Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 51 zo 16.6.2016
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). Prvé
materiály o jej príprave (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 tejto časti doplňované priebežne.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 30. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 10.6.2016: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Pi 10.6.2016 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami
na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie zástupcov komisií a sekretára
ObFZ o činnosti komisií ObFZ od 5.5.2016 do 8.6.2016; informácia predsedu ŠTK o 14.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo
Fu m“ pre sezónu 2015/2016; informácia preds. KR o príprave fyzických previerok R pre súťaže ObFZ 2016/2017;
informácia predsedu ObFZ o príprave „Spoločného aktívu členov komisií a VV ObFZ“; informácia preds. ObFZ o
vyhodnotení orgánov ObFZ za 1. polrok 2016; informácia preds. KR o návrhoch na postupy R a D v súťažiach ObFZ
pre sezónu 2016/2017; informácia sekr. ObFZ o návrhu plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016; informácia
preds. ObFZ o ďalšej príprave 1. zas. riadnej konferencie ObFZ v sezóne 2016/2017; informácia sekr. ObFZ o príprave
Rozpisu súťaží ObFZ 2016/2017; informácia preds. ObFZ o príprave nového súť. r. 2016/2017 súťaží ObFZ; ďalšie
informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto
zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV (V. Čan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnili: R.
Ivan - rod. dôv., Š. Czetö - prac. dôv., J. Žofčák - osob. dôv.). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za administratívne orgány
ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (vz. M. Žofčák), sekretár (J. Bendzák). Ospravedlnili sa aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK
(J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák).
Uznesenia z ostatného 30. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii - z 10.6.2016:
a) VV schválil program rokovania 30. zas. VV ObFZ dňa 10.5.2016 tak, ako je uvedený v pozvánke. b) VV vzal na
vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.6.2016. c) VV vzal na vedomie informácie o
činnosti komisií ObFZ od 5.5.2016 do 8.6.2016. d) VV schválil úhrady za použitie vlastných osobných áut na
zabezpečenie odovzdávania ocenení všetkým víťazom najvyšších súťaží ObFZ 2015/2016 v jednotlivých vekových
kategóriách. e) VV vzal na vedomie informáciu podpredsedu ŠTK o 14. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre
sezónu 2015/2016. f) VV schválil úhradu nákladov delegovaných osôb v zmysle RS, za nájom ihriska, za ceny, za
použitie vlastného osobného auta pre E. Anguša, ako aj úhradu peňažných darov v zmysle RS pre FK Topoľany, OŠK
Pavlovce n/U, Krásnovce, Horovce, všetko v súvislosti so zabezpečením finále 14. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu
mužov“ pre sezónu 2015/2016 z 25.5.2016. g) VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o príprave fyzických
previerok R pre súťaže ObFZ 2016/2017 dňa 16.6.2016. h) VV schválil termín a miesto „Spoločného aktívu členov
komisií a VV ObFZ“ dňa 23.6.2016 od 16:00 h v zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01
Michalovce. i) VV vzal na vedomie informáciu predsedu ObFZ o spracovávaní vyhodnotení činnosti orgánov ObFZ za I.
polrok 2016. j) VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o návrhoch na postupy a zostupy R a D v rámci súťaží ObFZ
pre sezónu 2016/2017. k) VV schválil „Plán zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ podľa predloženého návrhu. l)
VV schválil predložený návrh ocenenia 5 jubilantov na „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016. m) VV schválil
zabezpečenie spomienkových plakiet pre 5 jubilantov navrhnutých na ocenenie na „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
8.7.2016. n) VV uložil sekretárovi ObFZ prípadné návrhy doručené na ObFZ do 24.6.2016 na doplnenie programu
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 a návrhy na členov jej pracovných komisií prerokovať s členmi VV
a podľa toho prípadne doplniť jej program. o) VV schválil predložený návrh pozvánky na „Konferenciu ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016. p) VV schválil predložený návrh poverenia pre delegáta klubu na „Konferenciu ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016. q) VV uložil sekretárovi ObFZ ďalšie schválené materiály „Konferencie ObFZ Michalovce“
dňa 8.7.2016 (pozvánku na konferenciu; poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) zverejniť po 24.6.2016 na stránke
ObFZ. r) VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 zaslať z ObFZ
najneskôr 7 dní pred konferenciou pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v
sezóne 2015/2016 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (i
prípadným novoprihláseným klubom do sezóny 2016/2017), spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu.
Každý klubový ISSF manažér je povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho
klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením.
Podobným spôsobom pozvánku zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ,
sekretárovi ObFZ, organizačným pracovníkom konferencie ObFZ, prípadným ďalším pozvaným hosťom. s) VV uložil
sekretárovi ObFZ na „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 zabezpečiť občerstvenie (minerálky). š) VV na
návrh sekretára ObFZ schválil za skrutátorov „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 Mareka Žofčáka a Tomáša
Škodiho, za organizátora Jozefa Pivarníka. t) VV schválil za riadiaceho „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016
Jaroslava Bendzáka (sekretára ObFZ). ť) VV schválil návrh zloženia pracovného vedenia „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016 takto: členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ, sekretár ObFZ. x) VV na návrh sekretára

ObFZ schválil za overovateľov zápisu „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 týchto jej delegátov: Ján Vajda
(Hatalov), Juraj Ignác (Veľké Slemence), Vladimír Serbák (Úbrež). u) VV vzal na vedomie informácie o príprave Rozpisu
súťaží ObFZ 2016/2017. v) VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave nového súťažného ročníka 2016/2017 súťaží
ObFZ. w) VV uložil každému FO a FK mať všetky svoje zberné faktúry za 04-05/2016 importované na účte SFZ do
24.6.2016 do 15:00 h a zbernú faktúru za 06/2016 do 8.7.2016 (kópiu dokladu o jej úhrade bude klub povinný doručiť na
konferenciu dňa 8.7.2016. x) VV uložil každému R a D všetky svoje nepredložené doklady o úhrade finančných
podlžností voči jednotlivým orgánom ObFZ doručiť na ObFZ do 24.6.2016 do 15:00 h. y) VV uložil predsedom KR, DK,
ŠTK spracovať za svoje komisie zosumarizovanie sezóny 2015/2016 súťaží ObFZ a toto doručiť na ObFZ e-mailom i
písomne do 24.6.2016. z) VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 30. zas. VV ObFZ dňa
10.6.2016.
Zápis z ostatného 30. zasadnutia VV ObFZ z 10.6.2016: Tento bol spracovaný v dňoch 13.-16.6.2016 a z
ObFZ bol zaslaný v prílohe e-mailu dňa 16.6.2016 všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým
predsedom ostatných komisií ObFZ (týmto bol zaslaný aj „Plán zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“).
Najbližšie 31. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 11.7.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 9.6.2016 do 15.6.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Upozornenie pre rozhodcov k neuzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF v deň stretnutia: KR na to upozornila
týchto R: M. Tušek (- zo stretn. 26.k. VII.L V m Jovsa - Rem. Hámre z 12.06.2016: uzavreté až 13.6.2016; - zo stretn.
26.k. VII.L V m Poruba p/V - Zalužice B z 12.6.2016: uzavreté až 13.6.2016); P. Koščo (zo stretn. 26.k. VII.L Z m
Pozdišovce - Bánovce n/O z 12.6.2016: uzavreté až 13.6.2016).
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (ž - 3.6.2016: neuvedenie striedaní hráčov domácich; nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v
stĺpcoch pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami).
Dodatočne na KR doručené oznámenia: Táto ich od 9.6.2016 do 15.6.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: M. Jakubec na 5.6.2016 - prac. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 9.6.2016 do 15.6.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
M. Jakubec na 10.-12.6.2016 - prac. dôv., Ján Pivarník na 11.6.2016 - rod. dôv.; b) o neúčasti na fyz. previerkach dňa
16.6.2016: Ján Pivarník - rod. dôv., Ján Cejkovský - zdrav. dôv., J. Škodi - zdrav. dôv., V. Bučko - zdrav. dôv., Ľ. Mirda zdrav. dôv.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 11.-12.6.2016: KR ich dňa 15.6.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 51, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 15.6.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neskoré oznámenie zruš. obs.: - rozh.:
M. Jakubec (5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016
o 17:00 h). Uhradiť pošt. peň, poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 22.6.2016 do 15:00 h na ObFZ.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.
Záverečné preskúšanie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej
kvalifikácie rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017 z PF: KR ho vykonala dňa 16.6.2016 na
ObFZ, kde sa ho zúčastnilo 8 účastníkov tohto školenia. Všetci zúčastnení toto preskúšanie zvládli, čím ich KR navrhne na
najbližšom zas. VV zaradiť na nominačné listiny R súťaží ObFZ 2016/2017. Z účasti na záverečnom preskúšaní sa vopred
ospravedlnili: V. Bučko (zdrav. dôv.), P. Vass (prac. dôv.). Bez akéhokoľvek oznámenia sa ho nezúčastnili: Patrik Novák, Miloš
Dzvonik (obaja majú obratom e-mailom na ObFZ oznámiť dôvod svojej neúčasti). Telefonicky sa majú sekretárovi ObFZ
(0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: P. Vass, Patrik Novák, Miloš Dzvonik.
Požiadavka na zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu:
KR žiada sekretára ObFZ o ich zaslanie e-mailom dňa 17.6.2016 týmto z nich: Róbert Mitrík, Peter Pavlo, Ladislav
Babjak, Marian Hospodi, Gergely Csizmadia, Tibor Borbély, Martin Sarvaj
Doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ho doručili títo R: - dňa
16.6.2016: Ján Pivarník, P. Dziad st., Joz. Pivarník, J. Matej, Š. Ferko, P. Kaffan, M. Mazár, M. Tušek, M. Ruščanský,
R. Mitrík.
Fyzické previerky R súťaží ObFZ pre sezónu 2016/2017: Uskutočnili sa vo štvrtok 16.6.2016 od 16:30 h na IV.
Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha). Účasť na fyzických previerkach bola jednou z podmienok pre
zaradenie na nominačné listiny R v súťažnom ročníku 2016/2017. Týchto previerok sa zúčastnilo 26 R, 4 sa ospravedlnili a 4 sa
nedostavili bez akéhokoľvek oznámenia.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Náležitosti delegovaných osôb z finálového stretnutia 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Tieto boli v ISSF zúčtované do ZF za 05/2016 na ťarchu AFK Topoľany, ako
domáce družstvo v tomto stretnutí. ŠTK nato uvedený klub vopred upozornila s tým, aby tento po úhrade uvedenej ZF
vystavil dvojmo faktúru pre ObFZ na úhradu týchto náležitosti. Uvedený klub ju na ObFZ doručil dňa 14.6.2016 v čiastke
103,20 €.. ŠTK v zmysle RS navrhla EkÚ ObFZ túto poukázať prevodom z účtu ObFZ na účet AFK Topoľany.

Ocenenie víťaza III.L mladších žiakov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii:
Uskutočnilo sa v sobotu 11.6.2016 na štadióne futb. odd. OŠK Zalužice pri stretnutí posledného 20. kola III.L mž Zalužice
- Bracovce. Víťaz súťaže - OŠK Zalužice - prevzal z rúk M. Žofčáka (podpredsedu ŠTK ObFZ) a J. Bendzáka (sekretára
ObFZ) za víťazstvo vo svojej súťaži futbalovú loptu a diplom, ako aj pohár za získanie titulu „Majster ObFZ Michalovce v
súť. roč. 2015/2016 v kategórii ml. žiakov“ a medaily pre 22 svojich členov.
Ocenenie víťaza IV. ligy dorastencov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii:
Uskutočnilo sa v sobotu 11.6.2016 na štadióne futb. odd. ŠK Nacina Ves pri stretnutí posledného 26. kola tejto súťaže
Nacina Ves - Rakovec n/O. Víťaz súťaže - ŠK Nacina Ves - prevzal z rúk M. Žofčáka (podpredsedu ŠTK ObFZ) a J.
Bendzáka (sekretára ObFZ) za víťazstvo vo svojej súťaži futbalovú loptu a diplom, ako aj pohár za získanie titulu „Majster
ObFZ Michalovce v súť. roč. 2015/2016 v kategórii dorastencov“ a medaily pre 22 svojich členov.
Ocenenie víťaza VI. ligy mužov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii: Uskutočnilo
sa v nedeľu 12.6.2016 na štadióne OFK Dúbravka pri stretnutí posledného 26. kola tejto súťaže Dúbravka - Topoľany.
Víťaz súťaže - AFK Topoľany - prevzal z rúk V. Čana (predsedu ObFZ) a J. Bendzáka (sekretára ObFZ) za víťazstvo vo
svojej súťaži futbalovú loptu a diplom, ako aj pohár za získanie titulu „Majster ObFZ Michalovce v súť. roč. 2015/2016 v
kategórii mužov“ a medaily pre 22 svojich členov.
Požiadavky VsFZ na vybavenosť štadiónov v súvislosti s postupmi do súťaží VsFZ: ObFZ ich pre AFK
Topoľany (kolektívu mužov postupujúcemu do súťaží VsFZ) zaslal jeho klubovému ISSF manažérovi e-mailom dňa
13.6.2016.
Nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2015/2016 na ŠTK VsFZ: Toto
bolo dňa 13.6.2016 z ObFZ zaslané e-mailom predsedovi ŠTK VsFZ takto: a) mladší žiaci: OŠK Zalužice; b) žiaci: MFK
Sobrance; c) dorastenci: ŠK Nacina Ves; d) muži: AFK Topoľany. Toto bolo takto v uvedený deň zaslané e-mailom aj
klubovým ISSF manažérom uvedených FO a FK.
10. ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Vzhľadom
k tomu, že víťaz 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 a víťaz súťaže VI.
ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ pre sezónu 2015/2016 je ten istý (AFK Topoľany), 10. ročník
stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016 sa v zmysle RS, bod B/b/b7,
neuskutoční. AFK Topoľany sa tak automaticky stal víťazom 10. ročníka stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016. Víťaz z prostriedkov ObFZ dostane „Putovný Superpohár ObFZ Michalovce“ na
obdobie 1 roka a jeho zmenšenú kópiu do trvalého vlastníctva, vecnú cenu a diplom.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ju v zmysle SPF, čl.
28/4,5,6, doručili tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev mládeže: - dňa 14.6.2015: Spoločné družstvo
žiakov U15 pod názvom „FK Veľké Slemence“ (vytvorilo sa zo žiakov FK Veľké Slemence a TJ Ptrukša) - hrať bude v
IV. lige žiakov ObFZ Michalovce; Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Ptrukša“ (vytvorilo sa z
dorastencov TJ Ptrukša a FK Veľké Slemence) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce. Tieto dohody, ktoré
nadobudli platnosť dňa 14.6.2016 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ Michalovce o ich schválení, boli z ObFZ dňa
14.6.2016 zaslané e-mailom na ORS SFZ k zaevidovaniu v ISSF, ktoré zaevidovanie potvrdilo e-mailom hneď v uvedený
deň..
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Rem. Hámre (ž 10.6.2016: v papierovom zápise sa u hráčov uvádzajú najprv priezviská a potom mená); Vyš. Remety (ž - 10.6.2016:
nesprávne uvedené meno hráča č. 10 - Baran - malo byť Michael).
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 10.-12.6.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L V ž - 14.k. z 10.6.2016: Zalužice - Topoľany (2); - IV.L Z ž
- 14.k. z 9.6.2016: Veľ. Slemence - Budkovce (1); - V.L Z d - 18.k. z 11.06.2016: Pozdišovce - Horovce (1); - VII.L V m
- 26.k. z 12.6.2016: Jovsa - Rem. Hámre (1), Rus. Hrabovec - Niž. Rybnica (1-2); - VII.L Z m - 26.k. z 12.6.2016: Beša
- Lesné (2); - VIII.L m - 18.k. z 12.6.2016: Ložín - Lekárovce (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 10.-12.6.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L Z ž - 14.k. z 9.6.2016:
Veľ. Slemence - Budkovce (1); - VII.L V m - 26.k. z 12.6.2016: Rus. Hrabovec - Niž. Rybnica (1); - VII.L Z m - 26.k. z
12.6.2016: Beša - Lesné (1); - VIII.L m - 18.k. z 12.6.2016: Ložín - Lekárovce (1).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie IV.L V ž - 14.k. z 10.6.2016: Zalužice Topoľany (5´ z viny hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - stretnutie VI.L m - 26.k. z 12.6.2016: Vyš.
Remety - Zempl. Široká (10´ z viny hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Návrhy pre DK udeliť tieto PP:
Topoľany (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 10.6.2016); Zempl. Široká (7 € - ŠTK: nNnS - m - 12.6.2016).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 26.k. VI.L m z 12.6.2016: Vyš. Remety - Zempl. Široká
3:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 3:0 nedohrané od 34´pre pokles počtu hráčov hostí pod 7, keď ich
na stretnutie nastúpilo len 9; vzaté na vedomie podanie na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF od rozh. B. Ondríka z
12.6.2016). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Zempl. Široká (50 € - ŠTK: NSppph - m - 12.6.2016).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich: - k 15.6.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 10.-12.6.2016 schválila všetky.

Schválenie výsledkov všetkých stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2015/2016: ŠTK ich k 15.6.2016 schválila všetky.
Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2015/2016: ŠTK ich k 15.6.2016
schválila všetky.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.
SPRÁVY DK ObFZ:
Štvrtá splátka FK Tibava: Táto z uznesenia MI-DK-2015/2016-0307 (1000 €) bola klubu dňa 15.6.2016 v
čiastke 200 € zahrnutá do ZF za 06/2016.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- Marcel Makula (Malčice m - 1191356; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/5a.
- Juraj Petrík (Poruba p/V m - 1219534; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/5a.
- Eduard Danko (Horovce m - 1215921; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 15.06.2016. podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 26. kola IV.L d Žbince - Pavlovce n/U z 11.6.2016: Miroslav Tokár (Žbince d - 1344747; 5 €) - 5
týžd. NEPO od 15.06.2016 s prerušením cez LP, podľa DP 48/1c/2b.
b) stretnutie 26. kola VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Veľ. Slemence z 12.06.2016: Juraj Reňo (Veľ. Slemence m 1150743;10 €) -1 stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/3.
c) stretnutie 26. kola VI.L m Žbince - Pavlovce n/U z 12.6.2016: Matúš Bubeňko (Žbince m - 1208499; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/3.
d) stretnutie 26. kola VII.L Z m Pozdišovce - Bánovce n/O z 12.6.2016: Marián Mičo (Bánovce n/O m 1190589;10 €) - 1 stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/3.
e) stretnutie 26. kola VI.L m Malčice - Tušice TNV z 12.6.2016: Michal Drška (Malčice m - 1226798; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 45/1/2a.
f) stretnutie 18. kola VIII.L m Strážske B - Choňkovce z 12.6.2016: Ján Pokrivňak (Choňkovce m - 1138308; 10
€) - 3 týžd. NEPO od 15.06.2016 s prerušením cez LP, podľa DP 48/1c/2b; Roman Ivaničko (Choňkovce m - 1186341; 10
€) - 3 týžd. NEPO od 15.06.2016 s prerušením cez LP, podľa DP 48/1c/2b; Martin Geľatko (Choňkovce m - 1234074; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 15.06.2016, podľa DP 37/3.
Pokus o NŠH - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretnutie 17.k. V.L Z d z 3.6.2016: Horovce - Močarany 0:3
kont. (toto stretnutie sa neuskutočnilo pre malý počet hráčov domácich; zo 7 hráčov domácich pred stretnutím, jeden - č. 4
- Marián Štrus - neprešiel konfrontáciou; DO: Horovce - pokuta klubu 80 € za pokus o NŠH, 300 € za nenastúpenie na
stretnutie, podľa DP 53/3b.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 15.-16.6.2016.
Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za neskoré oznámenie
zruš. obs.: - rozh.: M. Jakubec (5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO m - 12.6.2016 o 17:00 h; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 22.6.2016
do 15:00 h); - od ŠTK: - za nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev v ISSF k stretnutiu: Topoľany (4 € ŠTK: NNDkS - ž - 10.6.2016); Veľ. Slemence (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 9.6.2016); Pozdišovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d 11.6.2016); Jovsa (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 12.6.2016); Rus. Hrabovec (4 € - ŠTK: NNDks - m - 12.6.2016); Niž.
Rybnica (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 12.6.2016); Lesné (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 12.6.2016); Lekárovce (4 € - ŠTK:
NNDkS - m - 12.6.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Veľ. Slemence (7 € - ŠTK: NpTkS - ž 9.6.2016); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 12.6.2016); Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 12.6.2016); Ložín (7 € ŠTK: NpTkS - m - 12.6.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Topoľany (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 10.6.2016); Zempl.
Široká (7 € - ŠTK: nNnS - m - 12.6.2016); - za nedohranie stretnutia: Zempl. Široká (50 € - ŠTK: NSppph - m 12.6.2016). Z nich pokuty pre FO a FK budú v dňoch 17.-19.6.2016 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:
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 14.6.2016: - stretn. 14.k. IV.L V
ž z 10.6.2016: Rem. Hámre - Vyš. Remety 4:12 (rozh. F. Gejguš).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Tieto sa na základe rozhodnutí
komisií ObFZ upravujú a doplňujú do ISSF priebežne (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu
výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) a do ISSF boli zaznamenané tieto: - dňa
12.6.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia za nenastúpenie naň: - stretnutie 13.k. IV.L Z ž z 3.6.2016:
Trhovište - Veľ. Slemence 3:0 kont. (hostia došli neskoro); - stretnutie 17.k. V.L Z d z 3.6.2016: Horovce - Močarany 0:3
kont. (domáci nenastúpili pre nedostatok hráčov); - rozhodnutie ŠTK o výsledku nedohraného stretnutia: - stretnutie
25.k. VI.L m z 5.6.2016: Hatalov - Malčice 4:1 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 4:1 nedohrané od
46´; hostia do 2. polčasu nenastúpili).

ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 11.-12.6.2016:
IV. liga dorastencov: - 26. kolo - sobota 11.6.2016 o 14:00 h: Lastomír - Hatalov (Ihnacik ako R za Jakubca).
VI. liga mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 17:00 h: Žbince - Pavlovce n/U (Jakubec ako AR1 - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 17:00 h: Trhovište - Pus. Čemerné (So 11.6.2016
o 15:30 h v Moravanoch: M. Čeklovský ako R za Jána Pivarníka), Veľ. Kapušany B - Veľ. Slemence (o 14:00 h BaliJenčik ako R za Jakubca).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenie na schválené doplnky a zmeny „Registračného a prestupového poriadku SFZ“: Tento
prerokoval a schválil VV SFZ na svojom zas. 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“. Samotná
novela i celý predpis sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.6.2016.
SPRÁVY KM ObFZ:
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, zo 6.6.2016 od
16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany, v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov: Táto je zverejnená aj na stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.6.2016.
Ďalšie oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 6.6.2016, 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 9.6.2016: Pus. Čemerné (z
U14: Matúš Schmidt - zdrav. dôv.); - dňa 10.6.2016: mama (z U13: Tomáš Jaščur - štud. dôv.); - dňa 12.6.2016: hráč (z
U14: Richard Lehotay - rod. dôv.);.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich stále nedoručili a obratom ich majú doručiť aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: Michal Končik.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016: Pripomienky k nemu na ObFZ nedoručil ani jeden
člen VV takže v pôvodnom spracovaní ho J. Bendzák (sekretár ObFZ) predložil k schváleniu na zasadnutie VV ObFZ dňa
10.6.2016.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 05/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-11.6.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 11.6.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený
mesiac.
Spoločný aktív členov komisií a VV ObFZ Michalovce: V zmysle plánu ObFZ na súť. r. 2015/2016 sa tento
uskutoční vo štvrtok 23.6.2016 od 16:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ hlavným bodom programu aktívu bude zhodnotiť činnosť jednotlivých orgánov
ObFZ za 1. polrok 2016 s poukázaním na ich vzájomnú spoluprácu, klady a nedostatky v činnosti, ako aj na úlohy
smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom období. Tohto aktívu sa majú zúčastniť všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK,
TMK, KM, OK, všetci členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ a sekretár ObFZ. Každý z členov uvedených orgánov
ObFZ, ako aj z pozvaných hostí, má svoju prípadnú neúčasť na tomto aktíve, kvôli zabezpečeniu objednávky a spresneniu
počtu účastníkov, oznámiť vopred telefonicky J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ) na č. mobilu 0907/902068, a to najneskôr
v utorok 21.6.2016 do 11:30 h.
Pozvánka na Spoločný aktív členov komisií a VV ObFZ Michalovce dňa 23.6.2016: Z ObFZ bola táto dňa
14.6.2016 zaslaná e-mailom všetkým členom komisií a VV ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy (z nich pre
neoznámenie e-mailovej adresy nebola táto zaslaná e-mailom len týmto: J. Majoroš, J. Ždiňák).
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi SFZ a ObFZ Michalovce: ObFZ ho dostal
k podpisu zo SFZ dňa 16.6.2016 na dobu do 30.09.2016. Ten podpísal a hneď v uvedený deň zaslal na SFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrady z účtu ObFZ na účet FO-FK: Tieto boli poukázané na účty týchto FO a FK: - dňa 3.6.2015: na základe
rozhodnutia ŠTK ObFZ z 1.6.2015 za umiestnenie v 14. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016: Horovce - 100 € za 3.-4. miesto (poukázané na účet: SK58 0900 0000 0004 8270 6558; VS:
2015201634; KS: 0558; ŠS: 20160601), Krásnovce - 100 € za 3.-4. miesto (poukázané na účet: SK71 0900 0000 0004
8334 8852; VS: 2015201634; KS: 0558; ŠS: 20160601), Pavlovce n/U - 250 € za 2. miesto (poukázané na účet: SK02
0900 0000 0000 9102 5640; VS: 2015201602; KS: 0558; ŠS: 20160601), Topoľany - 300 € za 1. miesto (poukázané na
účet: SK27 0900 0000 0050 2995 8573; VS: 2015201601; KS: 0558; ŠS: 20160601).
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 10.6.2016: z faktúry zo 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).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 05/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 9.10.6.2016 a dňa 10.6.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.

Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 05/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 10.6.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: E. Anguš, J. Bendzák, J. Bali-Jenčik, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L.
Didič, P. Dziad, M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, M. Geci, F. Gejguš, J. Hreško, M. Hrinda, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec,
P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P. Koščo, D. Kron, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, J.
Minaroviech, B. Ondrík, O. Palinský, V. Pčolár, Ján Pivarník, Joz. Pivarník, L. Popik, Š. Reňo, P. Rapáč, M. Rovňak, M.
Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, M. Šimková, J. Škodi, M. Špivák, P. Tóth, P. Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský,
M. Verdžák, L. Vojtko, A. Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v
zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 04/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 13.-16.6.2016
a na ObFZ boli doručené dňa 16.6.2016.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 13.6.2016: P. Dziad st.
Prevzatie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali: dňa 13.6.2016: F. Gejguš, P. Dziad st., J. Škodi.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 10.6.2016. V termíne od 9.6.2016 od 11:00 h
do 16.6.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 22 FO a FK (predtým už od 29) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 10.6.2016 (3): Jovsa, Kriš. Liesková, Rus. Hrabovec; dňa 13.6.2016 (7): Čičarovce, Jastrabie pri MI, Lekárovce, Ložín, Moravany, Tibava, Vyš. Remety; - dňa 14.6.2016
(7): Bánovce n/O, Budkovce, Malčice, MI - Topoľany, Petrovce n/L, Tušice TNV, Vojany; - dňa 15.6.2016 (4): Beša,
Krásnovce, Palín, Strážske; - dňa 16.6.2016 (1): Senné. Uhradiť ich má ešte týchto 7 FO a FK územne patriacich pod
ObFZ MI: Choňkovce, Iňačovce, Niž. Rybnica, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Veľ. Revištia. Každý FO a FK, ktorý
dňa 14.6.2016 nemal platbu zo ZF za 05/2016 importovanú na účte SFZ, má od 14.6.2016 zastavenú činnosť
nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Oznámenia k príprave súťaží FZ 2016/2017: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 6.6.2016. Sú v nich najdôležitejšie oznamy o príprave súťaží SFZ 2016/2017 (o termínoch
podávania prihlášok do súťaže II. ligy mužov a do súťaže „Slovnaft Cup 2016/2017), aj o príprave súťaží VsFZ
2016/2017 (o ÚS ŠTK VsFZ k príprave súťaží VsFZ 2016/2017), aj o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 (sú
v nich: informácia o ich príprave a zverejňovaní materiálov k nej; pokyny ObFZ pre kolektívy FO a FK postupujúce do
súťaží VsFZ 2016/2017 s upozorneniami pre kolektívy FO a FK, ktoré majú záujem o postup do súťaží VsFZ 2016/2017;
upozornenia pre FO a FK k vybavovaniu nových RP pre nových hráčov družstiev; upozornenie pre družstvá mužov FO a
FK k postupom do vyšších súťaží FZ pre sezónu 2016/2017; informácia o neorganizovaní „Aktívu zástupcov FO a FK
súťaží ObFZ Michalovce“ spojeného s vyhodnotením sezóny 2015/2016 a vyžrebovaním sezóny 2016/2017; informácia o
najbližšej riadnej „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016; požiadavka na FO a FK k neprihláseniu niektorého
svojho družstva do súťaží ObFZ 2016/2017: požiadavka na FO a FK k prihláseniu niektorého svojho nového družstva
do súťaží ObFZ 2016/2017; informácia o vytvorenie súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" pre sezónu 2016/2017
v ISSF; informácia k zaevidovaniu družstiev FO a FK súťaží ObFZ a ich štadiónov v ISSF pre sezónu 2016/2017;
informácia k záväznej prihláške družstiev FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017.
Informácia o „Oznámeniach k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“: Sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.6.2016, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom
"Príprava súťaží 2016/2017". Prvé informácie do nej boli dané dňa 6.6.2016, ďalšie 13.6.2016 a 14.6.2016. Ďalšie
v nej budú zverejňované priebežne. Preto bude potrebné túto časť sledovať každý deň.
Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Boli dňa 13.6.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ. Obsahujú: 1. Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017; 2.
Informácie o úprave súťaží mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ po sezóne 2015/2016; 3. Informácie o postupoch
a zostupoch kolektívov FO a FK zo súťaží a do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ po sezóne 2015/2016; 4.
Požiadavku oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK zo súťaže ObFZ Michalovce 2015/2016 do
súťaže VsFZ 2016/2017; 5. Požiadavku oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK v súťažiach ObFZ
Michalovce pre sezónu 2016/2017; 6. Informácie o vytvorených súťažiach ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 v ISSF;
7. Návrh organizovania súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2016/2017; 8. Návrh termínovej listiny jednotlivých súťaží
ObFZ Michalovce 2016/2017; 9. Informácie o priraďovaní žrebovacích čísel kolektívom FO a FK do súťaží
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017; 10. Informácie o povinnosti klubového ISSF manažéra každého FO a FK
pred podaním elektronickej záväznej prihlášky družstva FO-FK do súťaže v ISSF; 11. Informácie k zaevidovaniu
družstiev FO a FK súťaží FZ a ich štadiónov v ISSF pre sezónu 2016/2017; 12. Informácie o záväznej prihláške
družstiev FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017; 13. Informácie o súťažných
vkladoch FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017; 14. Informácie o štartovnom za
družstvá FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017; 15. Informácie o finančnej
zábezpeke za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
2016/2017.
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu bolo dňa 14.6.2016
z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ. V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a jeho

hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne
paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho má každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce najneskôr do
piatku 24.6.2016 do 15:00 h.
Možnosť vytvorenia spoločného družstva mládeže: Informácie o tom aj so vzorom dohody boli dňa
14.6.2016 z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK zo súťaže ObFZ Michalovce
2015/2016 do súťaže VsFZ 2016/2017: ObFZ žiadal kolektívy FO a FK, ako víťazov najvyšších súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016 v jednotlivých vekových kategóriách (AFK Topoľany m, ŠK Nacina Ves d, MFK Sobrance ž,
OŠK Zalužice mž), aby svoj záujem alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže VsFZ oznámili obratom
telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ. Do 17.6.2016 do 11:00 h to z nich oznámili len: AFK Topoľany m.
Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK v súťažiach ObFZ Michalovce
pre sezónu 2016/2017: ObFZ žiadal kolektívy FO a FK, ako víťazov nižších súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016
v jednotlivých vekových kategóriách (TJ Kusín m, FK Vojany m, ŠK Strážske B m, TJ Vyšné Remety d, TJ
Družstevník Čičarovce d, OŠK Svornosť Bracovce d, AFK Topoľany ž, OcŠK Pozdišovce ž), aby svoj záujem
alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže ObFZ oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi
ObFZ. Do 17.6.2016 do 11:00 h to z nich oznámili len: TJ Kusín m (áno), FK Vojany m (áno), ŠK Strážske B m
(áno), OŠK Svornosť Bracovce d (nie). Ostatné to majú oznámiť obratom.
Oslovenie ďalších dorasteneckých družstiev zo IV. ligy dorastencov U19 ObFZ Michalovce 2015/2016
ohľadom postupu do súťaže III. ligy zemplínskej dorastencov U19 VsFZ 2016/2017: ObFZ oslovil aj ďalšie 2
družstvá z konečnej tabuľky tejto súťaže (2. Žbince, 3. Pavlovce n/U) o zváženie ponuky zaslania prihlášky do uvedenej
súťaže VsFZ 2016/2017 do 17.6.2016.
Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017:
VV na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na výkony R a námietok, povinne
zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

