Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 52 z 28.06.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí: KR ho do 28.6.2017 dostala od rozh. L. Babjaka zo
stretnutia 26.k.VIII.L m Beša - Petrovce n/L B z 18.6.2017. S uvedeným sa prerokovali nedostatky ohľadom papierového
zápisu z tohto stretnutia. Na základe bol doplnený a upravený aj elektronický zápis o stretnutí z tohto stretnutia v ISSF.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 22.6.2017 do 28.6.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Krásnovce (zo stretn. 25.k.VI.L m Krásnovce - Kusín z 11.6.2017; bez opatrení; klub si videozáznam môže
prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.6.2017 do 28.6.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o druhom
telefónnom čísle: J. Cejkovský (M: 0906/806933).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 28.6.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade
pokút na ObFZ do 28.6.2017: - rozh. M. Končík (- za neosp. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR:
nNnS - d - 11.6.2017; KR uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Toto má: - od 21.6.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade
poplatku na ObFZ do 21.6.2017: - rozh. D. Tuším (- za žiadosť R o zruš. obs.: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017; KR
uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ).
Zhodnotenie činnosti KR ObFZ za I. polrok 2017: KR ho uložila spracovať J. Špivákovi (predsedovi KR), ktorý
ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom dňa 23.6.2017.
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za KR: KR ho (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) uložila
spracovať J. Špivákovi (predsedovi KR) a doručiť v zmysle požiadaviek na ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Vzájomná dohoda a o prenájme štadióna: Na ObFZ ju doručili tieto FO a FK: - dňa 23.6.2017: TJ
Družstevník Ložín (dohoda s futb. oddielom OŠK Svornosť Bracovce o prenájme štadióna v Bracovciach pre družstvo
mužov futb. oddielu TJ Družstevník Ložín na jeho domáce stretnutia v jesennej časti VII.L Z m 2017/2018). ŠTK to
vzala na vedomie.
Zhodnotenie činnosti ŠTK ObFZ za I. polrok 2017: ŠTK ho uložila spracovať E. Angušovi (predsedovi ŠTK),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ ho doručil e-mailom dňa 28.6.2017.
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za ŠTK: ŠTK ho (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) uložila
spracovať E. Angušovi (predsedovi ŠTK) a doručiť v zmysle požiadaviek na ObFZ.
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za jarnú
časť súťaží ObFZ 2016/2017: ŠTK dňa 28.6.2017 týmto poverila predsedu ŠTK, ktorý ho má spracovať a e-mailom
doručiť na Se ObFZ.
Prihlášky kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018: Tieto
mali FO a FK možnosť v ISSF podať v termíne od 18.6.2017 do 23.6.2017. Do stanoveného termínu ich bolo podaných
90, z ktorých bolo 87 schválených a 3 zamietnuté. Po stanovenom termíne, až do 28.6.2017 do 15:00 h, ich bolo podaných
a schválených ešte 19 (za tieto budú kluby povinné uhradiť doplatok nedodržanie termínu). V ISSF ich kontroloval,
opravoval, doplňoval, schvaľoval i zamietal J. Bendzák (sekretár ObFZ) v dňoch 19.-28.6.2017. Bližšie informácie o nich,
ale aj o inom k súťažiam ObFZ 2017/2018, sú zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod
názvom „Príprava sezóny 2017/2018“, v bode 09. Elektronické prihlášky a ďalšie informácie k súťažiam ObFZ
2017/2018, ktorý bol priebežne aktualizovaný. ŠTK upozorňuje aj na sledovanie častí „SPRÁVY K SEZÓNE
2016/2017“ a „SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017“, ktoré sú zverejňované v jednotlivých ÚS.
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ich v zmysle SPF, čl.
28/4,5,6, doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 26.6.2017: Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „FK
Družstevník Iňačovce“ (vytvorilo sa z družstiev dorastencov FK Družstevník Iňačovce a OŠK Družstevník Zempl.
Široká) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce; Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom „OŠK
Družstevník Zempl. Široká“ (vytvorilo sa z družstiev žiakov OŠK Družstevník Zempl. Široká a FK Družstevník
Iňačovce) - hrať bude v IV. lige žiakov ObFZ Michalovce. Tieto dohody, ktoré nadobudli platnosť dňa 28.6.2017
právoplatným rozhodnutím ŠTK o ich schválení, budú z ObFZ zaslané e-mailom na ORS SFZ k zaevidovaniu v ISSF.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 21.6.2017 od 13:00 h do 28.6.2017 do 15:00 h ich DK dostala
v počte 1. Zaoberala sa nimi a tajomník DK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Martin Mikula (Rakovec n/O m - 1247741; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od
28.06.2017 do 28.09.2017, podľa DP 41/2.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
29.06.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 28.6.2017 do 15:00 h:
rozh. M. Končík (5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017).

Oznámenie k disciplinárnym sankciám (DS) s prerušením: V prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje
v období od posledného súťažného stretnutia v sezóne 2016/2017, do prvého stretnutia v sezóne 2017/2018.
Upozornenie na DP, čl. 37/6: Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže
napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna
komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa
celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5.
Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
Možnosť podania žiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: DK
oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny 2016/2017 napomínaný 5., 9.,12.ŽK, môže podľa DP, čl.
37/6, do 14 dní od oznámenia DS za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia
výkonu športovej činnosti v sezóne 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu uhradí, DS - pozastavenie výkonu
športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom
„Žiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote cez
ISSF a elektronickú podateľňu podaním na DK ObFZ.
Výška pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za 5., 9., 12.ŽK po skončení súťažného
ročníka: DK ich má stanovené nasledovne: muži - 50 €, dorastenci - 20 €, žiaci - 10 €.
Zhodnotenie činnosti DK ObFZ za I. polrok 2017: KR ho uložila spracovať M. Polákovi (predsedovi DK), ktorý
ho aj spracoval a na ObFZ ho doručil e-mailom i osobne dňa 28.6.2017.
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za DK: KR ho(zosumarizovať jesennú a jarnú časť) uložila
spracovať M. Polákovi (predsedovi DK) , ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 28.6.2017.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF: Tie sa doplňujú väčšinou v tých
prípadoch, ak stretnutie nerozhoduje kvalifikovaný R, ale klubový zástupca, alebo aj pri nedostatkoch v nich zo strany R.
Po doručení papierových zápisov z takýchto stretnutí na ObFZ, alebo iných podkladov z nich, údaje z nich prekontroloval
a postupne v ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: - dňa 28.6.2017: stretn. 26.k. VIII.L m z 18.06.2017: Beša - Petrovce n/L B 1:1 (rozh. L. Babjak).
Finálne poradie v konečných tabuľkách všetkých súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Dňa 21.6.2017 ho
v ISSF spracoval J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) a je k dispozícii aj na verejno-prístupnom portáli
„futbalnet.sk“.
Členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si ho vygenerovať v ISSF. Kluboví
ISSF manažéri informáciu k tomu dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, aj s názornou ukážkou. Z aktívnych klubov
v sezóne 2016/2017, územne patriacich pod ObFZ Michalovce, si ho do 28.6.2017 do 16:00 h už vygenerovali aj: - z
klubov matrične patriacich pod VsFZ: - k 27.6.2017 (1): Veľ. Revištia (predtým 10; tým si ich už vygenerovali
všetky tieto kluby). Týmto ho už vygenerovali všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce.
Zhodnotenie činnosti „Úseku správcov súťaží ObFZ“ za I. polrok 2017: Uvedený úsek ho uložil spracovať J.
Bendzákovi (vedúcemu tohto úseku), ktorý ho aj spracoval a na ObFZ ho doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF v termíne od 1.10.2016 do 31.12.2016:
Tieto boli v termíne od 21.06.2017 od 16:00 h do 28.06.2017 do 16:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči
týchto FO-FK: Beša (1): Lukáš Csorba - 08.06.1994 - (03/10-04/10-24/06 – 24/06). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 21.06.2017 od 16:00 h do 28.06.2017 do
16:05 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Zempl. Široká (9): Lukáš Baczmaga 31.03.2004 (09-09-23 – 24), Samuel Bodnár - 19.01.2006 (20-20-23 – 24), Marek Fajner - 29.03.2005 (20-20-23 – 24),
Stanislav Feňuš - 14.10.2002 (20-20-23 – 24), Erik Tóth - 26.08.2004 (20-20-23 – 24), Marek Kudráč - 15.01.2005 (2020-23 – 24), Filip Kaščák - 09.12.2004 (20-20-23 – 24), Adam Škreptáč - 21.10.2002 (20-20-23 – 24), Marek Čičák 12.06.2005 (20-20-23 – 24). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 21.06.2017 od 16:00 h
do 28.06.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Beša (1): Lukáš Csorba - 08.06.1994 (26 – 26). Tieto FO a FK mali čakať
doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: V termíne od 21.06.2017 od 16:00 h do 28.06.2017 do 16:00 h boli
v ISSF tieto: Pozdišovce (1): Lenka Kucíková - 20.04.1985 (26-26 – 26). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto RP.
Zhodnotenie činnosti MRK ObFZ za I. polrok 2017: MRK ich uložila spracovať J. Šimkovi (predsedovi MRK
ObFZ), ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom dňa 23.6.2017 i osobne dňa 24.6.2017.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti TMK ObFZ za I. polrok 2017: KM ho uložila spracovať M. Eštokovi (predsedovi TMK
ObFZ), ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.

SPRÁVY KM ObFZ:
Neprevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, stále neprevzali a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Jovsa,
Topoľany, Poruba p/V, Pozdišovce, Strážske, Zalužice.
Ďalšie informácie o Výberoch ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v I. polroku 2017: Tieto sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri týchto dátumoch: 02.05.2017, 10.05.2017, 23.05.2017, 07.06.2017 a informácie o ostatnom zraze v I.
polroku 2017 z 19.06.2017 sú pri dátume 21.6.2017. Vyhodnotenie ostatného zrazu z 19.06.2017 spracoval J. Vaľko (hl.
tréner) dňa 21.6.2017 a v uvedený deň ho zaslal e-mailom na stanovené miesta..
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“: Tento sa uskutoční až v mesiaci august 2017. Bližšie informácie k nemu budú
zverejnené na webovej stránke ObFZ 10 dní vopred.
Zhodnotenie činnosti KM ObFZ za I. polrok 2017: KM ho uložila spracovať R. Feňušovi (predsedovi KM ObFZ),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
SPRÁVY OK ObFZ:
Zhodnotenie činnosti OK ObFZ za I. polrok 2017: OK ho uložila spracovať M. Čagovi (predsedovi OK ObFZ),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 28.6.2017.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti RK ObFZ za I. polrok 2017: RK ho uložila spracovať J. Padovi (predsedovi RK ObFZ),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 28.6.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Zhodnotenie činnosti Se ObFZ za I. polrok 2017: Se ObFZ ho uložil spracovať J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
Výzva k doručeniu dokladov o úhrade poplatkov a pokút: V súvislosti so záverom sezóny 2016/2017 je
potrebné mať túto uzavretú aj po ekonomickej stránke. Za tým účelom boli dňa 26.6.2017 aj e-mailom zaslaným z ObFZ
vyzvaní títo R, aby do 28.6.2017 do 15:00 h na ObFZ doručili tieto svoje doklady o úhrade poplatkov a pokút: D. Tuším
(poplatok za žiadosť o zruš. obs.: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017); M. Končík (pokuty za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017). Do 28.6.2017 ich nedoručili a doručiť ich majú obratom.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016),
Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m Moravany - Zempl. Široká zo 4.6.2017).
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Na ObFZ ju stále
nedoručili a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď, Tibava.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zhodnotenie činnosti „Ekonomického úseku ObFZ“ za I. polrok 2017: EkÚ ho uložil spracovať J. Bendzákovi
(sekretárovi ObFZ), ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
Žiadosť o zrušenie nesprávneho poistného vzťahu: EkÚ ObFZ ju dňa 26.6.2017 zaslal na sociálnu poisťovňu
v Michalovciach ohľadom dohody o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia u p. Pavlo Peter - 9906187280,
bytom 071 01 Lesné 15, uzatvorenej na obdobie 6.8.2016 - 31.10.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 23.06.2017: J. Cejkovský (za 04,05); - dňa 28.06.2017: L. Babjak (za 05).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ: a) z roku 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017:
M. Dančišin (za 03,04,05), P. Dziad (za 05), P. Feňuš (za 05), Š. Ferko (za 05), F. Gejguš (za 05), M. Hospodi (za 05), J.
Hreško (za 03,04,05), D. Ihnacik (za 05), M. Končík (za 05), A. Kopas (za 05), P. Koščo (za 05), J. Matej (za 03,04,05), M.
Miľo (za 05), Š. Miľo (za 05), J. Minaroviech (za 05), O. Palinský (za 04,05), P. Pavlo (za 05), V. Pčolár (za 03,04,05), Joz.
Pivarník (za 05), P. Rapáč (za 05), P. Remecký (za 05), M. Rovňák (za 05), M. Ruščanský (za 03,04,05), J. Šimko (za
04,05), P. Tudja (za 05), M. Tušek (za 03,04,05), D. Tuším (za 04,05), K. Ubľanská (za 05), M. Ubľanský (za 05), L. Vojtko
(za 03,04,05), A. Žoffčák (za 03,04,05).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 23.06.2017: Záhor
(e-mailom: za 05/2017 - uhradená dňa 09.06.2017); - dňa 26.06.2017: Pus. Čemerné (e-mailom: za 05/2017 - uhradená
dňa 12.06.2017). Ani do 28.06.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj
tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016:
Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017:

- dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné;
- dňa 20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ. Kapušany; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Budkovce,
Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Rus. Hrabovec, Žbince.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 06/2017: Tieto majú byť v ISSF vygenerované dňa
01.07.2017 a platby za ne budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ ich výnimočne
odporúča uhradiť najneskôr 6.7.2017, aby kópiu dokladu o úhrade mohol každý klub odovzdať pri prezentácii na
konferencii ObFZ dňa 7.7.2017.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Majstri súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Ich fotografie s komentárom k nim (mladší žiaci U13 Sobrance, žiaci U15 - Sobrance, dorastenci U19 - Žbince, muži - Pavlovce n/U) boli dňa 21.6.2017 z ObFZ zaslané
emailom k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, ako aj do menu vľavo, do časti
"Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2016/2017".
V týchto častiach sú umiestnené pri dátume 21.6.2017.
Konečné tabuľky súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Dňa 21.6.2017 boli z ObFZ zaslané emailom
k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, ako aj do menu vľavo, do časti
"Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2016/2017".
V týchto častiach sú umiestnené pri dátume 21.6.2017.
Kvalifikačné stretnutia za sezónu 2016/2017: Riadiace orgány súťaží VsFZ i ObFZ Michalovce ich na základe
voľných miest stanovili takto:
● ŠTK VsFZ stanovila pre doplnenie V.L Z mužov 2017/2018 kvalifikačné stretnutie ŠK Agro Palín - FK
Tatran Úpor, ktoré sa uskutoční v piatok 30.6.2017 o 17:30 h na futbalovom ihrisku TJ Sokol Močarany.
● ŠTK ObFZ Michalovce, len pre prípad, ak v predchádzajúcom stretnutí bude víťazom FK Tatran Úpor,
stanovila pre doplnenie VI.L mužov ObFZ Michalovce 2017/2018 kvalifikačné stretnutie TJ Veľké Revištia B - OFK
Rakovec n/O, ktoré sa uskutoční v sobotu 1.7.2017 o 17:30 h na Štadióne Štefana Nadzama v Budkovciach.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Príprava sezóny 2017/2018: Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne
zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“, kde
sú umiestňované podľa dátumov doručenia, preto je potrebné tieto pravidelne sledovať. Do 7.6.2017 v nej bolo
zverejnených 6 materiálov s por. č. 00 - 05, ktoré bolo potrebné aj v takom poradí preštudovať. Ďalšie informácie v nej
boli zverejnené po 14.6.2017, a to takto: 06. 15.06.2017: Oznámenia klubov k súťažiam ObFZ Michalovce 2017/2018;
07. 19.06.2017: Prehľad o FO-FK v sezóne 2017/2018 (oznámenie; tlačivo); 08. 20.06.2017: Ďalšie oznámenia k
súťažiam ObFZ 2017/2018 k 19.06.2017. Ďalší materiál (09. Elektronické prihlášky a ďalšie informácie k súťažiam
ObFZ 2017/2018) bol na tejto stránke priebežne aktualizovaný (naposledy tomu tak bolo 28.6.2017). V dňoch 3.7.7.2017 bude medzi týmito materiálmi zverejnené aj zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2017/2018 a postupne aj
pridelené žrebovacie čísla jednotlivým kolektívom FO a FK.
Prehľady v ISSF schválených elektronických prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 a iného od 19.6.2016: Tieto boli spracované priebežne v jednotlivých dňoch
a zverejňované boli na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“
(prvý bol spracovaný dňa 21.6.2017 k 16:00 h a bol zverejnený pri dátume 21.6.2017, ďalší k 22.6.2017 k 16:00 h pri
dátume 22.6.2017, ďalší k 28.6.2017 k 10:00 h pri dátume 28.6.2017). V týchto prehľadoch boli červeným písmom
zvýraznené FO a FK, ktoré svoje resty mali zrealizovať obratom!
Súťažný vklad FO a FK za kolektívy prihlásené do jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2017/2018: Tento bude pre všetky FO a FK, ktoré za svoje kolektívy do podali v ISSF prihlášky do súťaží
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018, zaevidovaný v ISSF v dňoch 29.-30.6.2017 a tým budú zahrnuté do zbernej
faktúry za 06/2017 ako uznesenie ŠTK. Zberná faktúra z ISSF za 06/2017 bude musieť byť výnimočne uhradená na účet
SFZ najneskôr dňa 6.7.2017 a každý FO a FK bude povinný kópiu dokladu o jej úhrade odovzdať pri prezentácii na
„Konferencii ObFZ“ dňa 7.7.2017.
Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2017/2018: Táto bude v ISSF zaevidovaná do zbernej faktúry za 06/2017 v uzneseniach ŠTK
v dňoch 29.-30.6.2017 pre tieto nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2017/2018: Tušice TNV - 170 €, Topoľan y B - 170 €, Pavlovce n/U B - 170 €. Zberná faktúra z ISSF za
06/2017 bude musieť byť výnimočne uhradená na účet SFZ najneskôr dňa 6.7.2017 a každý FO a FK bude povinný
kópiu dokladu o jej úhrade odovzdať pri prezentácii na „Konferencii ObFZ“ dňa 7.7.2017. Po skončení sezóny 2017/2018,
pri vyrovnaní všetkých restov voči ObFZ, bude táto vrátená späť na účet príslušného FO - FK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Úlohy v závere I. polroku 2017 pre predsedov jednotlivých komisií ObFZ: VV ObFZ Michalovce na
svojom 41. zas. dňa 9.5.2017 uložil:
● predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti svojej komisie za I. polrok 2017 a doručiť
ho na ObFZ e-mailom i písomne do 23.6.2017.

● predsedom KR, ŠTK, DK, po skončení sezóny spracovať za svoje komisie zhodnotenie sezóny 2016/2017
súťaží ObFZ (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) a toto doručiť ho na ObFZ do 23.6.2017 e-mailom i písomne.
Predsedovia jednotlivých komisií boli nato upozornení aj e-mailom zaslaným z ObFZ. Zhodnotenia budú
podkladmi do správy na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017.
Zhodnotenie činnosti VV ObFZ za I. polrok 2017: VV ho uložil spracovať J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ),
ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za I. polrok 2017: VV uložil predsedom komisií ObFZ
a vedúcim úsekov ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017 a doručiť ho na ObFZ e-mailom i písomne do
23.6.2017. Na ObFZ ho už doručili: - e-mailom: - dňa 23.6.2017: Konferencia, VV, ÚSS, Se, EkÚ, TMK, KM, KR,
MRK; - dňa 28.6.2017: ŠTK, DK, OK, RK; - písomne: - dňa 23.6.2017: Konferencia, VV, ÚSS, Se, EkÚ, TMK, KM,
- dňa 24.6.2017: MRK; - dňa 28.6.2017: DK, OK, RK.
Zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ za KR: VV uložil predsedom KR, ŠTK, DK, po skončení sezóny
spracovať za svoje komisie zhodnotenie sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) a toto
doručiť na ObFZ do 23.6.2017 e-mailom i písomne. Na ObFZ ho už z nich doručili: - e-mailom: - dňa 28.6.2017: DK; písomne: - dňa 28.6.2017: DK.
Najbližšie 43. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 10.7.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 43. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 10.7.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 3.7.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK,
sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Zhodnotenie činnosti „Konferencie ObFZ“ za I. polrok 2017: VV ho uložil spracovať J. Bendzákovi (sekretárovi
ObFZ), ktorý ho aj spracoval a na ObFZ doručil e-mailom i osobne dňa 23.6.2017.
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 7. júla 2017 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy). Za každý klub územne patriaci pod ObFZ Michalovce sa jej má zúčastniť jeden poverený delegát klubu.
Informácie a materiály k najbližšej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017: Tieto sú od
1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom
„Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, kde sú umiestňované podľa dátumov doručenia. Od 1.6.2017 do nej boli umiestnené tieto
materiály: 01. 01.06.2017: Členské schôdze klubov; 02. 07.06.2017: Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie; 03.
13.06.2017: Informácie o príprave konferencie; 04. 14.06.2017: Návrh programu konferencie; 05. 14.06.2017: Návrh
zloženia pracovných komisií konferencie; 06. 14.06.2017: Kľúč účasti delegátov FO-FK a hostí na konferencii; 07.
14.06.2017: Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 (s tlačivom
návrhu). V termíne od 21.6.2017 do 28.6.2017 boli do nej umiestnené tieto materiály: 08. 23.06.2017: Návrhy na
členov pracovných komisií konferencie; 09. 23.06.2017: Pripomienky k návrhu programu konferencie. Ďalšie
materiály budú do tejto časti doplňované priebežne, preto je potrebné ich sledovať. Najbližšie to budú: 10.
30.06.2017: Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017; 11.
30.06.2017: Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017.
Poverenie pre delegáta klubu na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017: Každý
delegát klubu bude povinný pri prezentácii pred začiatkom uvedenej konferencie odovzdať odstrihnutú, vyplnenú a
potvrdenú „Návratku o poverení delegáta klubu na riadnu Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 7.7.2017“ (jej tlačivo
bude od 30.6.2017 zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa
7.7.2017“, v bode 10).
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017: VV uložil sekretárovi ObFZ
pozvánku na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 (tá bude od 30.6.2017 zverejnená na webovej stránke
ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, v bode 11) zaslať z ObFZ najneskôr 7
dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne
2016/2017 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (i
prípadným novoprihláseným klubom do sezóny 2017/2018), spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu (pre
kluby, ktoré sa nezúčastnili ostatných 3 konferencií ObFZ ich zaslať aj písomne poštovou listovou zásielkou). 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. V tom istom
termíne ju uložil zaslať na e-mailové adresy aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ,
sekretárovi ObFZ, členom volebnej komisie ObFZ, skrutátorom konferencie, organizačnému pracovníkovi konferencie,
prípadným ďalším pozvaným hosťom. Pozvánku uložil zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred konferenciou poštovou
listovou zásielkou aj pozvaným jubilantom.
Návrhy na členov pracovných komisií najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017:
Oprávnené osoby mali možnosť v zmysle stanov ObFZ, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b., najneskôr 14
dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov
pracovných komisií tejto konferencie z radov delegátov konferencie. Vzhľadom k tomu, že ich do uvedeného termínu na
ObFZ nedoručil nikto, delegátom riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 sa na schválenie predloží

zloženie pracovných komisií konferencie tak, ako ho schválil VV na svojom 42. zas. dňa 12.6.2017.
Pripomienky k návrhu programu najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017:
Oprávnené osoby mali možnosť, v zmysle stanov ObFZ, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b., najneskôr 14
dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu
konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Vzhľadom k tomu, že ich do
uvedeného termínu na ObFZ nedoručil nikto, riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 sa bude riadiť
programom tak, ako ho schválil VV na svojom 42. zas. dňa 12.6.2017.
Návrhy na zaradenie do kandidátky na voľbu členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné
obdobie rokov 2018-2021 na konferencii ObFZ dňa 7.7.2017: Na 42. zas. VV dňa 12.6.2017 Volebná komisia ObFZ
Michalovce oznámila vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov
2018-2021, ktorá sa uskutočňuje v súlade so stanovami ObFZ, čl. 52, a patrí do výlučnej pôsobnosti delegátov
konferencie ObFZ. Všetci členovia volebnej komisie ObFZ, vrátane predsedu a podpredsedu, musia byť zvolení na
najbližšej konferencii ObFZ predchádzajúcej volebnej konferencii. Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť kandidáta
na funkciu volenú konferenciou písomne doručením „Návrhu na zaradenie do kandidátky“ na ObFZ najneskôr 7 dní
pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby (do 30.6.2017) na adresu: Oblastný futbalový zväz
Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce. Bližšie o tom na webovej stránke
ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, v bode: 07. 14.06.2017: Vyhlásenie
voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 (s tlačivom návrhu).
ZO SPRÁV SFZ:
Prihlášky do 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Podaním elektronickej prihlášky
v ISSF na ŠTK SFZ do uvedeného ročníka tejto súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/2018
môžu svoje družstvá mužov prihlásiť len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne
2017/2018 štartovať minimálne v V. lige mužov), a to už od 29.05.2017 do 30.06.2017 do 24:00 h. Súťaž riadi ŠTK
SFZ a družstvá v nej štartujú na vlastné náklady. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 22.7.2017 (je organizované v
spolupráci s ŠTK RFZ); 2. kolo - 6.9.2017; 3. kolo - 27.9.2017; 4. kolo - 18.10.2017; 5.kolo - 14.3.2018; 6.kolo 04.04.2018 (odveta 18.04.2018). Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nej prihlášky, spomedzi
191 už podaných prihlášok, podali len tieto FO a FK: - do 14.6.2017: MFK Zemplín Michalovce; - do 21.6.2017:
OŠK Pavlovce n/U; - do 21.6.2017: ŠK Nacina Ves.
SPRÁVY Z ISSF:
Požiadavka na vyriešenie problémov počtu mládežníckych družstiev FO a FK kvôli prerozdeleniu 15%
dotácie: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 22.6.2017 od J. Letka, v prílohe aj so zoznamom, pričom potrebné ju bolo
vyriešiť najneskôr do 26.6.2017 do 24:00 h. ObFZ Michalovce tu problémy nemal.
Požiadavka o nahlásenie zmien matričnej príslušnosti klubov v súvislosti s prípravou novej sezóny
2017/2018: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 23.6.2017 od M. Sládkoviča. ObFZ Michalovce ich nahlási 30.6.2017.
Doplnená rola v ISSF „Správca súťaže - delegátor“: Informáciu o nej FZ dostali z ISSF e-mailom dňa
23.6.2017 od F. Ferenca, ktorý odporučil prehodnotiť doterajšie funkcionality funkcionárov orgánov každého FZ a cez
„Pomoc“ zaslať požiadavky na zmeny. ObFZ Michalovce ich zašle neskôr, po prekonzultovaní s komisiami.
Členské poplatky zväzov za sezónu 2016/2017: Informáciu o nich, aj so zoznamom FZ, ktoré ich mali
uhradené, FZ dostali z ISSF e-mailom dňa 25.6.2017 od J. Letka. FZ, ktoré členský poplatok nemali uhradený, boli
povinné si ho v ISSF bezodkladne vygenerovať. ObFZ Michalovce ho mal uhradený.
Členské poplatky klubov za sezónu 2016/2017: Informáciu o nich, aj so zoznamom klubov, ktoré ich nemali
uhradené, a návodom ako ich vygenerovať, FZ i kluby dostali z ISSF e-mailom dňa 25.6.2017 od J. Letka. FZ, boli
povinné svoje kluby (matrične patriace pod príslušný FZ) v zozname uvedené okamžite bezodkladne vyzvať, aby si
tento členský poplatok v ISSF vygenerovali. Upozornenie k tomu, aj so zoznamom klubov, ktoré ich nemali uhradené
v rámci VsFZ, a návodom ako ich vygenerovať, FZ v rámci VsFZ dostali e-mailom dňa 26.6.2017 aj od M. Eperješiho
(sekr. VsFZ) s požiadavkou vybaviť to do 29.6.2017, kedy je Konferencia SFZ, lebo klub nemôže poberať dotácie zo
Zákona o športe, ak nemá uhradené členské. Priebežnú informáciu o stále neuhradenom členskom poplatku klubov, aj
s prehľadom o nich, kluby i FZ dostali z ISSF e-mailom aj dňa 28.6.2017 od J. Letka. Z klubov matrične patriacich
pod ObFZ Michalovce ho mal vygenerovaný každý.
Finálny report počtu mládežníckych družstiev FO a FK pre rozdelenie 15% dotácie: FZ informáciu
o ňom, aj s prehľadom, dostali z ISSF e-mailom dňa 28.6.2017 od J. Letka. Prípadnú nájdenú chybu bolo potrebné
oznámiť najneskôr do 1.7.2017. Čo sa týka klubov s mládežníckymi družstvami, ktoré v sezóne 2016/2017
matrične patria pod ObFZ Michalovce, tak vo finálnom prehľade medzi nimi nebol tento: OŠK Pavlovce nad
Uhom – 31950515 - SK0209000000000091025640 – 1. Bol medzi klubmi VsFZ. Správne by mal byť medzi klubmi
ObFZ Michalovce, čím aj súčet za ObFZ Michalovce by mal byť o 1 družstvo vyšší - z 39 na 40. Súčet vo VsFZ
by tým mal byť o 1 družstvo nižší - z 325 na 324. Ostatné za ObFZ Michalovce bolo OK. Uvedené bolo obratom
e-mailom oznámené J. Letkovi.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

