Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 49 z 2.6.2016
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
Návrh členov pracovných komisií „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 6.7.2015: VV ObFZ na svojom 29.
zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh zloženia pracovných komisií konferencie takto: - mandátová komisia: Milan
Marjov (OŠK Horovce), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová
komisia: Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Matej Šarocký (OŠK Stretava). Oprávnené
osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť najneskôr do 24.6.2016 (najneskôr 14
dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné ďalšie návrhy na členov týchto pracovných komisií
na konferenciu z radov delegátov konferencie.
Návrh programu najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: VV ObFZ na svojom
29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh programu konferencie. Je v materiáloch tejto konferencie. Oprávnené osoby
(stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d. a ods. 2, písm. a., b.) majú v zmysle stanov ObFZ možnosť najneskôr do 24.6.2016
(najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich
krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi.
Materiály o príprave najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Prvé z nich
(Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií; Návrh programu
konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 17.5.2016. Ďalšie budú
do nej doplňované priebežne.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 30. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto na základe rozhodnutia predsedu ObFZ, vzhľadom na ME vo futbale
vo Francúzsku, uskutoční výnimočne už v piatok 10.6.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. Dostaviť sa naň majú
členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých
bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok
2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 30. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
10.6.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ a
predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY KR ObFZ:
Deviata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
27.5.2016 od 15:00 h do 16:00 h na IV. ZŠ Michalovce (tartanová dráha). Zúčastnili sa jej: a) frekventanti: B. Ondrík, P. Tóth, P.
Koščo, L. Kurták, D. Čeklovský, P. Feňuš, P. Rapáč, M. Ubľanský, M. Ivan, M. Jakubec (ospravedlnili sa: Š. Ferko, J. Škodi, I.
Šimaľ, T. Olexa); 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.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 1.6.2016 dostala od týchto FO a FK: - Pavlovce n/U (zo
stretn. 22.k. VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z 15.5.2016).
Upozornenie pre rozhodcov k neuzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF v deň stretnutia: KR na to upozornila
týchto R: D. Čeklovský (zo stretn. 12.k. IV.L Z ž Pozdišovce - Veľ. Slemence z 27.5.2016: uzavreté až 28.5.2016); P.
Rapáč (zo stretn. 12.k. IV.L Z ž Petrovce n/L - Kriš. Liesková z 27.5.2016: uzavreté až 28.5.2016); M. Tušek (zo stretn.
24.k. VI.L m Žbince - Tušice TNV z 29.5.2016: uzavreté až 30.5.2016).
Zaevidovanie doplatku v ISSF do ZF za 06/2015: Tento bol dňa 31.5.2016 zaevidovaný pre OFK Horňa v
čiastke 28,82 € za stretn. 16.k. VIII.L m Horňa - Úbrež z 29.5.2016.
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (ž - 27.5.2016: nesprávne označenie súťaže; nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v stĺpcoch
pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami; neuvedenie striedaní; nepodpísanie zápisu oboma KD po stretnutí; m
- 29.5.2016: nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v stĺpcoch pri menách hráčov - vyznačujú sa
zvislými čiarkami; nepodpísanie zápisu oboma KD po stretnutí).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 26.5.2016 do 1.6.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
Joz. Pivarník na 4.6.2016 - rod. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive), J. Škodi na 5.6.2016 - osob. dôv., P.
Kaffan na 4.6.2016 - prac. dôv., M. Jakubec na 5.6.2016 - prac. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive), D.
Ihnacik na 29.5.2016 – zdrav. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive); b) o neobs.: J. Škodi na 12.6.2016 osob. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: M. Dančišin na 4.6.2016 - osob. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive).
Pochvala na výkon R: KR ju dostala podaním na KR v ISSF od týchto FO a FK: - dňa 30.5.2016: Oborín - na
výkon rozhodcu P. Dziada st. v stretn. 14.k. VIII.L m Sobrance B - Oborín z 15.5.2016, ktorú vzala na vedomie.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.5.-5.6.2016: KR ich dňa 1.6.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 49, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.

Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 10.-12.6.2016: KR ho dňa 1.6.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 7.6.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 8.6.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 11.12.6.2016: KR ho dňa 1.6.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 26.
kolo - sobota 11.6.2016 o 11:00 h: Žbince - Pavlovce n/U, Trhovište - Palín; V. liga Východ dorastencov: - 22. kolo sobota 11.6.2016 o 11:00 h: Porostov - Podhoroď; V. liga Stred dorastencov: - 18. kolo - sobota 11.6.2016 o 11:00 h:
Čičarovce - Dúbravka, Iňačovce - Ptrukša; V. liga Západ dorastencov: - 18. kolo - sobota 11.6.2016 o 11:00 h: Pozdišovce
- Horovce; VI. liga mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 14:00 h: Moravany - Zalužice, Vyš. Remety - Zempl. Široká;
VII. liga Východ mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 14:00 h: Jovsa - Rem. Hámre, Veľ. Revištia B - Senné; VII. liga
Západ mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 14:00 h: Veľ. Kapušany B - Veľ. Slemence, Iňačovce - Horovce; VIII. liga
mužov: - 18. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 14:00 h: Ložín - Lekárovce, Horňa - Sobrance B.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.
Najbližšie 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“). Na toto vstupné školenie sú
povinní sa dostaviť všetci, ktorí naň na ObFZ už doručili prihlášku, a to: a) z R, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ:
Pavel Tudja, Michal 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. Na toto
vstupné školenie sa môžu dostaviť aj všetci ďalší uchádzači, ktorí naň doručia prihlášku.
Program najbližšieho vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu organizovaného Oblastným futbalovým zväzom Michalovce v dňoch 6.-8.6.2016 v Michalovciach: Je
zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 30.5.2016.
Fyzické previerky R súťaží ObFZ pre sezónu 2016/2017: Uskutočnia sa vo štvrtok 16.6.2016 od 16:30 h na IV.
Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha) s týmto programom: 16:30 h - prezentácia; 17:00 h rozcvičenie, vykonávanie behov. Limity fyzických previerok (vykonáva sa 12 minútový beh): R do 40 rokov - 2400 m,
R 40 až 50 rokov - 2200 m, R nad 50 rokov - 2000 m. Účasť na fyzických previerkach je jednou z podmienok pre
zaradenie na nominačné listiny R v sezóne 2016/2017. Týchto previerok sa majú zúčastniť aj noví uchádzači o získanie
základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu. Každý pri prezentácii predloží nové potvrdenie pre sezónu 2016/2017 o
vykonaní lekárskej prehliadky u všeobecného lekára, ak ho už nedoručil na ObFZ. Tomu, kto ho nepredloží, nebude
umožnené vykonať fyzické previerky. KR upozorňuje R, že náhradný termín fyzických previerok bude začiatkom
mesiaca august 2016 s poplatkom 5 €.
Upozornenie pre všetkých R súťaží ObFZ na povinnosť predloženia nového potvrdenia o lekárskej
prehliadke pre sezónu 2016/2017: Každý z nich ho má predložiť pri prezentácii na fyzických previerkach vo štvrtok
16.6.2016. Ten, kto sa týchto previerok z rôznych dôvodov nezúčastní, ho má doručiť na ObFZ do uvedeného termínu.
Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017: Z ObFZ bolo dňa 2.6.2016 zaslané v
prílohe e-mailu k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je pri dátume 2.6.2016.
Doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ho už doručili títo R: - dňa
27.5.2016: P. Tóth; - dňa 31.4.2016: B. Ondrík.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Bližšie
informácie o ňom (stretn. č. 37: AFK Topoľany - OŠK Pavlovce n/U 1:0 sa uskutočnilo v St 25.5.2016 o 17:00 h na
štadióne MFK Zemplín Michalovce), aj s fotodokumentáciou, sú zverejnené na stránke ObFZ pri dátume 31.5.2016.
Poďakovanie pre MFK Zemplín Michalovce za prípravu HP a priestorov spojených so zabezpečením
finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK zato aj touto
cestou vyslovuje poďakovanie uvedenému FK.
Schválenie výsledku finálového stretnutia 5. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016 z 25.5.2016: ŠTK ho dňa 1.6.2016 schválila.
Peňažné dary za 14. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK v zmysle
RS navrhla EkÚ ObFZ tieto poukázať prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK takto: Horovce - 100 € (za 3.4. miesto), Krásnovce - 100 € (za 3.-4. miesto), Pavlovce n/U - 250 € (za 2. miesto), Topoľany - 300 € (za 1. miesto).
Nepripravenie a 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 27.-29.5.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - III.L ž - 19.k. z 26.5.2016: Lastomír - Vinné (2); - IV.L d - 24.k. z

28.5.2016: Moravany - Tušice TNV (2); - V.L V d - 20.k. z 28.5.2016: Jovsa - Podhoroď (2); - V.L S d - 16.k. z
28.5.2016: Iňačovce - Lekárovce (1); - VI.L m - 24.k. z 29.5.2016: Žbince - Tušice TNV (2); - VII.L Z m - 24.k. z
29.5.2016: Beša - Rakovec n/O (1); Iňačovce - Lesné (1); - VIII.L m - 16.k. z 22.5.2016: Stretava - Choňkovce (1 - 2);
Ložín - Oborín (1); b) neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na
udelenie PP takto: - IV.L V ž - 12.k. z 27.5.2016: Veľ. Revištia - Zalužice (1); Poruba p/V - Rem. Hámre (1 - 2).
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 27.-29.5.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - 16.k. z 28.5.2016:
Močarany - Bracovce (1); - VII.L V m - 24.k. z 29.5.2016: Rus. Hrabovec - Zalužice B (1), Senné - Rem. Hámre (1); VII.L Z m - 24.k. z 29.5.2016: Beša - Rakovec n/O (1); - VIII.L m - 16.k. z 29.5.2016: Ložín - Oborín (1).
Potvrdenie firmy Minet Slovakia s.r.o.: Na ObFZ ho dňa 30.5.2016 doručil FK Žbince, v ktorom potvrdzuje
výpadok internetového pripojenia v Žbinciach dňa 29.5.2016 od 16:00 h do 20:00 h. ŠTK to vzala na vedomie.
Zlé tlačivo papierového „Zápisu o stretnutí“: K stretnutiu 24.k. VII.L Z m Iňačovce - Lesné dňa 29.5.2016 ho
na zlom tlačive predložili domáci. Návrh pre DK na PP: Iňačovce (2 € - ŠTK: zTZ - m - 29.5.2016).
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Senné (ž - 29.5.2016:
neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu; neuvedenie zabezpečenia počítača s
tlačiarňou pri stretnutí); Topoľany (ž - 29.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z
papierového zápisu); Horňa (m - 29.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového
zápisu); Porostov (m - 29.5.2016: nesprávne označenie súťaže; neuvedenie dôvodu neskoršieho začiatku stretnutia;
neuvedenie času 2. polčasu; nečitateľné mená a priezviská hráčov; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa
skutočnosti z papierového zápisu; neuvedenie striedaní hráčov; nevyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v
stĺpcoch pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami; nesprávne vyznačenie stavu stretnutia v tabuľke strelcov
gólov; zlý dátum nar. trénera; nedostatky pri uvedení hráčov so SŠ; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri
stretnutí; neuvedenie dátumu podpisu zápisu rozhodcom); Niž. Rybnica (m - 29.5.2016: v zostave 2x uvedený Rusnák
Matúš - raz mal byť Ladislav; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu); Jovsa
(m - 29.5.2016: nesprávne uvedenie č. dresov hráčov so SŠ; neuvedenie podpisov KD a VD pri dohode o R stretnutia; ;
neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí); Kusín (m - 29.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise
v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu; rozdiely v dát. nar. lekára); Rem. Hámre (ž - 27.5.2016: rozdiely v dát. nar.
VD); Stretava (m - 29.5.2016: všetky slová sa v zápise píšu paličkovým veľkým písmom; nesprávne uvedenie HČ - uvádza sa
napr. 45´+15´+45´; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu; neuvedenie
striedaní; nevyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v stĺpcoch pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými
čiarkami; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí); Choňkovce (m - 29.5.2016: mená hráčov v zápise sa
píšu paličkovým veľkým písmom; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu;
neuvedenie dát. nar. VD); Iňačovce (m - 29.5.2016: tlačivo zápisu malo byť prekopírované na 1 papieri obojstranne; všetky
slová sa v zápise píšu paličkovým veľkým písmom; neúplne označenie súťaže; neuvedenie HČ - uvádza sa napr. 45´+15´+45´;
neuvedenie R; nesprávne uvedenie mena hráča Serbáka; nepodpísanie zápisu VD a KD pred a po stretnutí; neupravenie
nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu; neuvedenie striedaní hráčov; neuvedenie strelcov
gólov; neuvedenie dohody o R stretnutia s podpismi KD a VD oboch družstiev; neuvedenie zabezpečenia počítača s
tlačiarňou pri stretnutí; neuvedenie dátumu podpisu zápisu rozhodcom a podpisu R); Lesné (m - 29.5.2016: nepodpísanie
zápisu VD a KD pred a po stretnutí; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu;
neuvedenie dát. nar. VD). Návrh pre DK na udelenie PP: Iňačovce (5 €: ŠTK: NvZ - m - 29.5.2016).
Pokus o NŠH: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie V.L Z d - 16.k. z 28.5.2016: Horovce - Bánovce n/O 0:3 kont.
(stretnutie sa neuskutočnilo; 7 hráčov domácich neprešlo konfrontáciou pred stretnutím za asistencie rozh. M. Jakubca;
vzaté na vedomie podanie R na ŠTK v ISSF z 28.05.2016 - na KR a DK sa nemalo podať). Ostatné dorieši DK.
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich: - k 1.6.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 27.-29.5.2016 schválila všetky.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 11.12.6.2016: ŠTK ho dňa 1.6.2016 prerokovala a schválila.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Veľ. Slemence - dňa 31.5.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 13.k. IV.L Z ž
Trhovište - Veľ. Slemence v piatok 3.6.2016 zo 16:00 h na 17:00 h z dôvodu, že v uvedený deň sú na ZŠ vo Veľkých
Slemenciach oslavy, na ktorých vystupujú aj žiaci klubu, pričom koniec osláv bude po 15:00 h (nedoručené potvrdenie o
akcii, pre ktorú klub podal žiadosť); súhlas futb. odd. TJ FK Družst. Trhovište potvrdený v ISSF dňa 31.5.2016. ŠTK na
základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 3.6.2016 o 17:00 h na ihrisku futb. odd. TJ
Družst. Trhovište (poplatok za prerokovanie žiadosti: Veľ. Slemence - 10 €).
- Veľ. Revištia - dňa 31.5.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 25.k.VII.L V m
Rem. Hámre - Veľ. Revištia B z nedele 5.6.2016 o 13:45 h na sobotu 4.6.2016 o 17.00 h z dôvodu konania nedeľnej
odpustovej slávnosti v obci Veľké Revištia (doručené potvrdenie o akcii od Farského úradu Úbrež); súhlas futb. odd. TJ
Tatran Rem. Hámre potvrdený v ISSF dňa 1.6.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené
stretnutie odohrať v So 4.6.2016 o 17:00 h na ihrisku futb. odd. TJ Tatran Rem. Hámre (poplatok za prerokovanie
žiadosti: Veľ. Revištia - 17 €).
- Trhovište - dňa 30.5.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 26.k.VII.L Z m

Trhovište - Pus. Čemerné z nedele 12.6.2016 o 17:00 h na sobotu 11.6.2016 o 17:30 h v Moravanoch z dôvodu konania
obecných slávností na ihrisku futb. odd. TJ FK Družstevník Trhovište (doručené potvrdenie o akcii od Obecného úradu
Trhovište i súhlas futb. odd. TJ Družst. Moravany s prenájmom HP a priestorov); súhlas futb. odd. TJ Pusté Čemerné
potvrdený v ISSF dňa 31.5.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So
11.6.2016 o 17:30 h na ihrisku futb. odd. TJ Družst. Moravany (poplatok za prerokovanie žiadosti: Trhovište 10 €).
- Porostov - dňa 2.6.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 21.k.V.L V d Úbrež Porostov v sobotu 4.6.2016 o 17:00 h na sobotu 4.6.2016 o 12:30 h z dôvodu konania obecných slávností v obci
Porostov (posviacka Panny Márie), ktoré sa budú konať v termíne odohratia stretnutia (nedoručené potvrdenie o akcii);
súhlas OFK Úbrež potvrdený v ISSF dňa 2.6.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené
stretnutie odohrať v So 4.6.2016 o 12:30 h na ihrisku OFK Úbrež (poplatok za prerokovanie žiadosti: Porostov 15 €).
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované v
uzneseniach ŠTK v dňoch 2.-5.6.2016 a zahrnuté budú do mesačných ZF za 06/2016.
Ocenenie víťaza III.L žiakov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii: Uskutoční sa v
piatok 3.6.2016 na štadióne MFK Sobrance pri stretnutí posledného 20. kola III.L ž Sobrance - Lastomír.
Nariadenie ŠTK k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ dorastencov v sobotu 11.6.2016: ŠTK z dôvodu
stretnutia Wales - Slovensko na ME 2016 vo Francúzsku v sobotu 11.6.2016 o 18:00 h nariadila odohrať všetky
stretnutia súťaží ObFZ dorastencov vyžrebované v So 11.6.2016 o 17:00 h odohrať už o 14:00 h. Stanovené stretnutia z
tohto dňa nariadené odohrať o 3 h skôr z dôvodu nedostatku R nariadila odohrať v So 11.6.2016 už o 11.00 h.
SPRÁVY DK ObFZ:
Tretia splátka FK Tibava: Táto z uznesenia MI-DK-2015/2016-0307 (1000 €) bola klubu dňa 30.5.2016 v
čiastke 200 € zahrnutá do ZF za 05/2016.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) Pavol Pivarník (Malčice m - 1110658; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 37/5a.
b) Martin Selecký (Budkovce m - 1243874; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 37/5a.
c) Matúš Seman (Budkovce m - 1245971; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 37/5a.
d) Marián Mičo (Bánovce n/O m - 1190589; 10€) - 1 stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 24. kola VI.L m Vyš. Remety - Topoľany z 29.5.2016: Peter Komenda (Topoľany m - 1079576; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 45/1/2a.
b) stretnutie 24. kola VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016: Martin Selecký (Budkovce m - 1243874; 10 €);
Juraj Hospodár (Zalužice m - 1206323; 10 €) - obaja po 3 týždne NEPO od 08.06.2016, podľa DP 49/1b/2b.
c) stretnutie 24. kola VI.L m Malčice - Krásnovce z 29.05.2016: Jakub Polák (Krásnovce m - 1264767; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 45/1/2a.
d) stretnutie 24. kola VII.L Z m Trhovište - Vojany z 29.05.2016: Miloš Mižička (Vojany m - 1215156; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 01.06.2016, podľa DP 46/1a.
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutia DK: - stretnutie 24.k. VII.L Z m Ptrukša - Bánovce n/O z 29.5.2016:
opľutie R domácim VD a držanie pod krkom domácim divákom. Na zasadnutie boli predvolaní: rozh. Milan Mazár; Ptrukša
(VD - Arpád Szabó, HU - Robert Huszty); Bánovce n/O (VD - Milan Babják). Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili: rozhodca
a HU - obaja z prac. dôvodov. DO: Bánovce n/O - poriadková pokuta 4 € za neospravedlnenú neúčasť Milana Babjaka
(VD) na zasadnutí, podľa RS, bod F/7a/a2/01. Prípad neuzavretý. Na najbližšie zasadnutie DK v stredu 8.6.2016 o 15:30 h
sa majú opätovne dostaviť: rozh. Milan Mazár; Bánovce n/O (VD - Milan Babják).
Pokus o NŠH - návrh ŠTK: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie V.L Z d - 16.k. z 28.5.2016: Horovce - Bánovce n/O
(toto sa neuskutočnilo; 7 hráčov domácich neprešlo konfrontáciou pred stretnutím). Prípad neuzavretý. Na najbližšie
zasadnutie DK v stredu 8.6.2016 o 15:45 h sa majú dostaviť: rozh. Martin Jakubec; Horovce (VD - Milan Marjov, KD František Raniak; obaja majú od 1.6.2016 zákaz vykonávania svojich funkcií v stretnutiach).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované v dňoch 2.-5.6.2016.
Poplatky a pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:- od ŠTK: - za nepripravenie a
neskoré pripravenie nominácií družstiev v ISSF k stretnutiu: Vinné (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 26.5.2016); Tušice TNV (4 €
- ŠTK: NNDkS - d - 28.5.2016); Podhoroď (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 28.5.2016); Iňačovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d 28.5.2016); Tušice TNV (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 29.5.2016); Beša (4 € - ŠTK: NNDks - m - 29.5.2016); Iňačovce (4 € ŠTK: NNDkS - m - 29.5.2016); Stretava (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 29.5.2016); Choňkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - m 29.5.2016); Ložín (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 29.5.2016); Veľ. Revištia (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 27.5.2016); Poruba p/V
(2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 27.5.2016); Rem. Hámre (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž – 27.5.2016); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Močarany (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 28.5.2016); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m 29.5.2016), Senné (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 29.5.2016); Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 29.5.2016); Ložín (7 € - ŠTK:
NpTkS - m - 29.5.2016); - za zlé tlačivo papierového „Zápisu o stretnutí“: Iňačovce (2 € - ŠTK: zTZ - m - 29.5.2016); - za
nedostatky v papierom „Zápise o stretnutí“: Iňačovce (5 €: ŠTK: NvZ - m - 29.5.2016). Z nich pokuty pre FO a FK budú v
dňoch 2.5.6.2016 zaevidované do ISSF v uzneseniach DK a zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.
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:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za 05/2016: Tieto boli v ISSF
vygenerované dňa 1.6.2016.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za
05/2016: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 1.6.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento
dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to vybavil dňa 2.6.2016.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 31.5.2016: na stretnutia v dňoch 3.-5.6.2016
(zmeny od 2.6.2016 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: - dňa 30.5.2016: - stretn. 12.k. IV.L Z
ž z 27.5.2016: Senné - Topoľany (KR neobs. R; rozh. Ld); - stretn. 24.k. VII.L V m z 29.5.2016: Porostov - Niž. Rybnica
(KR neobs. R; rozh. Ld); - stretn. 16.k. VIII.L m z 29.5.2016: Horňa - Úbrež (KR neobs. R; rozh. J. Hamadej); - dňa
31.5.2016: - stretn. 12.k. IV.L V ž z 27.5.2016: Poruba p/V - Rem. Hámre (rozh. F. Gejguš); - stretn. 24.k. VII.L V m z
29.5.2016: Poruba p/V - Koromľa (rozh. F. Gejguš); Jovsa - Kusín (KR neobs. R; rozh. Lh); - stretn. 24.k. VII.L Z m z
29.5.2016: Iňačovce - Lesné (KR neobs. R; rozh. Ld); - stretn. 16.k. VIII.L m z 29.5.2016: Stretava - Choňkovce (KR neobs.
R; rozh. Lh).
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 26.5.2016 do 2.6.2016 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 2.6.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia za nenastúpenie naň: - stretnutie
16.k. V.L Z d z 28.5.2016: Horovce - Bánovce n/O 0:3 kont. (domáci nenastúpili pre nedostatok hráčov).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží ObFZ dňa 29.5.2016:
VI. liga mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 17:00 h: Budkovce - Zalužice (Kaffan ako R za Ihnacika),
Zempl. Široká - Pavlovce n/U (o 14:00 h: Kaffan ako R za Ihnacika).
VII. liga Východ mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 17:00 h: Porostov - Niž. Rybnica (Ondrík ako R zruš., Didič ako D - zruš., KR neobs. R a D), Jovsa - Kusín (Kaffan ako R - zruš., Didič ako D - zruš., KR neobs. R a D).
VIII. liga mužov: - 16. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 17:00 h: Horňa - Úbrež (o 17:00 h v Sobranciach: Kaffan ako
R - zruš., KR neobs. R).
b) na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 3.-5.6.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 13. kolo - piatok 3.6.2016 o 16:00 h: Senné - Poruba p/V (So 4.6.2016 o 15:00 h: Ján
Pivarník ako R za Kaffana).
IV. liga Západ žiakov: - 13. kolo - piatok 3.6.2016 o 16:00 h: Trhovište - Veľ. Slemence (o 17:00 h: Ivan).
V. liga Stred dorastencov: - 17. kolo - sobota 4.6.2016 o 17:00 h: Lekárovce - Čičarovce (Ján Pivarník ako R za
Kaffana).
V. liga Západ dorastencov: - 17. kolo - sobota 4.6.2016 o 17:00 h: Horovce - Močarany (Pi 3.6.2016 o 17:00 h:
L. Kurták ako R za Ferka).
VI. liga mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Pavlovce n/U - Vyš. Remety (Tudja ako AR1 - zruš.),
Tušice TNV - Dúbravka (Koščo ako AR1 - zruš.).
VII. liga Východ mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Rem. Hámre - Veľ. Revištia B (So 4.6.2016 o
17:00 h: Matej; Popik - obaja nové obs.).
VII. liga Západ mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Horovce - Pozdišovce (Koščo ako R za
Jakubca), Pus. Čemerné - Beša (Lisák ako D - dopln.).
VIII. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Lekárovce - Horňa (Tudja ako R za J. Škodiho).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.5.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.6.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 1.6.2016.
SPRÁVY KM ObFZ:
Medzinárodný futb. turnaj pre deti: Oznam o ňom ObFZ dostal od jeho organizátora e-mailom dňa
16.5.2016 aj s materiálmi v prílohe. Takto boli tieto dňa 2.6.2016 preposlané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku, kde sú zverejnené pri dátume 2.6.2016.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 6.6.2016 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 zverejnené: na webovej stránke ObFZ Michalovce, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
26.5.2016; na facebook-u od 27.5.2016. Z ObFZ boli dňa 26.5.2016 v prílohe e-mailu zaslané aj klubovým ISSF
manažérom všetkých 14 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Jovsa, Topoľany, Moravany, Nacina Ves,
Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Senné, Trhovište, Vinné, Zalužice) s požiadavkou na

zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť na ObFZ kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Z nich ich už doručili aj: - kópiu „Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla
organizácie (IČO)“ zo štatistického úradu): - dňa 30.5.2016: Vojany - doručili výpis ŠÚ SR zo štatistického registra
organizácií.
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich už doručili: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa 30.5.2016: Miloš Fedák; stále ho nedoručil a obratom ho
má doručiť aj: Michal Končik.
Európsky pohár v minifutbale: Oznam o ňom ObFZ dostal od jeho organizátora e-mailom dňa 25.5.2016 aj s
materiálmi v prílohe. Takto boli tieto dňa 2.6.2016 preposlané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku, kde sú
zverejnené pri dátume 2.6.2016.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
30.5.2016: Ján Cejkovský (k 31.5.2016) - doručený preukaz uvedeného bol dňa 31.5.2016 doručený účtovníčke ObFZ.
Potvrdenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
1.3.2016: Anton Stretavský (schopný práce od 1.6.2016) - doručené potvrdenie uvedeného bolo dňa 2.6.2016 doručené
účtovníčke ObFZ.
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.-31.5.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 31.5.2016 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 9.148,17 € (neúplne platby za 04/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-31.5.2016; PP:
1571); dátum dodania: 31.5.2016; dátum vyhotovenia: 31.5.2016; dátum splatnosti: 4.6.2016.
Napomenutia k doručeným zásielkam na ObFZ za obdobie od 26.5.2016 do 1.6.2016: Sú za: a) ich doručenie
do inej schránky (počas otvorenia budovy sa pošta pre ObFZ má doručiť do schránky vo vestibule budovy vľavo od
schodov smerom na I. poschodie): - rozh.: J. Škodi (pre KR z 31.5.2016); - kolektívy FO a FK: Porostov (pre ŠTK z
30.5.2016).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 27.5.2016: P. Feňuš (za 04), M. Jakubec (za 04), P. Rapáč (za 04), P. Tóth (za 04); - dňa 1.6.2016: J.
Hreško (za 04), P. Kaffan (za 03,04).
Požiadavka na kontrolu údajov ObFZ v „Rozpise súťaží VsFZ 2016/2017“: FZ v rámci VsFZ ju dostali emailom dňa 31.05.2016 od Štefana Olšavského (preds. ŠTK VsFZ). ObFZ jednu opravu zaslal e-mailom na určenú
adresu hneď dňa 31.05.2016.
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.5.2016 v Bratislave: Ten na ňom okrem iného: a) vzal na
vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA; b) vzal na vedomie Správu o činnosti SFZ a SFZ Marketing; c) vzal na
vedomie plnenie rozpočtu a správy o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015, d) odporučil delegátom
konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2016 s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí; e)
odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016; f) schválil návrh na
zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ s odkladnou podmienkou účinnosti viazanú na schválenie zmien a
doplnenia Stanov SFZ na konferencii SFZ dňa 3.6.2016; g) neschválil návrh ZsFZ na zmenu a doplnenie RaPP SFZ
(úpravu prestupového termínu u amatérov); h) schválil návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom
Vysoké Tatry; i) schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov; j) schválil návrh Smernice
pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ; k) schválil návrh na prijatie ŠK Polom Gemerská Poloma, Mestský
futbalový klub Bytča, PFA ŠTK Šamorín, FK Mladosť Lipovník za nových riadnych členov SFZ; l) schválil návrh na
právno-organizačné zmeny v kluboch FC ViOn Zlaté Moravce/FK Spartak Vráble, FC Spartak Trnava,a.s./FC Horses
Šúrovce, s.r.o., FO Kinex Bytča/Mestský športový klub Bytča a právno-organizačné zmeny viažuce sa na podmienku v
ŠK Senec, a.s./Športový klub 1923 Gabčíkovo,a.s.; m) schválil návrh pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri
organizovaní turnaja Region's Cup; n) vzal na vedomie informáciu z Kongresu FIFA konaného v dňoch 12.-14.5.2016 v
Mexiku; o) odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh zmlúv pre audítora na vykonanie auditu ročnej
závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2016; p) vzal na vedomie informáciu o zmenách a doplnkoch pravidiel
futbalu 2016/17 - II. časť; r) schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Štefana Havlíčka; s) odporučil
delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ so zmenou a doplnením.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 31.5.2016: F. Gejguš.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 23.5.2016: z faktúry zo 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).
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 31.5.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ e-

mailom 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 31.5.2016: v celkovej čiastke 9.148,17 € (neúplne platby za
04/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-31.5.2016; PP: 1571).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ majú byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 10.6.2016. Uhradiť ich má týchto 58 FO a FK
územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa,
Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír,
Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI - Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Niž. Rybnica, Oborín, Palín,
Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem.
Hámre, Rus. Hrabovec, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ.
Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa
14.6.2016 nebude mať platbu zo ZF za 05/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 14.6.2016 zastavenú činnosť
nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ.
Uhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: V termíne od 1.6.2016 od 11:00 h do 2.6.2016 do 11:00
h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto 4 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF
na účet SFZ): - dňa 2.6.2016 (4): Bracovce, Nacina Ves, Ptrukša, Sobrance.
SPRÁVY Z ISSF:
Oznam o schválení „Registračného a prestupového poriadku“: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom
dňa 31.5.2016 od P. Kačinca s týmto textom: Registračný a prestupový poriadok SFZ prerokoval a schválil výkonný
výbor SFZ dňa 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, sú na linkoch:
„http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf“. Uvedený
oznam bol dňa 2.6.2016 z ObFZ preposlaný e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Príprava súťaží SFZ 2016/2017 - prihlášky do súťaží SFZ 2016/2017 (z ÚS SFZ č. 46 z 26.5.2016 - zo
Správ ŠTK SFZ): Tieto sa môžu podať takto:
a) do súťaže II. ligy mužov - od 27.5.2016 do 15.6.2016 (vrátane) podaním elektronickej prihlášky v ISSF
(ďalšie podrobnosti k tomu sú uvedené v uvedenej ÚS SFZ);
b) do súťaže „Slovnaft Cup 2016/2017“ - od 20.5.2016 do 20.6.2016 (vrátane) ich môžu podať FK I. až V. ligy
podaním elektronickej prihlášky v ISSF. Prvé kolo je organizované v spolupráci s ŠTK jednotlivých RFZ a je možné ho
odohrať v termíne do 31.7.2016.
Príprava súťaží VsFZ 2016/2017 - Úradná správa ŠTK VsFZ k novému súťažnému ročníku 2016/2017
(ÚS č. 36 z 25.5.2016): Je zverejnená na webovej stránke VsFZ, v časti „ÚS“. Obsahuje organizačné pokyny
k nastávajúcej sezóne súťaží VsFZ 2016/2017 a termínovú listinu jednotlivých súťaží VsFZ.
Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Bližšie informácie o nej budú od pondelka 6.6.2016
zverejňované na webovej stránke ObFZ.
a) pokyny ObFZ pre kolektívy súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 postupujúce do súťaží VsFZ
2016/2017: Tieto sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti „ÚS“ v Úradnej správe ŠTK VsFZ č. 36 z 25.5.2016 k
novému súťažnému ročníku 2016/2017 súťaží VsFZ Košice.
b) upozornenia pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016, ktoré majú záujem o postup
do súťaží VsFZ 2016/2017: V ISSF sú už pre sezónu 2016/2017 vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží VsFZ.
Predvolené názvy sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach. Prihlášky do súťaží je
klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 30.5.2016 do 17.6.2016. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len
formou elektronickej prihlášky v ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá pre sezónu 2016/2017 a
následne v ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže - zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Priraďovanie žrebovacích čísel bude zadávané podľa
umiestnenia kolektívov v súťažiach po tejto sezóne. Nováčikom súťaží budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po
družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustia. Zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov
doručenej podaním v ISSF na ŠTK VsFZ. ŠTK VsFZ žiada všetky oblastné futbalové zväzy v rámci VsFZ, aby včas do
uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich kolektívov do súťaží VsFZ 2016/2017 a odovzdali im pokyny
na prihlásenie sa do týchto súťaží.
c) rozhodnutie ObFZ Michalovce k odovzdaniu pokynov na prihlásenie sa postupujúcich kolektívov FO
a FK zo súťaží ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2016/2017: ObFZ Michalovce týmto oznámením považuje pokyny
na prihlásenie sa postupujúcich kolektívov FO a FK zo súťaží ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2016/2017 za
odovzdané.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

