Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 13 z 26.09.2018
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 8.-12.10.2018 bude sekretariát
ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky zastupujúceho sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované
podklady pre ObFZ a iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí,
vľavo od schodov smerom na I. poschodie. Každý deň bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených
zásielok.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 20.9.2018 do 26.9.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: P.
Feňuš na 30.9.2018 - rod. dôv., J. Cejkovský na 6.10.2018 - rod. dôv. a 29.9.2018 - prac. dôv., T. F. Komenda na 30.9.2018
o 3 h. skôr - prac. dôv.; - o zruš. obs.: L. Babjak na 28.9.2018 - prac. dôv. (doručiť potvrdenie od zamestnávateľa), P. Rapáč
na 28.9.2018 - štud. dôv.; - ospr. z neúčasti na prac. stretn. R dňa 26.9.2018: M. Čekan - zdrav. dôv., D. Čeklovský - zdrav.
dôv., M. Hospodi - rod. dôv., J. Bukaj - prac. dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa)
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: dňa 23.9.2018: a) Bracovce (na
výkon rozhodcu L. Kurtáka v stretn. 8.k. VII.LZ m Rakovec n/O - Bracovce z 23.9.2018); b) Beša (na výkon rozhodcu M.
Tomčiho v stretn. 8.k. VIII.L m Horňa - Beša z 23.9.2018).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 26.9.2018 sa naň dostavili: a) - rozh.: M. Jakubec, R. Čornej (FK
Jovsa), A. Kalán (FK Beša) - všetci z dôvodu sťažnosti na výkon R v stretn. 7.k. VIII.L m Beša - Jovsa z 16.9.2018.
(KR s menovanými vykonala pohovor a prijala opatrenia); b) - rozh.: P. Dziad - z dôvodu umožnenie neoprávneného štartu
hráčov v stretn. 4.k. IV.L d Vinné - Iňačovce z 8.9.2018. (KR s menovaným vykonala pohovor a prijala opatrenia).
Upozornenie pre R: KR upozorňuje R, aby v nedeľu 30.9.2018 uzavreli elektronické zápisy o stretnutí v ISSF do
21:00 hod., z dôvodu generovania odmien delegovaných osôb.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 26.9.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za umožnenie neoprávneného štartu
hráčov: - rozh. P. Dziad (17 € - KR: UNŠH - d - 8.9.2018). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 3.10.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Pracovné stretnutie R: KR ho vykonala dňa 26.9.2018 o 16:00 h. na ObFZ MI, kde poukázala na zistené nedostatky
s predchádzajúceho obdobia s týmito R: M. Ruščanský, P. Rapáč, M. Jakubec, L. Babjak, Š. Miľo, P. Piovar, P. Remecký, K.
Ubľanská, M. Juhás, J. Ferenc, M. Tomči, D. Gužiňák, M. Ivan, T. Olexa.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-7.10.2018: KR ho dňa 26.9.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 2.10.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 28.-30.9.2018: KR ich dňa 26.9.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 13, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: KR
požiadala Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D: dňa 19.9.2018: M. Miľo.
Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že od 6.10.2018 ruší hrací čas o 3 hod. skôr pred ÚHČ.
Stretnutia 10-13. kola VI.L m, 10. a 11. kola VIII.L m a 8. a 9. kola IV.L d sa odohrajú v ÚHČ (výnimky z ÚHČ
ostávajú v platnosti).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie pre FO-FK: ŠTK oznamuje FO-FK, že na zasadnutí VV ObFZ dňa 17.9.2018 bol za predsedu ŠTK
ObFZ Michalovce zvolený p. Marek Michlovič (tel. č.: 0918 241695).
Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2018/2019: Dohody potvrdené ŠTK si FK Iňačovce, Zempl.
Široká, Moravany, Rakovec n/O, Ložín, Bracovce môžu prevziať na ObFZ.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
- VII.LV m 8.k. z 23.9.2018 Rus. Hrabovec - Pavlovce n/U B: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus.
Hrabovec, do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Palín - k stretnutiu 8.k. VI.L m z 23.9.2018 Palín - Vyš. Remety (Dmytro Antoshyn 1413389).
● Dúbravka - k stretnutiu 8.k. VI.L m z 23.9.2018 Dúbravka - Hatalov (Damián Poľák 1278157).
● Petrovce n/L - k stretnutiu 6.k. IV.L d U19 z 22.9.2018 Vyš. Remety - Petrovce n/L (Dalibor Kanči
1340223,Patrik Tokár 1340228,Jozef Kanči 1340222).
RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí
aj oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF)
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: - dňa 26.9.2018 Pavlovce n/U B - k stretnutiu 7.k. VII.LV m z 16.9.2018 Pavlovce n/U B - Kusín
(Bohumil Novotný 1131127); - dňa 26.9.2018 Hatalov - k stretnutiu 7.k. VI.L m z 16.9.2018 Hatalov - Budkovce
(Milan Tancoš 1308230); - dňa 26.9.2018 Koromľa - k stretnutiu 8.k. VIII.L m z 23.9.2018 Koromľa - Sobrance B
(Ján Kica 1412809). Bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 26.9.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 19.-23.9.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 19.9.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Bracovce - 3.k. 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 z 26.9.2018 o 16:00 h.

Bracovce - Zalužice: nový termín - 26.9.2018 o 16:30 h. v Bracovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila
toto stretnutie odohrať dňa 26.9.2018 o 16:30 h. na ihrisku v Bracovciach.
● Močarany - III.L mž U13 7.k. z 26.9.2018 o 15:00 h. Sobrance - Močarany: nový termín - 1.10.2018
o 15:00 h. v Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 1.10.2018 o 15:00
h. na ihrisku v Sobranciach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Močarany.
Dostavanie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 26.9.2019 sa dostavili tieto stránky
o 15:30 h: Iňačovce (štatutárny zástupca futb. Oddielu: p. M. Gerzanič, kapitán družstva: Peter Vaľo 1332172); rozh.: P.
Dziad. Všetci z dôvodu podania námietky FK Iňačovce voči neoprávnenému štartu hráčov v stretn. 4.k. IV.L d U19
Vinné - Iňačovce z 8.9.2018. R: P. Dziad do pozornosti KR.
Neoprávnený štart hráčov: Rozhodnutie ŠTK: ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 4.k. IV.L d U19 z 8.9.2018
z dôvodu NŠH č.6 Marek Onder 1573188 a č.13 Erik Bajužík 1277033: Vinné - Iňačovce 0:3 (pôvodne 5:1). PP 100€ pre
Vinné. Do pozornosti DK.
Nedohrané stretnutie - inzultácia R: ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 7.k. VIII.L m z 16.9.2018 z dôvodu
inzultácie R: Jastrabie pri MI - Stretava 3:0 (pôvodne 3:2).
Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v stredu 26.9.2018 sa po predvolaní
nedostavil štatutárny zástupca FK Vinné. Návrh PP 4€ pre Vinné. Do pozornosti DK.
Zrušenie PP pre futb. odd. TJ Vyšné Remety: ŠTK vzala na vedomie rozhodnutie DK z 19.9.2018 o zrušení PP
100 € pre futb. odd. TJ Vyš. Remety za stretnutie 1.k. III.L ž U15 z 16.08.2018 Vyš. Remety - Veľ. Kapušany.
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 2018/2019
hraných v dňoch 22.-23.9.2018: Rozhodnutia DK:
● Samuel Čičák, (1378124), Iňačovce 5€, DK podľa DP čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DS - pozastavenie
výkonu športu na 1 súť. stret. NEPO od 26.9.2018.
● Wiliam Petro, (1363911), Lastomír, 5€, DK podľa DP čl. 45/1, 2a za HNS ukladá DS - pozastavenie výkonu
športu na 2 stret. NEPO, od 26.9.2018.
● Radislav Lipka, (1219584), Zempl. Široká, 10€, DK podľa DP čl. 48/1b, 2a za HNS ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 3 stret. NEPO, od 26.9.2018.
● Marián Pohlotka, (1311570), Stretava, 10€, DK podľa DP čl. 48/1c, 2b, 49/1e, 2e, 5, za telesné napadnutie na
HP, ukladá DS - 6 mesiacov NEPO, od 19.9.2018 do 18.3.2019; náhrada výdavkov pre R stretnutia (zakúpenie dresu);
kontumácia stretnutia; odrátanie 3 bodov po skončení SR 2018/2019; PP 100€ pre FK Stretava, do pozornosti ŠTK.
Zmena DS: Rozhodnutie DK:
● DK podľa DP čl. 84/7 a čl. 49/1b, 2b mení DS pre hráča Peter Eszterhay, (1146978), Beša na 2 mesiace
NEPO, od 18.9.2018 bez prerušenia cez zimnú prestávku.
● Lukáš Vajda, (1216864), Moravany 10€, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a podľa DP
čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 26.9.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 26.5.2019, s
prerušením cez zimnú prestávku.
● Peter Počátko, (1194102), Jastrabie pri MI 10€, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a
podľa DP čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 26.9.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do
26.5.2019, s prerušením cez zimnú prestávku.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 12.09.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O. DK ich uvedeným FO a FK zruší až
po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za umožnenie NŠH v
stretn.: rozh. P. Dziad (17 € - KR: UNŠH - d - 8.9.2018); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 3.10.2018 na ObFZ); - od ŠTK: - za nepripravenie požadovanej techniky na stretnutie: Rus. Hrabovec (7 € ŠTK: NTnS - m - 23.9.2018); - za neoprávnený štart hráčov v stretn.: Vinné (100 € - ŠTK: NŠH - d - 8.9.2018); - za
nedostavenie sa na zasad. ŠTK: Vinné (4€ - ŠTK: NnZ - 26.9.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v
uzneseniach DK do 28.9.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 09/2018.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 28.-30.9.2018:
III.L mž U13 - 7. kolo - streda 26.9.2018 o 15:00 h: Sobrance - Močarany (Po 1.10.2018: Olexa), Veľ. Revištia Kriš. Liesková (Pia 28.9.2018: Ubľanská ako R za Babjaka)
IV.LZ ž U15 - 7. kolo - piatok 28.9.2018 o 16:00 h: Budkovce - Bracovce (Tudja ako R za Rapáča)
VI.L m - 9. kolo - nedeľa 30.9.2018 o 15:00 h: Krásnovce - Palín (Babjak ako AR1 za Tušeka), Zempl. Široká Vojany (Tušek ako AR1 za Babjaka, Ivan ako AR2 za Hospodiho), Záhor - Trhovište (Hospodi ako AR2 za Ivana)
- dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 3.-7.10.2018:
III.L mž U13 - 1. kolo - streda 3.10.2018 o 15:00 h: Močarany - Veľ. Kapušany (v Zalužiciach: Olexa), Strážske

- Sobrance (Zambory)
VII.LZ m - 5. kolo - nedeľa 7.10.2018 o 15:00 h: Oborín - Rakovec n/O (Ferko; Kaffan)
SPRÁVY KM ObFZ:
Zasadnutie KM: KM pozýva všetkých svojich členov na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 o 14:00 h. na ObFZ
Michalovce.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zasadnutie TMK: TMK pozýva všetkých svojich členov na svoje zasadnutie dňa 2.10.2018 o 14:00 h. na
ObFZ Michalovce.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2018/2019 v II. polroku 2018: Tieto do ISSF doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
19.09.2018: Miľo Miloš.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ od KR: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu
vyzdvihnúť tieto FO a FK: Kusín (zo stretn. 11.k. VII.LV m Kusín - Rus. Hrabovec z 29.4.2018, zo stretn. 12.k. VII.LV m
Kusín - Porostov z 6.5.2018, zo stretn. 15.k. VII.LV m Kusín - Tibava z 27.5.2018); Ložín (zo stretn. 12.k. VII.LZ m Ložín Veľ. Slemence z 8.4.2018); Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence - Pus. Čemerné z 15.4.2018); Malčice (zo
stretn. 15.k. VII.LZ m Malčice - Veľ. Slemence z 29.4.2018).
Futbalová publikácia: Se ObFZ dáva do pozornosti širokej športovej verejnosti možnosť objednať si futbalovú
publikáciu „Krížom-krážom európskym futbalom“, ktorej autorom je p. Eugen Magda. Cena jednej publikácie je 13€.
V prípade záujmu kontaktujte Se ObFZ.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 26.09.2018 do 16:00 h vygenerovali aj tieto FO
a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): (vygenerovať si ho obratom mal MFK Zemplín
Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 0; predtým 12): (vygenerovať si ho
obratom mal aj tento 1 FK: Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší 0; predtým 39):
(vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
Požiadavky na prekvalifikácie dohôd zamestnancov ObFZ v II. polroku 2018: O tieto požiadali títo
zamestnanci: - dňa 10.9.2018: Jaroslav Zambory (zmena dohody uzavretej na obdobie od 11.8.2018 do 31.10.2018 na
dohody od 11.8.2018 do 30.9.2018 a od 1.10.2018 do 31.10.2018); - dňa 17.9.2018: Marek Ruščanský (zmena dohody
uzavretej na obdobie od 4.8.2018 do 31.10.2018 na dohody od 4.8.2018 do 30.9.2018 a od 1.10.2018 do 31.10.2018). na
základe toho boli s uvedenými spracované nové dohody a tieto zmeny boli z ObFZ zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom
k nahláseniu do príslušných poisťovní.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada vrátky PP pre futb. odd. TJ Vyšné Remety: Na základe požiadavky DK z 19.9.2018 o vrátení PP 100
€ za stretnutie 1.k. III.L ž U15 z 16.08.2018 Vyš. Remety - Veľ. Kapušany prevodom z účtu ObFZ na účet futb. odd. TJ
Vyš. Remety podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ, bolo toto zrealizované dňa 24.9.2018. Do pozornosti DK.
Avízo o platbe: ObFZ ho dostal z VsFZ e-mailom dňa 20.9.2018, v ktorom tento oznamuje, že VV VsFZ na
svojom zasadnutí dňa 12.9.2018 schválil prerozdelenie dotácie na činnosť jednotlivých ObFZ v rámci VsFZ za rok 2018.
Dotácia vo výške 4490 € pre ObFZ Michalovce bola uhradená na účet ObFZ dňa 14.9.2018. ObFZ je povinný ju zúčtovať
na VsFZ do 15.12.2018, nakoľko dotácia je z Ministerstva školstva SR.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 20.09.2018: čiastka 10.927,57 € (za všetky platby za 08/2018
importované na účet SFZ v dňoch 01.09.2018 - 18.09.2018; PP: 5305) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 18.09.2018.
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2017 od „Union -zdravotná poisťovňa, a.s.“: ObFZ ju od
uvedenej poisťovne dostal písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 25.9.2018. Výsledok za uvedený rok je
0,00 €.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 26.09.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.10.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace
pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

