Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 11 z 13.09.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 13.9.2017 dostala od týchto FO a FK: Kriš. Liesková (zo
stretn. 5.k. VI.L m Kriš. Liesková - Krásnovce z 3.9.2017); Zalužice (zo stretn. 5.k. VI.L m Zalužice - Trhovište z 3.9.2017);
Iňačovce (zo stretn. 1.k. VII.L V m Iňačovce - Záhor z 3.9.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 7.9.2017 do 13.9.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Trhovište (zo stretn. 4.k. VI.L m Trhovište - Vyš. Remety z 27.8.2017; bez opatrení; KR videozáznam vrátila
FK Trhovište); Ložín (zo stretn. 2.k. VII.L Z m Ložín - Malčice z 27.8.2017; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia); Kriš. Liesková (zo stretn. 5.k. VI.L m Kriš. Liesková - Krásnovce z 3.9.2017; bez opatrení; FK
Kriš. Liesková si môže videozáznam prevziať na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ);
Iňačovce (zo stretn. 1.k. VII.L V m Iňačovce - Záhor z 3.9.2017; bez opatrení; FK Iňačovce si môže videozáznam prevziať na
ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ; KR upozorňuje FK Iňačovce na doručovanie
videozáznamov na predpísanom nosiči).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 7.9.2017 do 13.9.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
Joz. Pivarník na 14.9.2017 - rod. dôv.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 13.9.2017: - z dôvodu nedoručenia dokladu
o úhrade PP: rozh. A. Kopas (24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017). KR to uvedenému zruší až po doručení dokladu na ObFZ.
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh.: P. Pavlo, R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík. KR ho im zruší až po doručení tohto potvrdenia.
(24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017)
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-17.9.2017: KR ich dňa 13.9.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 11, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-24.9.2017: KR ho dňa 13.9.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 19.9.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 20.9.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: Marek Juhás
- z dôvodu záujmu stať sa R súťaži ObFZ MI.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 23.-24.9.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 13.9.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 8. kolo - sobota 23.9.2017 o 12:00 h:
Žbince - Pavlovce n/U; V. liga Východ dorastencov U19: - 4. kolo - sobota 23.9.2017 o 12:00 h: Iňačovce - Rem. Hámre;
V. liga Západ dorastencov U19: - 4. kolo - sobota 23.9.2017 o 12:00 h: Dúbravka - Kriš. Liesková; VI. liga mužov: - 8.
kolo - nedeľa 24.9.2017 o 12:00 h: Kriš. Liesková - Vyš. Remety, Žbince - Dúbravka; VII. liga Východ mužov: - 4. kolo nedeľa 24.9.2017 o 12:00 h: Iňačovce - Rem. Hámre; VII. liga Západ mužov: - 6. kolo - nedeľa 24.9.2017 o 12:00 h:
Malčice - Petrovce n/L B; VIII. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 24.9.2017 o 12:00 h: Horňa - Pavlovce n/U B.
Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na licenčný seminár v rámci VsFZ v 10/2017 k získaniu
kvalifikácie „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach: Záujem o to do stanoveného termínu 13.9.2017 na ObFZ
nahlásili len títo 3 záujemcovia: Štefan Miľo - Ul. kap. J. Nálepku 1061/31, 071 01 Michalovce; Vladimír Lisák ml. - Ul.
Saleziánov 1282/4, 071 01 Michalovce; Blažej Marga - Ul. Sibírska 41, 080 00 Prešov. KR žiada sekretára ObFZ o zaslanie
zoznamu frekventantov na tento seminár za ObFZ Michalovce, aj s ich požadovanými údajmi, do 15.9.2017 na VsFZ.
Nahlásenie záujemcu o funkciu R: KR dňa 9.9.2017 v ISSF, cez elektronickú podateľňu, dostala oznámenie o
záujme stať sa R futbalu súťaži ObFZ MI od: Marek Juhás - Lesné.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 7.-10.9.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: V.L Z d U19 - 1.k. z
07.09.2017: Čičarovce - Ložín (1); V.L Z d U19 - 2.k. z 09.09.2017: Horovce - Čičarovce (2); VIII.L m - 6.k. z
10.09.2017: Beša - Pavlovce n/U B (1). Do pozornosti DK.
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 7.-10.9.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: V.L V d U19 - 2.k. z 09.09.2017: Rus. Hrabovec - Iňačovce (1; nefunkčná
tlačiareň); VII.L V m - 2.k. z 10.9.2017: Rus. Hrabovec - Kusín (1, zápis ručne bez PC); VIII.L m - 6.k. z 10.9.2017:
Beša - Pavlovce n/U B (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: V.L Z d U19 - 2.k. z 09.09.2017: Pus. Čemerné - Ložín (2;
15´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); Horovce - Čičarovce (2; 15´ z viny Ho; ŠTK ponechala v
platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: V.L Z d U19 - 1.k. z 07.09.2017: Čičarovce - Ložín (1; 10´ z
viny Do - neskoré pripravenie nominácie a pomalý internet; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); III.L ž U15 3.k. z 08.09.2017: Nacina Ves - Sobrance (1; 20´ z viny Do; pomalý internet; ŠTK ponechala v platnosti výsledok
z HP). Do pozornosti DK.
Dodatočné doručenie RP hráča na ObFZ po jeho nastúpení na stretnutie bez RP - po upozorneniach:
Doručili ich tieto kluby ohľadom týchto svojich hráčov z týchto stretnutí:

● Veľ. Slemence - dňa 12.9.2017 - k stretn. 1.k. VII.L Z m z 20.08.2017: Veľ. Slemence - Ložín (e-mailom
doručené kópie RP hráčov: Tibor Ondik - 1277692; Ladislav Stach - 1286663) - bez ďalšieho postihu.
Dodatočné doručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení
na stretnutie bez RP po upozornení: Doručili ich tieto kluby ohľadom týchto svojich hráčov z týchto stretnutí:
● Tibava - dňa 7.9.2017 - k stretn. 1.k. súťaže Pohár ObFZ z 31.8.2017: Tušice TNV - Tibava (e-mailom
doručená kópia RP hráča Mário Baszcsur - 1326134; nedoručení kópia dokladu o doručení RP) - bez ďalšieho postihu.
● Močarany - dňa 13.9.2017 - k stretn. 1.k. V.L Z d U19 z 02.09.2017: Močarany - Horovce (osobne
doručená kópia RP hráča Nikolas Kondík - 1395619 - aj s kópiou dokladu o jeho doručení dňa 8.9.2017) - bez ďalšieho
postihu.
● Iňačovce - dňa 12.9.2017 - k stretn. 1.k. VII.L V m z 03.09.2017: Iňačovce - Záhor (osobne doručená kópia
RP hráča Marek Slivka - 1042635 - aj s kópiou dokladu o jeho doručení dňa 8.9.2017) - bez ďalšieho postihu.
Nedoručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení na
stretnutie bez RP - napriek upozorneniu: Ani do 13.09.2017 do 16:00 h ich nedoručili:
● Rem. Hámre - k stretn. súťaže Pohár ObFZ - 1.k. z 31.8.2017: Horňa - Rem. Hámre (hráč - Jozef Staško 110695; klub Rem. Hámre - na ObFZ obratom e-mailom doručiť kópiu žiadosti o RP schválenej matrikárom, kópiu RP
aj s kópiou dokladu o jeho doručení - do pozornosti DK - 2x).
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný doručiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho doručiť oskenovaný e-mailom na ObFZ). Ak ho klub nemôže doručiť pre jeho stratu,
zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu doručiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (a aj doklad
o podaní v týchto dňoch „Žiadosti o vydanie nového RP hráča“ schválenú matrikárom FZ). Jeho RP je povinný doručiť
na ŠTK hneď po jeho doručení z výroby, aj s kópiou dokladu o jeho doručení (stačí ich doručiť oskenované e-mailom
na ObFZ). Ak ich do stanoveného termínu nedoručí, ŠTK to dáva do pozornosti DK. Bez RP na stretnutia v dňoch 7.10.9.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- V.L V d U19 - 2.k. z 09.09.2017: Poruba p/V - Rem. Hámre (hráč Do - Patrik Streňo - 1324157 - podaná
žiadosť na vydanie nového RP, klub Poruba p/V - na ObFZ obratom e-mailom doručiť kópiu RP aj s kópiou dokladu
o jeho doručení - do pozornosti DK).
- V.L Z d U19 - 2.k. z 09.09.2017: Pus. Čemerné - Ložín (hráč Ho - Radoslav Mihaľo - 1397365 - rozhodcovi
doložené tlačivo z ISSF, klub Ložín kópiu jeho RP doručil na ObFZ e-mailom dňa 13.9.2017 aj s kópiou dokladu o jeho
doručení dňa 12.9.2017).
- VI.L m - 6.k. z 10.09.2017: Veľ. Revištia B - Dúbravka (na OP po overení v ISSF hráči Do: Radoslav
Toščák - 1272828, Daniel Sopata - 1287995; klub Veľ. Revištia - na ObFZ obratom e-mailom doručiť kópie RP aj
s kópiou dokladu o ich doručení - do pozornosti DK).
- VII.L V m - 2.k. z 10.09.2017: Tibava - Iňačovce (hráč Ho - Peter Kendereš - 1277817 - na OP; klub
Iňačovce o tom informoval v ISSF, podaním na ŠTK, dňa 13.09.2017; klub Iňačovce - na ObFZ obratom e-mailom
doručiť kópiu RP aj s kópiou dokladu o jeho doručení).
- VII.L Z m - 4.k. z 10.09.2017: Veľ. Slemence - Malčice (na OP hráči Ho: Roman Ďuraš - 1078573 - podaná
žiadosť o vydanie nového RP; Pavel Tudja - 1256257 - futb. odd. ŠK Strážske RP nedoručil po schválení transferu; klub
Malčice o tom informoval v ISSF, podaním na ŠTK, dňa 12.09.2017; klub Malčice - na ObFZ obratom e-mailom
doručiť kópiu RP aj s kópiou dokladu o doručení RP hráča Roman Ďuraš a kópiu RP hráča Pavel Tudja; rozh. A. Kopas
- v zápise neuviedol, že uvedení hráči nastúpili v stretnutí bez RP - do pozornosti KR.
Neuvedenie potrebných údajov v zápise: V stretnutí 6.k. VIII.L m z 10.09.2017 Tušice TNV - Topoľany B
ich neuviedol rozh. M. Hospodi. ŠTK ho predvolala na svoje zasadnutie dňa 13.9.2017 o 15:30 h. kde s ním bol
vykonaný pohovor k vypisovaniu zápisu o stretnutí.
Zoznamy hráčov B-družstiev mužov k 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: Dodatočne ich doručili aj: - dňa 11.09.2017: Veľ. Revištia B. Ani po 2. upozornení ich nedoručili
a obratom sú povinné ich doručiť aj tieto FO a FK: Pavlovce n/U B - do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 13.09.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 7.-10.9.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Súhlas rodičov a FO-FK so štartom vekovo mladšieho hráča (hráčky) za družstvo žiakov: ŠTK ho na
základe stanovených potvrdení na predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa
13.09.2017: Hatalov (Balog Marek - 19.02.2008, Piskor Milan - 28.12.2007). Kópie uvedených potvrdených tlačív
doručila príslušným FO a FK.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii dorastencov: - dňa 08.09.2017: Iňačovce (Farkaš Ondrej 14.01.2003); v kategórii mužov: - dňa 08.09.2017: Žbince (Kanči Igor - 22.02.2001); - dňa 13.09.2017: Pus.
Čemerné (Šabák Adam - 07.12.1999). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 13.09.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Petrovce n/L - dňa 07.09.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, k zmene termínu stretnutia 5.k. VII.L Z m Petrovce n/L B - Veľ. Slemence z 16.09.2017 na 17.09.2017 o
15:00 h z dôvodu kolízie termínu stretnutia s termínom stretnutia A-družstva mužov (poplatok za žiadosť sa
nevyžaduje). Súper so zmenou súhlasil dňa 8.9.2017. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v Ne
17.09.2017 o 15:00 h v Petrovciach n/L.

● Tibava - dňa 27.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. IV.L V ž U15 Tibava - Zempl. Široká z 15.9.2017 na 14.9.2017 o 16:00 h bez uvedenia
dôvodu (poplatok za žiadosť: Tibava - 10 €). Súper so zmenou súhlasil dňa 7.9.2017. ŠTK na základe toho nariadila
toto stretnutie odohrať vo Št 14.09.2017 o 16:00 h v Tibave.
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali aj tieto
FO a FK: - dňa 07.09.2017: Zempl. Široká (2). Na ObFZ si ich stále neprevzali a obratom, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, si ich mali a stále aj majú prevziať aj tieto FO a FK: Dúbravka (2).
Správy k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, aj v časti „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 16.-17.9.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 13.09.2017 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 08/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 12.9.2017 mali tieto FO a FK: Budkovce, Ložín, MI - AFK Topoľany, Moravany, Petrovce n/L, Porostov,
Rem. Hámre, Strážske, Stretava, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné. DK to týmto FO a FK ruší až po importovaní
platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 08/2017: dňa 12.9.2017: Ložín, MI - AFK Topoľany, Porostov, Strážske (všetkým od 12.9.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa
13.09.2017: Budkovce, Petrovce n/L, Veľ. Slemence (všetkým od 12.9.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 08/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 12.9.2017 majú tieto FO a FK: Moravany, Rem. Hámre, Stretava, Veľ. Revištia, Vinné.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 08.-10.09.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 2. kola VII.L V m Úbrež - Podhoroď z 10.09.2017: Stanislav Barbarič (Podhoroď m - 1332745; 10 €)
- 1 stretnutie NEPO od 13.09.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 6. kola IV.L d Pozdišovce - Vinné z 09.09.2017: Jakub Fenčik (Vinné d - 1277049; 5 €) - 1 stretnutie
NEPO od 13.09.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 6. kola IV.L d Veľ. Revištia - Pavlovce n/U z 09.09.2017: Gabriel Genco (Pavlovce n/U d - 1277053;
5 €) - 1 stretnutie NEPO od 13.09.2017, podľa DP 37/3.
Neprístojnosti počas stretnutí: Rozhodnutie DK:
● stretnutie 2.k. VII.L V m Rus. Hrabovec - Kusín z 10.9.2017: na základe predvolania sa k prerokovaniu prípadu
dostavili: rozh. P. Dziad; Kusín (Milan Čornej - VD - ospr., Patrik Romanec - KD), pričom sa bez ospravedlnenia
nedostavili: Rus. Hrabovec (Jozef Beňatinský - VD; Juraj Cinkanič - HU; Tomáš Polák - KD). Rozhodnutie DK: Rus.
Hrabovec - pokuta klubu 50 €; uzavretie HP na 1 stretnutie PO do 30.6.2018; zvýšenie počtu usporiadateľov na 8
s menným dokladovaním k zápisu; 10 € - poplatok za prerokovanie; 3x4 € za nedostavenie sa na zasadnutie.
● stretnutie 6.k. IV.L d Vyš. Remety - Palín z 09.09.2017: na základe predvolania sa k prerokovaniu prípadu
dostavili: Vyš. Remety (Vladimír Praščák - VD, HU; Lukáš Karaman - KD, Jaroslav Zahorčák - hráč); Palín (Milan
Kovalik - VD; Adrián Vaľovčík - KD), pričom sa bez ospravedlnenia nedostavili: rozh. M. Jakubec. Rozhodnutie DK: DK
opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.9.2017 o 15:30 h rozh. M. Jakubeca. Do vyriešenia prípadu od 13.9.2017
zastavila činnosť týmto: rozh. M. Jakubec; Vyš. Remety - hráč Jaroslav Zahorčák; Palín - hráč Adrián Vaľovčík.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené takto: - dňa
13.9.2017: rozh. T. Komenda (- za nedoručenie potvrdenia od zamestnávateľa k neúčasti na stretn.: 20 € - KR: NPoZ - d 2.9.2017; uhradené dňa 13.9.2017).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 07.09.2017); Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS d - 09.09.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 10.09.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus.
Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 09.09.2017); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 10.09.2017); Beša (7 € - ŠTK:
NpTkS - m - 10.09.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Ložín (7 € - ŠTK: nNnS - d - 09.09.2017); Čičarovce (7 € ŠTK: nNnS - d - 10.09.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Čičarovce (4 € - ŠTK: nZS - d - 07.09.2017); Nacina Ves
(4 € - ŠTK: nZS - ž - 08.09.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ napriek upozorneniu: Rem. Hámre (10 € - ŠTK:
NRPpNHnSnU - m - 31.08.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ po nastúpení hráča k stretnutiu bez neho: Poruba p/V (5
€ - ŠTK: NRPpNHnSbn - d - 09.09.2017); Veľ. Revištia (5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - mB - 10.09.2017); - za nedoručenie
ZH na ObFZ ani po 2. upozornení: Pavlovce n/U (10 € - ŠTK: NZHap2.U - mB - 13.09.2017). Všetky tieto mal tajomník
DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 14.09.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 09/2017.
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:

Upozornenie pre R a D súťaží ObFZ pôsobiacich v stretnutiach VII.L Z m v mesiaci 08/2017: Títo R a D
nemali v ostatnej výplate za 08/2017 uhradené náležitosti za pôsobenie v stretnutiach tejto súťaže, lebo v ISSF nebola
uložená konfigurácia poplatkov tejto súťaže, čo sa odstránilo až dňa 8.9.2017. Náležitosti z týchto stretnutí budú týmto R
a D zahrnuté až do výplat za 09/2017.
Úprava údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v ISSF: Na základe rozhodnutí komisií
ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo
súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: dňa 08.09.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: Pohár
ObFZ - 1.k. z 31.8.2017: Úbrež - Veľ. Slemence 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. Š. Ferko); VI.L m - 5.k. z 03.09.2017:
Žbince - Veľ. Revištia B 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. P. Rapáč); VIII.L m - 5.k. z 03.09.2017: Topoľany B Koromľa 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. T. Komenda); - rozhodnutie ŠTK o výsledku nedohraného stretnutia pre
pokles počtu hráčov jedného zo súperov pod 7: Pohár ObFZ - 1.k. z 31.08.2017: Pavlovce n/U B - Porostov 9:1
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP za predčasné ukončenie stretnutia v 59´ pre pokles počtu hráčov Ho pod 7;
rozh. P. Kaffan); - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia na základe námietky jedného zo súperov: Pohár ObFZ 1.k. z 30.8.2017: Petrovce n/L B - Zalužice B 0:3 kont. (pôvodne z HP 2:1; za Do v stretnutí nastúpili hráči Adružstva; rozh. M. Mazár).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2017/2018 v II. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
13.09.2017: J. Škodi (na obdobie 16.09.2017 - 31.10.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 15.17.9.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 12.09.2017 a zmeny od 13.09.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
2. kolo - štvrtok - 14.9.2017 o 16:30 h: Ptrukša - Trhovište (Mazár ako R za Ruščanského), Oborín - Dúbravka
(Ruščanský ako R za Mazára), Rus. Hrabovec - Budkovce (Tudja ako R za Dziada st.), Podhoroď - Žbince (Dziad st. ako
R za Tudju), Pavlovce B - Zalužice B (Koščo ako R za Joz. Pivarníka).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 10.9.2017:
VII. liga Západ mužov: - 4. kolo - nedeľa 10.9.2017 o 15:30 h: Strážske B - Horovce (v Zbudzi: Lisák ako D
- dopln.).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 16.-17.9.2017:
IV. liga dorastencov: - 7. kolo - sobota 16.9.2017 o 15:00 h: Žbince - Krásnovce (J. Škodi ako R za Dziada st.).
V. liga Západ dorastencov: - 3. kolo - sobota 16.9.2017 o 15:00 h: Kriš. Liesková - Vojany (Komenda ako R
za Ivana), Čičarovce - Budkovce (Dziad st. ako R za Jakubca).
VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 17.9.2017 o 15:00 h: Dúbravka - Kriš. Liesková (Rovňák ako D - zruš.), Vyš.
Remety - Veľ. Revištia B (Ubľanská ako AR1 za Babjaka), Budkovce - Vojany (Feňuš ako AR1 za Kaffana), Zempl.
Široká - Hatalov (o 12:00 h: Ihnacik ako AR1 za Jakubca).
VII. liga Východ mužov: - 3. kolo - nedeľa 17.9.2017 o 15:00 h: Iňačovce - Rus. Hrabovec (Vojtko ako D dopln.), Porostov - Kusín (Kaffan ako R za Jakubca).
VII. liga Západ mužov: - 5. kolo - nedeľa 17.9.2017 o 15:00 h: Malčice - Pozdišovce (Rovňák ako D dopln.), Petrovce n/L B - Veľ. Slemence (Ne 17.9.2017: J. Škodi ako R za Tušeka).
VIII. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 17.9.2017 o 15:00 h: Topoľany B - Beša (v Lesnom: Babjak ako R za
Kopasa).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ: Tieto sú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v menu vľavo.
Žiadosti o registráciu osoby/príslušnosti: MRK upozorňuje kluby, ktoré v ISSF podali tieto žiadosti pre
svoje osoby, aby obratom tieto osoby vyzvali k schváleniu alebo zamietnutiu podanej žiadosti.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Upozornenie pre trénerov jednotlivých kolektívov: TMK upozorňuje trénerov tých kolektívov, ktorí nie sú
zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom zaregistrovali obratom. Okrem toho sú tréneri povinní skontrolovať si platnosť
svojej licencie a v prípade jej neplatnosti túto obnoviť.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. Stále
ho na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Vyš.
Remety, Ložín, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.
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: Trhovište (zo stretn. 2.k. VI.L m Trhovište - Žbince z 13.8.2017).
Rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku k dohode o pracovnej činnosti medzi ObFZ a
zamestnancom na II. polrok 2017: Na ObFZ jeho kópiu už doručili aj títo spomedzi dôchodcov: - dňa 07.08.2017: J.
Minaroviech.

Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2017: Na ObFZ ho už doručili aj títo spomedzi študentov: - dňa 11.09.2017: M. Ivan. Nedoručili ho a obratom ho
majú doručiť aj: K. Ubľanská, P. Pavlo. S platnosťou od 01.09.2017 na školský rok 2017/2018 ho mali na ObFZ najneskôr
do 6.9.2017 do 15:00 h doručiť aj: P. Remecký, P. Rapáč, P. Feňuš, Š. Ferko. K ďalším novospracovaným dohodám ho
má na ObFZ obratom doručiť aj D. Kron.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 30.08.2017: dňa 13.09.2017 s 1 zamestnancom (J. Škodi) - na obdobie
16.09.2017 - 31.10.2017.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných
dohôd na II. polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 13.09.2017: 1 zamestnanec
podľa požiadavky KR z 30.08.2017 (J. Škodi).
Ďalšie spracované dohody medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek spracoval
sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 30.08.2017: dňa 06.09.2017 aj s týmito zamestnancami (M. Čeklovský, M.
Ubľanský). Uvedení sú povinní sa k ich podpisu a prevzatiu dostaviť na ObFZ obratom, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Pozvánky na kvalifikačné futb. stretnutia: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ich dostali e-mailom zo SFZ
dňa 12.9.2017 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá v mene prezidenta SFZ pozýva na tieto
kvalifikačné futb. stretnutia: Slovensko - Malta (8.10.2017 o 18:00 h v City Arena Trnava); Slovensko U21 - Island U21
(5.10.2017 o 17:20 h v NTC Poprad); Slovensko U21 - Španielsko U21 (10.10.2017 o 20:30 h v NTC Poprad).
Pozvánka na každé z uvedených stretnutí platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné potvrdiť do 22.9.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 08/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.-7.9.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 7.9.2017.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 07.09.2017: 1 zamestnanec (D. Kron) podľa požiadavky KR
z 30.08.2017; 1 zamestnanec (J. Minaroviech) podľa požiadavky KR ObFZ z 06.09.2017.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Na ObFZ si ju už
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 07.09.2017: J. Minaroviech; - dňa 13.09.2017: J. Škodi.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
06.09.2017 do 17:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: - z 02.08.2017: R. Rózsa.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 07.09.2017: J. Minaroviech (za 05,06); - dňa 11.09.2017: M. Ivan (za 08), J. Špivák (za 08); - dňa
12.09.2017: T. Komenda (za 08); - dňa 13.09.2017: A. Stretavský (za 08), M. Kurtak (za 08), J. Mano (za 08), L. Popik (za
08).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ sú povinní si ich obratom prevziať 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); b) z roku 2016: R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: L. Babjak (za 08), J. Bali-Jenčik (za 07), J. Bukaj (za 08), J.
Cejkovský (za 08), D. Čeklovský (za 08), M. Dančišin (za 08), P. Dziad (za 08), M. Fedák (za 07), P. Feňuš (za 08), Š.
Ferko (za 08), J. Hreško (za 08), D. Ihnacik (za 08), M. Jakubec (za 08), P. Kaffan (za 08), M. Končík (za 05,06), A. Kopas
(za 08), P. Koščo (za 08), V. Lisák (za 08), J. Matej (za 08), M. Mazár (za 08), Š. Miľo (za 08), O. Palinský (za 04,05,06),
P. Pavlo (za 08), V. Pčolár (za 08), P. Piovar (za 06,08), Joz. Pivarník (za 08), P. Rapáč (za 08), P. Remecký (za 08), M.
Rovňák (za 08), R. Rózsa (za 06,08), M. Ruščanský (za 08), M. Sabo (za 08), J. Šimko (za 08), P. Tudja (za 08), M. Tušek
(za 08), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 08), L. Vojtko (za 08), A. Žoffčák (za 08).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr 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 11.09.2017: Ložín
(e-mailom: za 08/2017 - uhradená dňa 11.09.2017); - dňa 12.09.2017: Porostov (osobne: za 08/2017 - uhradená dňa
11.09.2017); - dňa 13.09.2017: Petrovce n/L (osobne: za 07/2017 - uhradená dňa 14.08.2017; 08/2017 - uhradená dňa
11.09.2017). Ani do 13.09.2017 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 10/2016: - dňa 16.11.2016:
Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.4.2017: Vinné; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence;
- dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Čičarovce; - za 06/2017: - dňa 11.7.2017:
Petrovce n/L; - dňa 13.7.2017: Vinné; - za 08/2017: - dňa 12.9.2017: MI - AFK Topoľany, Strážske; - dňa 13.09.2017:
Budkovce, Veľ. Slemence; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 08/2017: Moravany, Rem. Hámre, Stretava, Veľ.
Revištia, Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.09.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.09.2017; preto bolo potrebné ich uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 08.09.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 48 FO a FK. V termíne od 06.09.2017 od 16:00 h do 13.09.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 23 (predtým už od 20) FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 07.09.2017 (2): Bracovce, Tušice TNV; - dňa 08.09.2017 (5): Kriš. Liesková, MI - TJ
Sokol Močarany, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Vojany; - dňa 11.09.2017 (9): Bánovce n/O, Jastrabie pri MI,

Krásnovce, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Rakovec n/O, Tibava, Vyš. Remety; - dňa 12.09.2017 (4): Ložín, MI - AFK
Topoľany, Porostov, Strážske; - dňa 13.09.2017 (3): Budkovce, Petrovce n/L, Veľ. Slemence. Do 13.09.2017 do 16:00
h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 5 FO a FK: Moravany, Rem. Hámre, Stretava, Veľ.
Revištia, Vinné. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.09.2017), nemal platbu z nej importovanú na
účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 12.09.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol povinný
hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Bližšie o ňom bolo naposledy v ÚS
č. 4, v Správach k sezóne 2017/2018. Tlačivo o tom už na ObFZ v termíne od 06.09.2017 od 16:00 h do 13.09.2017 do
16:00 h postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 25.07.2017: Veľ. Kapušany (mali ho obratom doručiť na papieri
osobne alebo poštovou listovou zásielkou). Tlačivo o tom na ObFZ stále ani do 13.09.2017 do 16:00 h nedoručili
a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a FK: Čičarovce, Nacina Ves, Petrovce
n/L, Sobrance, Strážske, Veľ. Revištia, Vinné.
Dôležité upozornenia pre kluby k štartu kolektívov v súťažiach ObFZ 2017/2018: Každý klub je povinný:
1. mať vygenerovaný členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na
adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 2. mať skontrolovanú platnosť RP hráčov svojich kolektívov (v
prípade končiacej sa doby platnosti požiadať v ISSF cez EP najneskôr 14 dní pred jej uplynutím o nový RP hráča; pritom
dať do ISSF nové kvalitné fotografie hráčov; od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov); 3.
mať vygenerované členské poplatky za hráčov svojich družstiev na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o tom sú
na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 4. mať zabezpečené platné lekárske prehliadky hráčov svojich
kolektívov; 5. pri štarte hráča narodenom v roku 2003 po dovŕšení veku 14 rokov v kategórii dorastencov predložiť
rozhodcovi stretnutia pred stretnutím „Potvrdenie o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ schválené
rodičmi (alebo zákonným zástupcom), telovýchovným lekárom a ŠTK; 6. včas si zaregistrovať osoby "športových
odborníkov" pomocou návodu na „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“ vopred, nakoľko len
zaregistrovaných športových odborníkov klub DOKÁŽE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do
realizačného tímu družstva; ak niekoho klub požiada o Registrácia osoby/príslušnosti v ISSF, ten túto registráciu MUSÍ
schváliť, inak ho klub nedokáže nahrať do Zápisu o stretnutí; 7. v každom svojom kolektíve, v každej súťaži ObFZ
2017/2018, v každom stretnutí, vystriedať maximálne 5 svojich hráčov, ktorých môže nahradiť 5 náhradníkov.
SPRÁVY VV ObFZ:
Úhrada vygenerovaného členského poplatku za ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: VV vzal na
vedomie informáciu EkÚ ObFZ o jeho úhrade v čiastke 20 € dňa 09.08.2017 prevodným príkazom z účtu ObFZ na
stanovený účet SFZ.
Úhrada dotácií za usporiadanie mládežníckeho futbalového turnaja v roku 2017: VV vzal na vedomie
informáciu EkÚ ObFZ o ich úhrade dňa 24.08.2017 prevodným príkazom z účtu ObFZ na účty týchto FO a FK: Lesné,
Pozdišovce.
Povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí
v ISSF v súťažiach ObFZ 2017/2018: VV na svojom zasadnutí dňa 11.9.2017 schválil mať v kluboch zaregistrované
v ISSF tieto „osoby / príslušnosti“: vo všetkých súťažiach - hl. usporiadateľ, vedúci družstva, lekár alebo zdravotník;
v VI. lige mužov - aj hlásateľ; v VI. a VII. ligách mužov - aj videotechnik. Od 18.9.2017 sa to bude v zápisoch
o stretnutí vyžadovať vpisovať. Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob
registrácie je na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“.
Z ostatného 45. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa uskutočnilo v pondelok 11.9.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval
sekretár ObFZ dňa 12.9.2017, kedy ho zaslal z ObFZ v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK a všetkým
predsedom ostatných komisií ObFZ, ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s názvom
„ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
ZO SPRÁV VsFZ:
Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu DS v amatérskych súťažiach (z ÚS VsFZ č. 10
- 2017/2018 z 08.09.2017 - zo Správ Se VsFZ): Se VsFZ žiada sekretariáty ObFZ v rámci VsFZ o jeho zaslanie na
VsFZ na plánovaný seminár DS licencia A (amatér) v 10/2017.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácie z ISSF: Tieto sú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v jej menu vľavo.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

