Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 15 z 11.10.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 11.10.2017 dostala od týchto FO a FK: Budkovce (zo stretn.
9.k. VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z 01.10.2017); Poruba p/V (zo stretn. 9.k. VI.L m Poruba p/V - Palín z 01.10.2017);
Veľ. Revištia (zo stretn. 10.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Poruba p/V z 08.10.2017).
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 9.10.2017: Veľ. Revištia (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcu P. Kaffana v stretn. 10.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Poruba p/V z
08.10.2017, ktorú vzala na vedomie; KR poplatok za sťažnosť nevyžaduje).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 11.10.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: Veľ.
Revištia (zo stretn. 10.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Poruba p/V z 8.10.2017; námietky FK Veľ. Revištia z podanej sťažnosti KR
zhodnotila takto: č. 1 - opodstatnená; č. 2 - neopodstatnená; KR pozastavila obsadzovanie rozh. P. Kaffanovi na 2 stretn.; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Dodatočne doručené oznámenia pre KR: Táto ich od 5.10.2017 do 11.10.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: M. Tušek na 8.10.2017 (doručil potvrdenie od zamestnávateľa), M. Jakubec (doručil potvrdenie od
zamestnávateľa); - od D: - o zruš. obs.: M. Rovňák na 8.10.2017 (doručil potvrdenie od zamestnávateľa).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 5.10.2017 do 11.10.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
M. Tušek na 12.10.2017 - prac. dôv.; - o neobs.: D. Ihnacik na 15.10.2017 - osob. dôv.; - o neúčasti na fyz. previerkach dňa
11.10.2017: D. Ihnacik - štud. dôv., K. Ubľanská - zdrav. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 11.10.2017: Hatalov (v ISSF, cez
„Zápis o stretn.“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozh. P. Piovara v stretn. 10.k. VI.L m Vojany - Hatalov z 8.10.2017).
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 10.10.2017: Iňačovce (v ISSF, cez
„Podania na komisie“; ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. J. Mateja v stretn. 7.k. VII.L V m Kusín - Iňačovce z
15.10.2017; ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Iňačovce - 17 € - KR: ŽoZoR - m - 15.10.2017, v súlade s RS).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 11.10.2017: - z dôvodu nedostatkov v správe D:
deleg. A. Žoffčák - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 10.k. VI.L m Žbince - Zalužice z 8.10.2017).
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 12.-15.10.2017: KR ich dňa 11.10.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 15, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-22.10.2017: KR ho dňa 11.10.2017 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 17.10.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 18.10.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Vojany (zo stretn. 10.k. VI.L m Vojany - Hatalov z 08.10.2017); Žbince
(zo stretn. 10.k. VI.L m Žbince - Zalužice z 08.10.2017).
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 11.10.2017 ho už mali vygenerovaný aj: - z rozhodcov: M. Miľo.
Predtým si ho už vygenerovalo 32 R a 8 D.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 21.-22.10.2017 pre nedostatok R: KR
ho dňa 11.10.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d U19 - 12. kolo - So 21.10.2017 o 11:00 h:
Vinné - Palín; V.L V d U19 - 8. kolo - So 21.10.2017 o 11:00 h: Porostov - Podhoroď; V.L Z d U19 - 8. kolo - So
21.10.2017 o 11:00 h: Močarany - Čičarovce; VI.L m - 12. kolo - Ne 22.10.2017 o 11:00 h: Dúbravka - Budkovce, Vyš.
Remety - Zalužice; VII.L V m - 8. kolo - Ne 22.10.2017 o 11:00 h: Podhoroď - Zalužice B; VII.L Z m - 10. kolo - Ne
22.10.2017 o 11:00 h: Bracovce - Horovce; VIII.L m - 12. kolo - Ne 22.10.2017 o 11:00 h: Topoľany B - Jovsa.
Kontrolné fyzické previerky rozhodcov: Uskutočnili sa v St 11.10.2017 od 16:00 h na IV.ZŠ Michalovciach.
Týchto previerok sa zúčastnili títo R: P. Rapáč, P. Pavlo, L. Babjak, Š. Miľo, M. Miľo, T. Olexa, P. Remecký, P. Feňuš.
Ospravedlnili sa 3 R, 2 R sa nedostavili bez akéhokoľvek oznámenia.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 11.10.2017 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na kontr. fyz.
previerkach dňa 11.10.2017: - rozh.: M. Ivan, Š. Ferko (obaja po 4 € - KR: nNnFP - 11.10.2017). Do pozornosti DK.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Predvolanie z 8.10.2017: Na zas. ŠTK v St 11.10.2017 sa mali dostaviť tieto stránky: - o 15:15 h: Strážske (ved.
družstva alebo tréner prítomný na stretnutí); rozh. M. Mazár (aj so svojimi poznámkami zo stretnutia) - k stretn. 6.k. III.L
mž U13 z 07.10.2017: Strážske - Močarany 6:3. Nedostavili sa (majú sa ohlásiť sekretárovi). Do pozornosti DK.
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 05.-10.10.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: IV.L Z ž U15 - 4.k. z
06.10.2017: Tušice TNV - Čičarovce (2); IV.L d U19 - 10.k. z 07.10.2017: Lastomír - Bánovce n/O (2), Žbince - Palín
(2); V.L V d U19 - 6.k. z 07.10.2017: Poruba p/V - Záhor (2); V.L Z d U19 - 6.k. z 07.10.2017: Dúbravka - Čičarovce
(2); VIII. L m - 10.k. z 08.10.2017: Beša - Jastrabie pri MI (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 05.-10.10.2017 ich nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: VI.L m - 10.k z 08.10.2017: Palín - Zempl. Široká (1); VII.L V m - 10.k
z 08.10.2017: Rus. Hrabovec - Úbrež (1); VIII.L m - 10.k z 08.10.2017: Horňa - Jovsa (1); VIII.L m - 10.k
z 08.10.2017: Beša - Jastrabie pri MI (1). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: III.L ž U15 - 7.k. z 06.10.2017: Trhovište - Strážske 3:0 kont.
(Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie rozh. M. Kurtaka z 06.10.2017; do pozornosti DK); IV.L d U19 - 10.k. z
07.10.2017: Pavlovce n/U - Vinné 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie rozh. Cejkovského z
07.10.2017; mal ho podať cez „Zápisu o stretnutí“, cez „Podanía na komisie“; do pozornosti DK).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: IV.L Z ž U15 - 4.k. z 06.10.2017: Tušice TNV - Čičarovce
(2; 8´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); IV.L d U19 - 10.k. z 07.10.2017: Lastomír - Bánovce n/O
(2; 20´z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: V.L Z d U19 - 6.k. z 07.10.2017: Dúbravka - Čičarovce (2;
5´ pre nepripravenie nominácie Ho); VI.L m - 10.k. z 08.10.2017: Palín - Zempl. Široká (1; 18´ z viny Do - nefunkčná
tlačiareň - zápis písaný ručne); VII.L V m - 6.k. z 08.10.2017: Rem. Hámre - Podhoroď (10´z viny neskorého príchodu
rozh. M. Jakubca - do pozornosti KR); VIII.L m - 10.k. z 08.10.2017: Horňa - Jovsa (1; 5´ pre pomalý internet). ŠTK
vo všetkých uvedených prípadoch ponechala v platnosti výsledky z HP). Do pozornosti DK.
Neuvedenie natáčania videozáznamu zo stretnutia v zápise o stretnutí: R to neuviedli v týchto stretnutiach:
VII. L V m - 6.k z 8.10.2017: Záhor - Porostov (Š. Miľo), Iňačovce - Zalužice B (Š. Ferko); VII. L Z m - 8.k.
z 8.10.2017: Ložín - Rakovec n/O (M. Tušek), Pus. Čemerné - Bánovce n/O (D. Čeklovský), Malčice - Horovce (T.
Komenda) - všetko do pozornosti KR.
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:
● Rem. Hámre - k stretn. 1.k. súťaže „Pohár ObFZ m“ z 31.8.2017: Horňa - Rem. Hámre (klub e-mailom
dňa 29.9.2017 doručil požadovaný RP hráča a doklad o jeho doručení).
● Malčice - k stretn. 4.k. VII.L Z m z 10.09.2017 Veľ. Slemence - Malčice (klub e-mailom dňa 5.10.2017
doručil kópiu RP hráča Pavel Tudja - 1256257).
● Bánovce n/O - k stretn. 6.k. VII.L Z m z 24.09.2017 Strážske B - Bánovce n/O (klub emailom dňa
9.10.2017 doručil kópiu RP hráča Marek Maďar - 1225114, aj s kópiou dokladu od dealera o doručení RP).
Nedoručenie kópie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení na
stretnutie bez RP - napriek upozorneniu: Ani do 11.10.2017 do 16:00 h ich nedoručili:
● Strážske - k stretn. 5.k. III.L mž U13 z 30.09.2017 Trhovište - Strážske B (klub bol povinný na ObFZ emailom doručiť kópie RP hráčov Dominik Sabanoš - 1400001, Max-Xavier Minárik - 1399893, aj s kópiou dokladu od
dealera o doručení RP) - do pozornosti DK.
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 5.-8.10.2017 nastúpili hráči týchto klubov v týchto stretnutiach:
● Rakovec n/O - k stretnutiu 8.k. VII.L Z m z 08.10.2017 Ložín – Rakovec n/O (klub dňa 10.10.2017 emailom na ObFZ doručil kópiu RP hráča Daniel Bakajsa - 1278207; hráč nastúpil na OP; rozh. M. Tušek to v zápise
neuviedol - do pozornosti KR).
● Strážske - k stretnutiu 8.k. VII.L Z m z 08.10.2017 Pozdišovce - Strážske B (klub dňa 11.10.2017 osobne na
ObFZ doručil kópiu RP hráča Róbert Kiš - 1277807).
Pochvala na výkon R: ŠTK ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 8.10.2017: Vojany (klub ju má podať cez „Zápis
o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na KR ObFZ). ŠTK sa ňou nezaoberala.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 11.10.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 05.-10.10.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 11.10.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Vinné - dňa 09.10.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, o zmenu miesta stretnutia 11.k. IV.L V d U19 Vinné - Krásnovce z 14.10.2017 o 14:30 h z Vinného do
Krásnoviec, z dôvodu prestavby ihriska vo Vinnom. Súper so zmenou súhlasil dňa 10.10.2017. Poplatok za žiadosť:
Vinné - 10 €. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 14.10.2017 o 14:30 h v Krásnovciach
(odvetné stretnutie v 24.k. sa odohrá dňa 2.6.2018 vo Vinnom).
● Vinné - dňa 09.10.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, o zmenu miesta stretn. 12.k. IV.L V d U19 Vinné - Palín z 21.10.2017 o 14:00 h z Vinného do Palína, pre
prestavbu ihriska vo Vinnom. Súper so zmenou súhlasil. Poplatok za žiadosť: Vinné - 5 €. ŠTK nariadila uvedené
stretnutie odohrať v So 21.10.2017 o 14:00 h v Palíne (odvetné stretnutie v 25.k. sa odohrá dňa 9.6.2018 vo Vinnom).

● Vinné - dňa 09.10.2017 podaním v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“, o zmenu miesta stretnutia 9.k. III.L ž U15 Vinné - Topoľany z 20.10.2017 o 16:00 h z Vinného do Topolian,
z dôvodu prestavby ihriska vo Vinnom. Súper so zmenou súhlasil dňa 9.10.2017. Poplatok za žiadosť: Vinné - 5 €. ŠTK
na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 20.10.2017 o 15:00 h v Topoľanoch (odvetné stretnutie v 14.k.
sa odohrá dňa 4.5.2018 vo Vinnom).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 11.10.2017 sa naň dostavili tieto stránky: rozh. Marian
Hospodi - ŠTK s ním vykonala pohovor s vysvetlením k vypisovaniu zápisu o stretnutí; Kusín (funkc. Patrik Romanec)
k odstráneniu nedostatkov na futb. ihrisku; vysvetlil situáciu vo vybavení štadióna, ktorú ŠTK vzala na vedomie.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 21.-22.10.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 11.10.2017 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 09/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 12.10.2017 majú tieto FO a FK: Bánovce n/O, Iňačovce, Krásnovce, Malčice, Pavlovce n/U, Podhoroď,
Porostov, Rem. Hámre, Veľ. Revištia. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 29.9.-1.10.2017: Rozhodnutia DK:
● Matúš Mihalik ( Budkovce m - 1166104; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 4.10.2017.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 6.-8.10.2017: Rozhodnutia DK:
● Martin Devečka (Kriš. Liesková m -1156552; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.10.2017.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 29.9.-1.10.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 9. kola VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z 1.10.2017: Michal Sorokač (Veľ. Revištia B m 1203436; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 4.10.2017, podľa DP 37/3; Pavol Hevery (Veľ. Revištia B m - 1242704; 10 €) - 3
týždne NEPO od 4.10.2017, podľa DP 48/1c/2b.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 6.-8.10.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 10. kola VI.L m Veľ. Revištia B - Poruba p/V z 08.10.2017: Matúš Lendáč (Poruba p/V m - 1225039;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 11.10.2017, podľa DP 37/3.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené: - dňa 11.10.2017:
rozh. M. Hospodi (- za nedostavenie sa na zas. ŠTK po predvolaní: 4 € - ŠTK: NsnZ - R - 27.09.2017; uhr. 11.10.2017).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za neospr. neúčasť na
kontr. fyz. previerkach dňa 11.10.2017: rozh.: M. Ivan, Š. Ferko (obaja po 4 € - KR: nNnFP - 11.10.2017) - obaja uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 18.10.2017 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za
nedostavenie sa na zas. ŠTK dňa 11.10.2017 po predvolaní: rozh. M. Mazár (4 € - ŠTK: NsnZ - R - 11.10.2017) - uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 18.10.2017 do 15:00 h na ObFZ; Strážske (4 € ŠTK: NsnZ - mž - 11.10.2017); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS
- ž - 06.10.2017), Bánovce n/O (4 € - ŠTK: NNDkS - žd - 07.10.2017), Palín (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 06.10.2017),
Záhor (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 07.10.2017), Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 07.10.2017), Beša (4 € - ŠTK: NNDkS
- m - 08.10.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Palín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 08.10.2017), Rus.
Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 08.10.2017), Horňa (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 08.10.2017), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS m - 08.10.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Strážske (100 € - ŠTK: NnS - ž - 06.10.2017), Vinné (150 € - ŠTK: NnS
- d - 07.10.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Čičarovce (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 06.10.2017), Bánovce n/O (7 € ŠTK: nNnS - d - 07.10.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Čičarovce (4 € - ŠTK: nZS - d - 06.10.2017), Palín (4 € ŠTK: nZS - m - 08.10.2017), Horňa (4 € - ŠTK: nZS - m - 08.10.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ napriek
upozorneniu: Strážske (2x10 € - ŠTK: NRPpNHnSnU - mž - 30.09.2017). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do
ISSF v uzneseniach DK do 13.10.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 10/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom uhradené poštovým peňažným
poukazom ObFZ sú povinní 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:
Vygenerovanie odvetných stretnutí 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“
pre sezónu 2017/2018 v ISSF vyžrebovaného na 26.10.2017: Dňa 11.10.2017 ich v ISSF vygeneroval J. Bendzák.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 13.15.10.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 10.10.2017 a zmeny od 11.10.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:

4. kolo - prvé stretnutia - štvrtok 12.10.2017 o 16:00 h: Palín - Budkovce (Ruščanský ako R za Tušeka).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 13.-15.10.2017:
III.L mž U13 - 7. kolo - sobota 14.10.2017 o 10:00 h: Trhovište - Močarany (Jakubec ako R za M. Kurtaka),
Strážske - Sobrance (Pavlo ako R za Ruščanského).
IV.L Z ž U15 - 5. kolo - piatok 13.10.2017 o 16:00 h: Rakovec n/O - Tušice TNV (Piovar ako R za Rezanku).
IV.L d U19 - 11. kolo - sobota 14.10.2017 o 14:30 h: Vinné - Krásnovce (v Krásnovciach: Ihnacik).
VI.L m - 11. kolo - nedeľa 15.10.2017 o 14:30 h: Vyš. Remety - Krásnovce (Pavlo ako AR1 - zruš.), Zalužice Dúbravka (Rapáč ako R za Tudju), Budkovce - Žbince (Stretavský ako R za Kaffana), Zempl. Široká - Veľ. Revištia B
(Lisák ako D - dopln.), Trhovište - Vojany (o 11:30 h: Pavlo ako AR1 za Kaffana).
VII.L V m - 7. kolo - nedeľa 15.10.2017 o 14:30 h: Podhoroď - Rus. Hrabovec (Tudja; Minaroviech - nové
obs), Kusín - Iňačovce (Tušek ako R za Mateja).
VII.L Z m - 9. kolo - nedeľa 15.10.2017 o 14:30 h: Horovce - Petrovce n/L B (Pavlo ako R za Rapáča).
VIII.L m - 11. kolo - nedeľa 15.10.2017 o 14:30 h: Jovsa - Pavlovce n/U B (Matej ako R za Komendu),
Jastrabie pri MI - Ptrukša (Šimko ako D - dopln.), Oborín - Tušice TNV (Komenda ako R za Tušeka), Sobrance B Koromľa (o 10:30 h na II. ZŠ SO: Tudja; Minaroviech - nové obs.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v 09/2017: Prehľad o nich je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred pri dátume 02.10.2017, i v menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“.
Matričné úkony ObFZ: Tieto budú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v menu vľavo,
a to už len po skončení príslušného mesiaca.
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: TMK upozorňuje trénerov, ktorí nie sú zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom
zaregistrovali obratom. Okrem toho sú povinní skontrolovať platnosť svojej licencie a jej neplatnosť 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 10.10.2017; Info o najbližšom zraze
dňa 23.10.2017; Nominácie hráčov na 23.10.2017) dňa 11.10.2017 na základe podkladov doručených dňa 11.10.2017
od J. Vaľka (hlavného trénera tohto projektu v rámci ObFZ) spracoval J. Bendzák a dňa 11.10.2017 ich zaslal z ObFZ emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú v jej aktuálnom menu pri dátume 11.10.2017.
Najbližší zraz Výberov ObFZ MI U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory talentovaných
hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Uskutoční sa v pondelok 23.10.2017 od 15:30 h na štadióne futb. odd. ŠK Nac. Ves.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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. Na ObFZ ho stále 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.
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).
Požiadavka o vystavenie kópií dohôd zamestnanca s ObFZ: Dňa 27.9.2017 o to požiadal M. Kurtak za roky
2012-2015. Kópie boli vybavené dňa 11.10.2017. Žiadateľ si ich má vyzdvihnúť na ObFZ.
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 11.10.2017: P. Rapáč. 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.
Pracovné stretnutie sekretárov RFZ a ObFZ v pondelok 9.10.2017 od 11:00 h v priestoroch hotela
TERMAL vo Vyhniach: Riadil ho Milan Vojtek (riaditeľ ŠAÚ SFZ). K jednotlivým bodom programu vystúpili aj:
Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Ján Letko (vedúci Odd. IT SFZ), Miroslav Richtárik (vedúci ORS SFZ), Peter
Dedík (projektový manažér SFZ). Program: 1. Otvorenie; 2. Školenie BOZP a PO; 3. Ocenenie jubilantov z príležitosti
životných jubileí v roku 2017; 4. Súčinnosť sekretárov RFZ a ObFZ na projekte podpory rozvoja regionálnej
infraštruktúry; 5. Rozdelenie finančných príspevkov klubom prostredníctvom webshopu SFZ; 6. Striedavý štart hráčov
z AK a ÚTM; 7. Diskusia. 8. Ukončenie. Za ObFZ MI sa tohto stretnutia zúčastnil J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Požiadavka na FO a FK o zaslanie informácie o dievčatách v kluboch: Se ObFZ upozorňuje všetky FO a
FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, že v zmysle e-mailu, ktorý dostali dňa 3.10.2017, sú povinné do
15.10.2017 na e-mailovú adresu „erik.mako@vranovske.sk“ (kontakt: 0907/493080) zaslať informáciu o dievčatách
v klube narodených v roku 2005 a mladších, ktoré hrajú, alebo len trénujú s chlapcami.

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 05.10.2017: 2 (M. Čeklovský, L. Rezanka) podľa požiadavky Se
z 04.10.2017.
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd za II. polrok 2017: Títo
z nich boli odhlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 09.10.2017: 1 (D. Čeklovský k 09.10.2017).
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Obratom si ju má
na ObFZ prevziať aj: - z 02.08.2017: R. Rózsa.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 09/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 2.-5.10.2017 a
na ObFZ boli doručené dňa 6.10.2017.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 09/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 4.6.10.2017 a dňa 6.10.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ. R a D pôsobiaci v stretnutiach VII.L Z m
v mesiaci 08/2017 mali svoje náležitosti za pôsobenie v týchto stretnutiach zahrnuté až do výplat za 09/2017.
Spracovanie hospodárenia ObFZ za I.-III. štvrťrok 2017: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za 09/2017
ho dňa 6.10.2017 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ) a odporučila ho predložiť na zas. VV dňa 10.10.2017.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 08/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 6.9.2017 pre týchto
49 zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Dančišin, P. Dziad, P. Feňuš, Š.
Ferko, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P. Kaffan, T. Komenda, A. Kopas, P. Koščo, D. Kron, M.
Kurtak, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, M. Miľo, Š. Miľo, J. Minaroviech, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, P.
Piovar, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, P. Remecký, M. Rovňák, R. Rózsa, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J.
Šimko, J. Škodi, J. Špivák, P. Tudja, M. Tušek, K. Ubľanská, M. Ubľanský, L. Vojtko, A. Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od
uvedeného dňa mohol každý z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 06.10.2017: J. Bendzák (za 09); - dňa 11.10.2017: P. Rapáč (za 08,09), L. Popik (za 09), M.
Hospodi (za 09), J. Mano (za 09), M. Kurtak (za 09), V. Lisák (za 09).
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),
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), V. Pčolár (za 08), P.
Piovar (za 06,08), Joz. Pivarník (za 08), P. Remecký (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), 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. Ani do 11.10.2017 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 18.09.2017: Rem. Hámre, Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 02.10.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.10.2017; preto bolo potrebné ich uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 08.10.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 53 FO a FK. V termíne od 04.10.2017 od 16:00 h do 11.10.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 36 FO a FK (predtým od 8) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 04.10.2017 (7): Bracovce, Jovsa, Kusín, Palín, Pus. Čemerné, Vinné, Zalužice; - dňa 05.10.2017
(5): Petrovce n/L, Ptrukša, Rus. Hrabovec, Tušice TNV, Veľ. Slemence; - dňa 06.10.2017 (5): Beša, Koromľa, Kriš.
Liesková, Ložín, Poruba p/V; - dňa 07.10.2017 (1): Horovce; - dňa 08.10.2017 (1): Tibava; - dňa 09.10.2017 (10):
Čičarovce, Jastrabie pri MI, Lekárovce, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Pozdišovce, Rakovec n/O,
Vojany, Zempl. Široká, Žbince; - dňa 10.10.2017 (3): Moravany, Oborín, Záhor; - dňa 11.10.2017 (4): Budkovce,
Strážske, Stretava, Vyš. Remety. Do 11.10.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 9
FO a FK: Bánovce n/O, Iňačovce, Krásnovce, Malčice, Pavlovce n/U, Podhoroď, Porostov, Rem. Hámre, Veľ.
Revištia. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.10.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte
SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 12.10.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po
úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Previerka hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017: RK ju vykonala v dňoch 21.-25.8.2017, pričom jej predseda
v 09/2017 na ObFZ doručil aj účtovné doklady ObFZ za mesiace 01-06/2017, ktoré RK mala k previerke k dispozícii.
Záznam z previerky spracoval J. Pado (predseda RK) a odporučil ho predložiť na zas. VV dňa 10.10.2017.

SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 46. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa uskutočnilo v utorok 10.10.2017 o 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval
sekretár ObFZ dňa 11.10.2017, 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“.
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2017: VV ObFZ na svojom 46.
zasadnutí dňa 10.10.2017 prerokoval prípravu členských schôdzí FO a FK v II. polroku 2017 a navrhol o ich organizovať
v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017, teda pred najbližšou volebnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Podrobnejšie
k tomu je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 11.10.2017.
Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“: VV ObFZ na svojom 46. zasadnutí dňa 10.10.2017
rozhodol jej zasadnutie zvolať v Pi 1.12.2017 o 15:30 h do malej zasadačky MsKS Michalovce. Schválil aj návrh kľúča
účasti delegátov FO-FK a hostí na konferencii, návrh programu konferencie a termíny na doručenie prípadných návrhov
do programu konferencie a na doručenie návrhov na členov mandátovej a návrhovej komisie konferencie.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Vzhľadom k tomu, že najbližšia volebná „Konferencia ObFZ
Michalovce“ sa uskutoční dňa 1.12.2017, zasadnutie „Volebnej komisie ObFZ Michalovce“, zvolenej na ostatnej riadnej
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021, sa uskutoční
v piatok 13.10.2017 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
ZO SPRÁV VsFZ:
Pozastavenie disciplinárneho konania z podnetu futb. odd. TJ Bánovce n/O (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 14 z
05.10.2017 - zo Správ DK VsFZ): DK VsFZ na základe predložených dokumentov pozastavila disciplinárne konanie
ohľadom prestupu hráča Baník Dávid - 1252945 z TJ Bánovce nad Ondavou do TJ Družstevník Parchovany a
odporučila obrátiť sa s podnetom na Komoru pre riešenie sporov pri SFZ.
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ dňa 3.10.2017 v Bratislave: VV SFZ na ňom okrem iného: ● vzal na
vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou, financovaného z programu UEFA HatTrick IV a
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti poveril ZsFZ, aby prerokoval a
navrhol ďalší postup v prípade ihrísk v Nitre a v Dvoroch nad Žitavou, ktoré doposiaľ nedodali záväzné stanovisko k
projektu, ● schválil návrh zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a prevádzky futbalovej akadémie v
Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, a.s., ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme
mládeže SFZ, ktorého súčasťou je nový tabuľkový systém udeľovania sankcií v prípade porušenia ustanovení smernice, ●
odložil schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ na novembrové zasadnutie s požiadavkou
doplnenia podkladov, ● vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu, v
tejto súvislosti uložil predkladateľovi prerokovať návrh s klubmi prostredníctvom Technického úseku SFZ a predsedov
RFZ a predložiť ho na schválenie po volebnej februárovej konferencii, ● ustanovil Ing. Tomáša Ďuríka za člena Licenčnej
komisie SFZ – odborníka pre licenčné kritériá, ● schválil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity
Payment UEFA za súťažný ročník 2016/17 s pozastavením platby pre kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica
v zmysle čl. 25 ods. 5 Stanov SFZ (pozastavenie členstva), ● schválil návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu
Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej zapracovanie do predpisov SFZ, ●
vzal na vedomie informáciu o zaslaných podaniach Hlavnému kontrolórovi športu a Generálnemu sekretárovi SFZ
ohľadom Slovenského futsalu, v tejto súvislosti odporučil kontrolórovi SFZ doplniť Správu o vykonaní kontroly na
Slovenskom futsale o stanovisko LPK SFZ v zmysle čl. 36 ods. 3 Stanov SFZ, ďalej uložil Slovenskému futsalu zvolať
mimoriadne zasadnutie svojho najvyššieho orgánu so zabezpečením účasti kontrolóra SFZ, ďalej uložil Slovenskému
futsalu, aby v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe schválil Výročnú správu, a napokon, pozastavil ďalšie
financovanie Slovenského futsalu do splnenia povinností vyplývajúcich z prijatých uznesení, ● schválil návrh projektu s
názvom "Vzdelávací a skúšobný modul k organizovaniu verejných športových podujatí", ● vzal na vedomie informáciu o
odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2017, ● vzal na vedomie informáciu o
výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ, ● vzal na vedomie informáciu o
možnosti zasielania návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka, ● vzal na vedomie informáciu o
zaslaných návrhoch kandidátov za SFZ na udelenie cien Klubu fair play SOV.
5. kolo 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 15 z
05.10.2017 - zo Správ ŠTK SFZ): V piatok 6.10.2017 popoludní vyžrebovali na pôde SFZ 5. kolo tejto súťaže, v
ktorom sa predstaví 16 víťazov stretnutí zo 4. kola tejto súťaže, medzi nimi už len 1 zástupca ObFZ MI, a to v stredu
18.10.2017 o 14:30 h v tomto dueli: TJ Iskra Borčice - MFK Zemplín Michalovce.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

