2016: ďalší 3 R (J. Bali-Jenčik, M. Fedák, Š. Reňo) obsadení na stretnutia súťaží ObFZ na obdobie 15.5.2016 30.6.2016.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 04/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 12.5.2016: J. Škodi; - dňa
17.5.2016: P. Dziad.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 04/2016: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 12.5.2016: J. Škodi; - dňa 17.5.2016: P. Dziad.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 10.5.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.5.2016. V termíne od 12.5.2016 od 11:00 h
do 19.5.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 4 FO a FK (predtým už od 53) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 13.5.2016 (3): Niž. Rybnica, Palín, Veľ. Revištia; - dňa
16.5.2016 (1): Tibava. Uhradiť ich mal ešte tento 1 FO patriaci pod ObFZ MI: Sejkov. Každý FO a FK, ktorý do
11.5.2016 nemal platbu zo ZF za 04/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 12.5.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s
postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
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 12.5.2016 od 11:00 h do 19.5.2016
do 11:00 h doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 13.5.2016: Niž. Rybnica (poštovou listovou zásielkou I. triedy; za ZF
04/2016 - uhr. dňa 12.5.2016); - dňa 14.5.2016: Tibava (e-mailom; za ZF 04/2016 - uhr. dňa 13.5.2016). Ani do 19.5.2016
do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť 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; - za
04/2016 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.5.2016): Sejkov.
SPRÁVY Z ISSF:
Oznam o zápisoch pre laikov: FZ-y ho dostali z ISSF e-mailom dňa 18.5.2016 od F. Ferenca s týmto textom:
Vážení tajomníci a správcovia súťaží, v poslednej aktualizácii ISSF bola implementovaná nová možnosť. V prípade, že
sa na stretnutie nedostaví delegovaná osoba, alebo nie je vôbec delegovaná, domáci klubový ALEBO tímový manažér
dokáže uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý dokáže
vyplniť a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. Táto možnosť je
podmienená ale jednou skutočnosťou, že správca súťaže, musí ešte pred uskutočnením takéhoto zápasu POVOLIŤ
“zápis pre laika”. To znamená, že v prípade, že tento proces nefunguje, musíte tento proces spustiť, a to kliknutím na
príslušnej ČASTI súťaže - je vedľa detailu možnosť: "zápisy pre laikov".
Oznam o linku k novelám prerokovaným na zas. VV SFZ dňa 9.5.2016: FZ-y ho dostali z ISSF e-mailom dňa
18.5.2016 od J. Letka s požiadavkou dať na vedomie svojim členom cez vlastné kanály tento link:
„http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-prerokoval-navrh-noviel-stanov-rappvolebneho-a-rokovacieho-poriadku-sfz.html“. Uvedený oznam bol dňa 19.5.2016 z ObFZ zaslaný e-mailom k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

