Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 13 z 27.09.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Dodatočne doručené potvrdenie pre KR: Táto ich od 21.9.2017 do 27.9.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: M. Ivan - k zruš. obs. na 16.9.2017 doručil potvrdenie od lekára.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.9.2017 do 27.9.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o PN: P.
Remecký - doručil potvrdenie od lekára na 28.9.-1.10.2017; - o zruš. obs.: Š. Ferko na 30.9.2017 - rod. dôv., M. Ruščanský
na 28.9.2017 - prac. dôv. (obratom doručiť potvrdenie od zamestnávateľa), P. Piovar na 30.9.2017 - osob. dôv. (obratom
doručiť potvrdenie od zamestnávateľa).
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 25.9.2017: Bánovce n/O (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcov P. Rapáča a P. Pavla v stretn. 6.k. VII.LZ m Strážske B Bánovce n/O z 24.09.2017, ktorú vzala na vedomie).
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 25.9.2017: Zempl. Široká (v ISSF, cez „Zápis
o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcov M. Tušeka a J. Bukaja v stretn. 8.k. VI.L m Trhovište Zempl. Široká z 24.9.2017, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť: Zempl. Široká - 40 € (KR: sťažnosť - m 24.9.2017) v súlade s RS.
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 26.9.2017: Hatalov (v ISSF, cez
„Podania na komisie“; ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. M. Mazára v stretn. 8.k. VI.L m Hatalov - Trhovište z
1.10.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Hatalov - 17 € (KR: ŽoZoR - m - 1.10.2017), v súlade s RS.
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh.: R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík (KR ho im zruší až po doručení tohto potvrdenia); - od 13.9.2017: - pre
nedoručenie dokladu o úhrade PP: rozh. A. Kopas (24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017; KR to uvedenému zruší až po
doručení dokladu o úhrade na ObFZ).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 28.9.-1.10.2017: KR ich dňa 27.9.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 13, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-8.10.2017: KR ho dňa 27.9.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 3.10.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR
o to požiadala Se ObFZ s týmito R a D: dňa 27.09.2017: M. Miľo (na obdobie 28.09.2017 - 31.10.2017); O. Palinský
(na obdobie 29.09.2017 - 31.10.2017).
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Každý R a D si ho bol povinný
v ISSF vygenerovať a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Do 27.09.2017 ho už mal vygenerovaný aj: - z rozhodcov: J. Škodi.
Predtým si ho už vygenerovalo 29 R a všetkých 8 D. Do 27.09.2017 ho nemal vygenerovaný a obratom ho mal
vygenerovať a uhradiť aj: - z rozhodcov: M. Miľo.
Upozornenie pre R stretnutí súťaží ObFZ v dňoch 25.-30.09.2017: Z dôvodu koncu mesiaca a spracovania
náležitostí za stretnutia sú rozhodcovia povinní zápisy z nich uzavrieť v ISSF hneď po stretnutí v mieste stretnutia, zo
stretnutí dňa 30.09.2017 najneskôr v sobotu 30.09.2017 do 20:00 h.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 4.10.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Trhovište (8.k. VI.L m Trhovište - Zempl. Široká z 24.09.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 6.-8.10.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 27.9.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov U19: - 10. kolo - sobota 7.10.2017
o 11:30 h: Pavlovce n/U - Vinné; V. liga Východ dorastencov U19: - 6. kolo - sobota 7.10.2017 o 11:30 h: Rem. Hámre
- Porostov; V. liga Západ dorastencov U19: - 6. kolo - sobota 7.10.2017 o 11:30 h: Kriš. Liesková - Močarany; VI. liga
mužov: - 10. kolo - nedeľa 8.10.2017 o 11:30 h: Žbince - Zalužice, Dúbravka - Vyš. Remety; VII. liga Východ mužov: 6. kolo - nedeľa 8.10.2017 o 11:30 h: Rem. Hámre - Podhoroď; VIII. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 8.10.2017 o 11:30
h: Pavlovce n/U B - Topoľany B.
Kontrolné fyzické previerky rozhodcov: Uskutočnia sa v Str 11.10.2017 od 16:00 h na IV. ZŠ v Michalovciach.
Týchto previerok sú povinní sa zúčastniť títo R: D. Čeklovský, D. Ihnacik, P. Rapáč, Š. Ferko, P. Pavlo, L. Babjak, Š. Miľo,
M. Miľo, M. Ivan, T. Olexa, P. Remecký, K. Ubľanská, P. Feňuš. Vykonávať sa bude 12´ beh - limit 2400 m. KR žiada
uvedených R, aby si svoj čas zariadili tak, aby sa týchto previerok mohli zúčastniť.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie miesta stretnutia z dôvodu rozhodnutia DK o uzavretí HP: Dňa 21.9.2017 ho, cez ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu/HP stretnutia“, podaním na ŠTK, oznámil futb. odd. TJ Vyšné
Remety k stretnutiu 8.k. IV.L d U19 TJ Vyšné Remety - TJ Družstevník Moravany z 23.09.2017 o 15:00 h, na ktoré
zabezpečil ihrisko futb. odd. TJ ŠM Jovsa, čo dňa 22.9.2017 vzal na vedomie aj súper a s čím súhlasila aj ŠTK.
Oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže: Dňa 26.9.2017 ho, cez ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez
„Podania na komisie“, podaním na ŠTK, oznámil futb. odd. ŠK Agro Palín k stretnutiu 3.k. IV.L V ž U15 Tibava - ŠK
Agro Palín z 29.09.2017, ktorý chcel odhlásiť družstvo žiakov U15 zo súťaže, nakoľko hrací čas, t.j. piatky (štvrtky)
o 16:00 h, sú pre klub nevyhovujúce pre pracovné povinnosti funkcionárov, ktorí končia prácu o 15:30 h, a tým
nestíhajú včas zabezpečiť ani odvoz, ani pripraviť zápis. Napokon dňa 27.9.2017 klub požiadal o stornovanie tohto
oznámenia, čo ŠTK zrealizovala hneď v uvedený deň. Družstvo žiakov klubu bude pokračovať v súťaži aj naďalej.

Povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí
v ISSF v súťažiach ObFZ 2017/2018: VV 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. Vpisovanie týchto športových odborníkov do zápisov sa vyžaduje od 18.9.2017.
Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie je uvedený na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“.
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 21.-24.9.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: III. L ž U15 - 5.k.
z 22.09.2017: Trhovište - Sobrance (2); IV.L V ž U15 - 2.k. z 21.09.2017:Veľ. Revištia - Tibava (2); VII.L V m - 4.k.
z 24.09.2017: Tibava - Podhoroď (2). 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 21.-24.9.2017 ich nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: V.L V d U19 - 4.k. z 23.09.2017: Rus. Hrabovec - Porostov (1); VII.L V m
- 4.k. z 24.09.2017: Rus. Hrabovec - Porostov (1); VIII.L m - 8.k. z 24.09.2017: Beša - Jovsa (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: IV.L d U19 - 8.k z 23.09.2017: Pozdišovce - Bánovce n/O
(2 - 10´; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: III.L ž U15 - 5.k z 22.09.2017: Trhovište - Sobrance (2 - 18´;
nepripravenie nominácie Ho); IV.L V ž U15 - 2.k z 21.09.2017: Veľ. Revištia - Tibava (2 - 5´; neskoré uloženie
nominácie Ho); VII.L V m - 4.k z 24.09.2017: Tibava - Podhoroď (2 - 20´; neskoré pripravenie nominácie Ho). ŠTK vo
všetkých uvedených prípadoch ponechala v platnosti výsledky z HP). Do pozornosti DK.
Nedoručenie kópie RP hráča a/alebo kópie požadovaného dokladu (informácie o dôvodoch jeho
nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení na stretnutie bez RP - napriek upozorneniu: Ani do 27.09.2017 do 16:00
h ich nedoručili:
● Tibava - k stretn. 1.k. súťaže Pohár ObFZ z 31.8.2017 Tušice TNV - Tibava (klub bol povinný na ObFZ emailom obratom doručiť kópiu dokladu od dealera o doručení RP hráča Mário Baszcsur - 1326134).
● Rem. Hámre - k stretn. 1.k. súťaže „Pohár ObFZ m“ z 31.8.2017: Horňa - Rem. Hámre (klub bol povinný
na ObFZ obratom doručiť kópiu žiadosti o RP hráča Jozef Staško - 110695 schválenú matrikárom FZ, na ktorú hráč
podľa R v stretnutí nastúpil; okrem toho aj kópiu RP, aj s kópiou dokladu o jeho doručení) - do pozornosti DK - 4x.
● Malčice - k stretn. 4.k. VII.L Z m z 10.09.2017 Veľ. Slemence - Malčice (klub bol povinný na ObFZ emailom obratom doručiť kópiu RP hráča Pavel Tudja - 1256257) - do pozornosti DK - 2x; tým istým spôsobom bol
povinný na ObFZ doručiť aj kópiu dokladu od dealera o doručení RP hráča Roman Ďuraš - 1078573).
● Zempl. Široká - k stretn. 1.k. IV.L V ž U15 z 14.09.2017 Tibava - Zempl. Široká (klub bol povinný na
ObFZ e-mailom obratom doručiť kópiu RP hráča Peter Petrovčík - 1398386, aj s kópiou dokladu od dealera o doručení
RP) - do pozornosti DK.
● Pavlovce n/U - k stretn. 1.k. IV.L V ž U15 z 15.09.2017 Pavlovce n/U - Veľ. Revištia (klub bol povinný na
ObFZ e-mailom obratom doručiť aj kópiu dokladu od dealera o doručení týchto RP).
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 (stačí ho doručiť oskenovaný emailom na ObFZ; ak mu dovtedy nebol doručený, tak v ISSF, cez detail „Zápisu o stretnutí“, cez „Podania na komisie“,
podaním na ŠTK, informáciu o jeho nedoručení) pod hracími následkami voči družstvu v zmysle SPF. Ak ho klub
nemôže doručiť pre jeho stratu, zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu na ObFZ 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 21.-24.9.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- VII.L Z m - 6.k. z 24.09.2017: Strážske B - Bánovce n/O (hráči Ho: Marek Maďar - 1225114, Milan Šimai 1145117 nastúpili na OP; boli skontrolovaní v ISSF; klub Bánovce n/O bol povinný na ObFZ do 48 h e-mailom doručiť
kópie ich RP, alebo cez ISSF informáciu o ich nedoručení; na ObFZ e-mailom obratom doručiť kópie RP hráčov aj s
kópiou dokladu od dealera o ich doručení RP) - do pozornosti DK.
Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zas. ŠTK sa mal v St 27.9.2017 o 15:45 h dostaviť rozh.
M. Hospodi kvôli nesprávnemu uvádzaniu potrebných údajov v zápise o stretnutí, no nedostavil sa bez akéhokoľvek
oznámenia. Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 27.09.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 21.-24.9.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 27.09.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Ložín - dňa 25.09.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, k zmene termínu stretnutia 3.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI“ Ložín - Zalužice zo Št 28.9.2017 na St
27.9.2017 o 16:00 h na základe vzájomnej dohody súperov (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper so zmenou
súhlasil dňa 25.9.2017. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v St 27.9.2017 o 16:00 h v Bracovciach.
● Bánovce n/O - dňa 20.09.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, k zmene miesta stretnutia 12.k. IV.L d U19 Pavlovce n/U - Bánovce n/O z 21.10.2017 o 14:00 h z Pavloviec

n/U do Bánoviec n/O (dňa 09.06.2018, kedy sa má hrať stretn. 25.k. IV.L d U19 Bánovce n/O - Pavlovce n/U, sa na
ihrisku futb. odd. TJ Bánovce n/O budú konať obecné slávnosti). Súper so zmenou súhlasil dňa 21.9.2017 (poplatok za
žiadosť sa nevyžaduje). ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie v 12.k. odohrať v So 21.10.2017 o 14:00 h
v Bánovciach n/O a odvetné stretnutie v 25.k. v So 9.6.2018 v Pavlovciach n/U.
● Palín - dňa 27.09.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, k zmene termínu stretnutia 3.k. IV.L V ž U15 Tibava - Palín z Pi 29.9.2017 na So 30.9.2017 o 10:00 h z
dôvodu pracovných povinností funkcionárov ŠK Agro Palín (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper so zmenou
súhlasil dňa 27.9.2017. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v So 30.9.2017 o 10:00 h v Tibave.
● Bánovce n/O - dňa 19.09.2017 v ISSF, nesprávne cez „EP“, cez všeobecné „Zaevidovanie podania na
komisiu“, k zmene miesta stretnutia 10.k. VII.L Z m Malčice - Bánovce n/O z 22.10.2017 o 14:00 h z Malčíc do
Bánoviec n/O (dňa 10.06.2018, kedy sa má hrať stretn. 25.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Malčice, sa na ihrisku futb. odd.
TJ Bánovce n/O budú konať obecné slávnosti). Súper (Malčice) sa zatiaľ k žiadosti nevyjadril a ŠTK ho žiada
o vyjadrenie sa k nej obratom cez ISSF, cez „EP“, cez všeobecné „Zaevidovanie podania na komisiu“, podaním na
ŠTK, aby táto o nej mohla rozhodnúť na najbližšom zasadnutí.
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ich už prevzali aj
tieto FO a FK: - dňa 27.09.2017: Dúbravka (2). Tým si ich už prevzali všetky FO a FK, ktoré si ich mali prevziať.
Správy k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, aj v časti „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. ŠTK v stredu 4.10.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: Porostov
(predseda futb. oddielu a vedúci družstva mužov) - obaja k neodstráneným nedostatkom na futb. ihrisku (ak ich klub
neodstráni, neumožní sa mu hrať ďalej domáce stretnutia na domácom ihrisku).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 30.9.-1.10.2017 pre nedostatok
R: ŠTK ho dňa 27.09.2017 prerokovala a schválila.
Oznámenie miesta stretnutia z dôvodu rozhodnutia DK o uzavretí HP: Dňa 27.9.2017 ho, cez ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu/HP stretnutia“, podaním na ŠTK, oznámil futb. odd. TJ Vyšné
Remety k stretnutiu 10.k. IV.L d U19 TJ Vyšné Remety - TJ FK Družstevník Trhovište z 07.10.2017 o 14:30 h, na ktoré
zabezpečil ihrisko futb. odd. TJ ŠM Jovsa, čo vzal na vedomie aj súper a s čím súhlasila aj ŠTK.
Vyžrebovanie 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: Uskutoční sa na zasadnutí ŠTK v St 04.10.2017 o 15:30 h. Najbližšie 4. kolo sa hrá už dvojkolovo, prvé
stretnutia sú na programe vo Št 12.10.2017 o 16:00 h, odvety vo Št 26.10.2017 o 16:00 h.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 22.-24.09.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 8. kola VI.L m Vojany - Poruba p/V z 24.09.2017: Matúš Lendač (Poruba p/V m - 1225039; 10 €) - 1
stretnutie NEPO od 27.09.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 6. kola VII.L Z m Pozdišovce - Rakovec n/O z 24.09.2017: Peter Bakajsa (Rakovec n/O m - 1153310;
10 €) - 1 stretnutie NEPO od 27.09.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 8. kola VIII.L m Horňa - Pavlovce n/U B z 24.09.2017: Martin Budiš (Pavlovce n/U m - 1182791; 10
€) - 3 týždne NEPO od 27.09.2017, podľa DP 49/1b/2b.
Odvolania voči rozhodnutiu DK: DK ich dostala tieto:
● dňa 22.09.2017 - od futb. odd. TJ Družst. Rus. Hrabovec (v ISSF, podaním cez EP, proti rozhodnutiu DK
o udelení pokuty 150 € za nenastúpenie na stretnutie 3.k. V.L V d U19 Rem. Hámre - Rus. Hrabovec z 16.09.2017 o
15:00 h). DK potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie k prípadu. Poplatok za podanie: Rus. Hrabovec - 5 €. DK odvolanie
posunula na riešenie pre OK.
● dňa 27.09.2017 - od futb. odd. TJ Vyšné Remety (v ISSF, podaním cez EP, voči rozhodnutiu DK ObFZ
Michalovce č. MI-DK-2017/2018 - 0066 zo dňa 20.9.2017, voči výške pokuty a aj voči výške trestu pre J. Záhorčáka, zo
stretnutia 6.k. IV.L d U19 Vyš. Remety - Palín z 09.09.2017 o 15:30 h). DK potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie k
prípadu. Poplatok za podanie: Vyš. Remety - 5 €. DK odvolanie posunula na riešenie pre OK. DK navyše uložila futb.
odd. ŠK Agro Palín uhradiť škodu spôsobenú na vchodových dverách v čiastke 100 € na účet futb. odd. TJ Vyš. Remety a
doklad o úhrade doručiť na DK do 4.10.2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Sobrance (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 22.09.2017); Tibava (4 € - ŠTK: NNDkS - ž 21.09.2017); Podhoroď (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 24.09.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus.
Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 23.09.2017); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 24.09.2017); Beša (7 € - ŠTK:
NpTkS - m - 24.09.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Bánovce n/O (7 € - ŠTK: nNnS - d - 23.09.2017); - za neskorý
začiatok stretnutia: Sobrance (4 € - ŠTK: nZS - ž - 22.09.2017); Tibava (4 € - ŠTK: nZS - ž - 21.09.2017); Podhoroď (4
€ - ŠTK: nZS - m - 24.09.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ napriek upozorneniu: Malčice (10 € - ŠTK:
NRPpNHnSnU - m - 10.09.2017); Zempl. Široká (10 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - ž - 14.09.2017); - za nedoručenie RP na
ObFZ po nastúpení hráča k stretnutiu bez neho: Bánovce n/O (2x5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - m - 24.09.2017); - za
nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK po predvolaní: rozh. M. Hospodi (4 € - ŠTK: NsnZ - R - 27.09.2017; uhradiť

poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 04.10.2017 do 15:00 h na ObFZ). Všetky tieto mal
tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 29.09.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 09/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili a obratom ich majú
doručiť: - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017).
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:
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 21.09.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: III.L ž
U15 - 4.k. zo 14.9.2017: Sobrance - Strážske 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. Remecký); V.L V d U19 - 3.k. zo
16.9.2017: Rem. Hámre - Rus. Hrabovec 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. Š. Miľo).
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
27.09.2017: M. Miľo (na obdobie 28.09.2017 - 31.10.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 29.09.01.10.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 26.09.2017 a zmeny od 28.09.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
3. kolo - štvrtok 28.9.2017 o 16:00 h: Topoľany B - Hatalov (v Lesnom: Tušek ako R za Ruščanského).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 28.9.-1.10.2017:
III. liga žiakov U15: - 6. kolo - piatok 29.9.2017 o 16:00 h: Sobrance - Topoľany (Štv 28.9.2017: Dziad st. ako
R za Remeckého).
IV. liga Východ žiakov U15: - 3. kolo - piatok 29.9.2017 o 16:00 h: Tibava - Palín (So 30.9.2017 o 10.00 h: Š.
Miľo ako R za Remeckého).
IV. liga dorastencov U19: - 9. kolo - sobota 30.9.2017 o 15:00 h: Vinné - Žbince (Š. Miľo ako R za Piovara),
Palín - Lastomír (Ivan ako R za Ferka).
V. liga Východ dorastencov U19: - 5. kolo - sobota 30.9.2017 o 15:00 h: Porostov - Iňačovce (Rapáč ako R
za Remeckého).
V. liga Západ dorastencov U19: - 5. kolo - sobota 30.9.2017 o 15:00 h: Kriš. Liesková - Pus. Čemerné
(Jakubec ako R za Š. Miľa).
VI. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 1.10.2017 o 14:30 h: Budkovce - Veľ. Revištia B (Babjak ako AR1 za
Remeckého), Hatalov - Trhovište (o 11:30 h: Palinský ako R za Mazára).
VIII. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 1.10.2017 o 14:30 h: Topoľany B - Horňa (v Lesnom: Lisák ako D dopln.).
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.
Upozornenie pre kluby a hráčov k prestupom s obmedzením v tomto registračnom období: Tieto sa môžu
podávať len do 30.09.2017. Schválené z nich budú len tie, ktoré budú do 30.09.2017 do 24:00 h v ISSF zaevidované
klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválené príslušným hráčom a schválené aj klubovým ISSF manažérom
materského klubu. Ostatné budú v zmysle RaPP zamietnuté a budú sa môcť podať až v najbližšom registračnom období.
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 KM ObFZ:
Ďalšie informácie o činnosti Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program
podpory talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Tieto (Info o zraze z 26.09.2017; Info o najbližšom zraze
dňa 10.10.2017; Nominácie hráčov na 10.10.2017) dňa 27.9.2017 na základe podkladov od J. Vaľka (hlavného trénera
tohto projektu v rámci ObFZ) spracoval J. Bendzák a v najbližších dňoch ich zašle z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ.
Najbližší zraz Výberov ObFZ MI U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory talentovaných
hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Uskutoční sa v utorok 10.10.2017 od 15:30 h na štadióne futb. odd. ŠK Nacina Ves.
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 ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Iňačovce (zo stretn. 1.k. VII.L V m Iňačovce - Záhor z 3.9.2017).
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 pozývala 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. Predseda a sekretár ObFZ účasť na nich do
stanoveného termínu 22.9.2017 nepotvrdili.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 27.09.2017: podpísaná dňa 27.09.2017 s 1 zamestnancom (M. Miľo) na obdobie 28.09.2017 - 31.10.2017.
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 26.09.2017: Š. Ferko. Nedoručili ho a obratom ho
majú doručiť aj: K. Ubľanská. 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. K ďalším novospracovaným dohodám ho majú na ObFZ obratom
doručiť aj: D. Kron, M. Miľo.
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 27.09.2017: 1 zamestnanec
podľa požiadavky KR z 27.09.2017 (M. Miľo).
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 týmto zamestnancom (M. Čeklovský); požiadavka KR z 27.09.2017: dňa 27.09.2017 aj s týmto zamestnancom (O. Palinský). Uvedení sú povinní sa k ich
podpisu a prevzatiu dostaviť na ObFZ obratom, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka o informáciu ohľadom futbalu v obciach v rámci ObFZ: ObFZ ju dostal obyčajnou poštovou
listovou zásielkou dňa 25.9.2017 od Petra Peťovského, Palkovičova 585/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Vybaví ju
v najbližších dňoch.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 21.09.2017: 1 zamestnanec (M. Ubľanský) podľa požiadavky Se
z 20.09.2017; - dňa 27.09.2017: 1 zamestnanec (M. Miľo) podľa požiadavky Se z 27.09.2017.
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2016 od „VšZP“: ObFZ ju od uvedenej poisťovne dostal
písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 21.9.2017. Výsledok za uvedený rok je preplatok 92,17 €.
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 27.09.2017: M. Miľo.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
27.09.2017 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 20.09.2017: M. Jakubec (za 08); - dňa 21.09.2017: J. Cejkovský (za 08); - dňa 21.09.2017: V.
Lisák (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), D.
Čeklovský (za 08), M. Dančišin (za 08), P. Dziad (za 08), M. Fedák (za 07), Š. Ferko (za 08), J. Hreško (za 08), D. Ihnacik
(za 08), P. Kaffan (za 08), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 08), P. Koščo (za 08), J. Matej (za 08), M. Mazár (za 08), Š.
Miľo (za 08), O. Palinský (za 04,05,06), 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), 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 23.09.2017:
Strážske (e-mailom: za 08/2017 - uhradená dňa 08.09.2017); - dňa 26.09.2017: Veľ. Slemence (e-mailom: za 08/2017 uhradená dňa 11.09.2017). Ani do 27.09.2017 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; - dňa
13.09.2017: Budkovce; - dňa 18.09.2017: Rem. Hámre, Stretava, Vinné.

Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 09/2017: Tieto majú byť v ISSF vygenerované dňa
01.10.2017 a platby z nich budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť najneskôr 3 dni pred termínom uvedeným v zbernej faktúre.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 46. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017“ sa toto uskutoční z objektívnych príčin výnimočne o jeden
deň neskôr oproti plánu, a to v utorok 10.10.2017 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 46. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 10.10.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 02.10.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
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 na ObFZ stále ani do 20.09.2017 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.
ZO SPRÁV VsFZ:
Ostatné zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 12 z 21.09.2017 - zo Správ Se VsFZ): To sa
uskutočnilo v piatok 22.09.2017 o 14:00 h v priestoroch hotela Maratón v Košiciach.
Ostatné zasadnutie riadnej konferencie VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 12 z 21.09.2017 - zo Správ Se
VsFZ): To sa uskutočnilo v piatok 22.09.2017 o 16:30 h v Košiciach.
Disciplinárne konanie na podnet futb. odd. TJ Bánovce n/O (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 12 z 21.09.2017 - zo
Správ DK VsFZ): DK VsFZ začala disciplinárne konanie voči futb. odd. TJ Družstevník Parchovany na základe
podania TJ Bánovce nad Ondavou podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK VsFZ požiadala futb. odd. TJ Družstevník
Parchovany o predloženie dohody (Baník Dávid 1252945).
ZO SPRÁV SFZ:
4. kolo 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 13 z
21.09.2017 - zo Správ ŠTK SFZ): Prebojovalo sa doň 32 tímov z 3. kola, ktoré sa predstavia už len v 16 stretnutiach
tohto vylučovacieho kola tejto súťaže, hranom na 1 stretnutie, v dňoch 26.-27.9.2017, resp. v prípadných dohrávkach.
V ňom sa predstaví už len 1 zástupca ObFZ MI, a to v tomto stretnutí: MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce (v
stredu 04.10.2017 o 15:30 h). Žrebovanie 5. kola tejto súťaže sa uskutoční dňa 6.10.2017 o 11:00 h v sídle SFZ.
Stretnutia 5. kola sa odohrajú dňa 18.10.2017.
Vzdelávacie aktivity Technického úseku SFZ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 13 z 21.09.2017 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje
nasledovné vzdelávacie aktivity:
● Školenie trénerov UEFA B licencie (17.11.2017 - 06.03.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 01.11.2017;
● Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (25.11.2017 - 06.02.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do
01.11.2017;
● Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, dňa 17.11.2017 v Banskej Bystrici, v rozsahu 8
hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 06.11.2017.
Podrobné informácie a elektronické prihlášky na jednotlivé akcie sú na webstránke SFZ (www.ssfz.sk).
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

