Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 42 z 18.04.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 13.4.2018 do 18.4.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: J. Cejkovský na 15.4.2018 – zdrav. dôv. (doručiť lekárske potvrdenie), L. Babjak
na 21.4.2018 - rod. dôv.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 18.4.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence – Pus. Čemerné z 15.4.2018;
FK Veľ. Slemence si môže videozáznam vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ)
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 18.4.2018: - na základe
hodnotenia D: rozh. Š. Miľo na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence – Pus.
Čemerné z 15.4.2018); - dňom 23.4.2018: a) - z dôvodu neuzavretia dohody o prac. činnosti: rozh.:
M. Čekan, M. Šimko (KR uvoľní menovaným činnosť po splnení náležitosti); b) - z dôvodu
nezakúpenia PF: rozh.: P. Piovar, Š. Ferko, M. Jakubec, M. Šimko, L. Rezanka (KR uvoľní
menovaným činnosť po splnení náležitosti).
Nahlásenie záujemcu o funkciu R: KR dňa 16.4.2018 dostala oznámenie o záujme stať sa R
futbalu súťaži ObFZ MI od: Patrik Stopka - Michalovce.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 25.4.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: o 15:30 h: Patrik Stopka - z dôvodu záujmu stať sa R súťaži ObFZ MI; - o 15:40 h: rozh.- T. F.
Komenda, Š. Miľo, P. Piovar – všetci z dôvodu pohovoru.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 18.4.2018 sa naň dostavil: - rozh. M. Sovšák
(z dôvodu neúčasti na zim. seminári R a D dňa 3.3.2018; KR s ním vykonala písomný test a vydala
pokyny do ďalšej činnosti).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 27.- 29.4.2018: KR ho dňa 18.4.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 24.4.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-22.4.2018: KR ich dňa
18.4.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 42, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do
St 25.4.2018 do 15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Žbince (zo stretn. 17.k. VI.L m
Žbince - Palín z 15.4.2018)
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 28-29.4.2018 pre
nedostatok R: KR ho dňa 18.4.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.LV d - 11.
kolo - So 28.4.2018 o 13:00 h: Iňačovce – Rus. Hrabovec; V.LZ d - 11. kolo - So 28.4.2018 o 13:00
h: Dúbravka – Vojany; VI.L m - 19. kolo - Ne 29.4.2018 o 13:00 h: Žbince – Kriš. Liesková;
VII.LV m - 11. kolo - Ne 29.4.2018 o 13:00 h: Iňačovce – Tibava; VII.LZ m - 15. kolo - Ne
29.4.2018 o 13:00 h: Malčice – Veľ. Slemence; VIII.L m - 19. kolo - Ne 29.4.2018 o 13:00 h: Horňa
– Ptrukša.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO – FK, aby svoje podnety posielala výlučne v systéme
ISSF, nie telefonicky !
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
v sezóne 2017/2018: k 19.4.2018 zo stretnutí hraných v dňoch 13.-15.4.2018 ich ŠTK všetky
schválila.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných
súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii mužov: - dňa 13.04.2018: Vaľo
Martin - 18.11.2000. Kópie uvedených potvrdených tlačív si Iňačovce môže vyzdvihnúť na
sekretariáte ObFZ .
Nedohrané stretnutie - inzultácia:
Stretnutie -VIII.Lm17.k z 15.4.2018 Jovsa – Oborín v 71´hráč D č.13 Marián Ždiňák 1015881 –
inzultácia R udretím. ŠTK na základe dokázanej inzultácie kontumuje stretnutie na 0:3 Kont.

(pôvodne z HP 1:1).
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia:
Strážske -III.Lmž 10.k z 18.4.2018 Sobrance – Strážske o 14.00 h. dôvod: dohrávka
A mužstva Sobraniec IV.Ljuh VsFZ súhlas Strážskeho v ISSF – bez poplatku. ŠTK nariaďuje
odohrať stretnutie 18.4.2018 Sobrance-Strážske o 14.00 h.
Malčice -VII.LZm 14.k z 22.4.2018 Pus. Čemerné - Malčice o 13.00 h. dôvod: prvé sväté
prijímanie – súhlas P. Čemerného v ISSF poplatok 10 eur do ZF pre Malčice. ŠTK nariaďuje
odohrať stretnutie 22.4.2018 Pus. Čemerné - Malčice o 13.00 h.
Pus. Čemerné -V.LZdU19 z 21.4.2018 Pus. Čemerné - Vojany preložiť stretnutie na
8.5.2018 (utorok) v ÚHČ dôvod: nespôsobilá HP. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie Pus. ČemernéVojany 8.5.2018 (utorok) o 16.00 h.
Zmena miesta stretnutia:
Strážske -žiadosť o odohratie stretnutí III.Lmž U15 a U13 na vedľajšej HP v Strážskom
dôvod: rekonštrukcia hlavnej HP v Strážskom. ŠTK nariaďuje odohrať jarnú časť III.Lsž U15
a mžU13 na vedľajšej HP v Strážskom.
Neskorý začiatok stretnutí:
-IV.L d U19 17.k zo 14.4.2018 Palín - Trhovište ÚHČ posunutý o 10´ dôvod: neskorý príchod H
(porucha autobusu). Do pozornosti DK.
-VIII.Lm 17.k z 15.4.2018 Topoľany B - Sobrance B – ÚHČ posunutý o 15´dôvod: neskorý
príchod H – Do pozornosti DK.
Štart hráča bez RP na OP
-VI.Lm 17.k z 15.4.2018 – Žbince – Palín – hráč H č.15 – Vladimír Maďar 1278775 nastúpil bez
RP na OP (FK Palín ho zabudol v Palíne v sade hráčov družstva d)
-VI.Lm 17.k z 15.4.2018 – Budkovce – Z. Široká –hráči H č.5 Vojtech Bursík 1024570 nastúpil na
OP EA991195 a č.13 Jakub Soták 1315664 nastúpil na OP BE 789442 – overení v ISSF (RP
nedodané)
-VII.LZm 13.k z 15.4.2018 – Horovce – Bánovce n/O – nastúpili hráči H č.18 Patrik Silaj 1227940,
č.11 Ján Kočiš 1237575, č.8 Ján Rebič 1208501, č.7 Roman Kapura 1257236, č.3 Ján Geroč
1052458, č.16 Jaroslav Iľaš 1342923, č.12 Maroš Danko 1309865 a č.14 Emanuel Bogár 1347364 –
bez RP, overení v ISSF (RP nedodané)
-VII.LZm 13.k z 15.4.2018 Petrovce n/L B – Strážske B – hráč H č.14 Jakub Horváth 1234200 – na
OP – overený v ISSF (RP nedodaný)
-VIII.Lm 17.k z 15.4.2018 – Horňa – Tušice TNV – hráč D č.6 Štefan Kochman 1315408 – na OP –
overený v ISSF (RP nedodaný). ŠTK Žiada uvedené kluby: Palín, Zempl. Široká, Bánovce n/O,
Strážske B o dodanie RP svojich hráčov (môžu byť aj oskenované) na kontrolu na zasadnutie ŠTK
dňa 25.4.2018.
Neuvedenie údajov pre potreby ŠTK
R: T. Komenda zo stretnutia VIII.Lm17.k z 15.4.2018 Stretava-Iňačovce neuviedol v zápise nič pre
potreby ŠTK-nominácie, pripravenie techniky. Uvádza na nesprávnom mieste (v poznámke – nie
v zázname R) údaje o osobách. Do pozornosti KR.
List od FK Moravany – ŠTK vzala na vedomie.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 28-29.4.2018
pre nedostatok R: ŠTK ho dňa 18.4.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich
obratom, uhradené poštovým peňažným poukazom ObFZ, boli povinní doručiť: - rozh. M. Končík
(- za oneskorené ospravedlnenie na stretnutie: 26 € - KR: OOnS - m - 1.4.2018)

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ v sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 14.-15.4.2018, vybavenie žiadostí podaných
na DK, rozhodnutia DK na základe podnetov od ŠTK:
MI-DK-2017/2018-0158 – DS po ČK:
Marek Janák (1190590) – 10,00 Eur - OŠK Stretava, VIII.liga muži ObFZ MI 2017/2018 DK podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 18.4.2018
Michal Kopčanský (1220112) - 10,00 Eur - TJ ŠM Jovsa, VIII. Liga muži ObFZ MI
2017/2018 - vylúčený za HNS (kritizovanie a nadávka R) - DK podľa čl. 48/1a ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia od 18.4.2018 NEPO podľa čl. 48/2a DP od
18.4.2018
Matúš Praščák (1194108) – 10,00 Eur - TJ FK Vyšné Remety, VI.liga muži 2017/2018
ObFZ MI - podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od
18.4.2018
Klaudio Hoľan (1326776) – 5,00 Eur - TJ FK Družstevník Trhovište, IV.liga dorastencov
U19 ObFZ MI 2017/2018 - DK podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1
súťažné stretnutie od 18.4.2018
Marián Ždiňák (1015881) - 10,00 Eur - TJ ŠM Jovsa, VIII. Liga muži ObFZ MI 2017/2018 vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche (inzultácia rozhodcu) podľa čl. 49/1a DP ukladá
DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia od 18.4.2018 NEPO, pokutu 30,00 Eur,
podľa čl. 49/2a DP
Marián Čičák (1386010) – 5,00 Eur - OŠK Pavlovce nad Uhom, 16. kolo IV.liga
dorastencov U19 ObFZ MI 2017/2018 - podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na
1 súťažné stretnutie od 12.4.2018 (pre 17. kolo IV.l d, hrané 14.4.2018)
Žiadosť o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutie DK: - zmena
zvyšku DS hráča: Jaroslav Záhorčák (TJ Vyšné Remety - 1324161; 10 €) – DK zvyšok DS 5
mesiacov NEPO, zmenila na PO so skúšobnou dobou 5 mesiacov do 20.09.2018, podľa DP 41/2.
Pokus o neoprávnený štart hráča: Miroslav Lacko (1398663) - 10,00 Eur - OŠK Pavlovce
nad Uhom "B" - VIII.liga muži 2017/2018 - DK udeľuje pokutu 10,00 Eur za pokus o neoprávnený
štart hráča, podľa Rozpisu súťaží ObFZ MI (F. USTANOVENIA HOSPODÁRSKE, 7.
STANOVENÉ POPLATKY A PORIADKOVÉ POKUTY, 03. prerokovanie priestupku jednotlivca
(VD, KD) pri NŠH na cudzí RP)
Na podnet ŠTK, DK udeľuje, podľa Rozpisu súťaží ObFZ MI, pokutu 1000,00 Eur
družstvu TJ FK Veľké Revištia "B" 6.liga muži ObFZ MI 2017/2018 za odstúpenie zo súťaže.
DK udeľuje pokutu za nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní, podľa Rozpisu
súťaží ObFZ MI - TJ Družstevník Oborín: VD - Alexander Hallér (1395021, 4,00 Eur), KD - Attila
Jonáš (1119602, 4,00 Eur).
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 SEKRETARIÁTU ObFZ:
Sekretariát ObFZ oznamuje, že v krátkom čase, utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo
všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa
toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú: AKTÍVNY, NEAKTÍVNY, ZRUŠENÁ
REGISTRÁCIA, VYLÚČENÝ, V ZAHRANIČÍ. Tu sú podmienky, kedy sa daný profil osoby
dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako
„Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí.
Typy profilov:
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia +
členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok
= Aktívny
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent - člensky poplatok = Aktívny
Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (toto výhradne rieši matrika SFZ) tak sa
rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov
(osobných profilov)
SPRÁVY VV ObFZ:
VV ObFZ oznamuje, že dňa 31.5.2018 o 20.45 hod sa v Trnave uskutoční prípravné stretnutie
SLOVENSKO – HOLANDSKO. Vzhľadom na zaslaný objednávkový formulár vstupeniek pre každý
FK – FO prostredníctvom ISSF sa môžete tohto stretnutia zúčastniť. ObFZ ponúka v prípade väčšieho
záujmu o účasť na tomto stretnutí možnosť organizovať spoločný výjazd. Preto je nutné nahlásiť na email adrese: obfzmi@stonline.sk do 30.4.2018 počet záujemcov z jednotlivých FK – FO pre
objednanie dopravy. Informácie o organizovaní výjazdu budú zverejnené v ÚS po nahlásení
dostatočného počtu záujemcov.
SPRÁVY TMK:
Projekt „Podpora talentovaných hráčov U 12-14: Podľa informácií z úseku mládeže SFZ
projekt Podpora talentovaných hráčov U12-U14 bude prebiehať v roku 2018 v mesiacoch máj, jún,
august, september, október a november. Cieľom projektu je: Zabezpečiť kvalitný tréningový proces
pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12-14, získať informácie o čo najväčšom počte
talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12-14, vyhľadávanie talentovaných hráčov pre
potreby vrcholového futbalu. Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 sa podľa možnosti
pravidelne 1-2 krát do mesiaca v popoludňajších hodinách bude organizovať tréningový zraz, kde
hráči absolvujú 1 TJ na úrovni ObFZ. Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze
je 10-13. Do oblastných futbalových výberov U12-U14 budú zaradené aj dievčatá, prípadne je
možnosť spraviť aj čisto dievčenské tréningové zrazy. TMK žiada FK o nahlásenie zoznamu
talentovaných hráčov na e-mail: obfzmi@stonline.sk do 27.4.2018. Konkrétne termíny zrazov a
mená vybraných hráčov budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 15.4.2018:
VII.LZ m - 13. kolo - nedeľa 15.4.2018 o 15:30 h: Horovce – Bánovce n/O (Mazár ako R za
Cejkovského, Vojtko ako D dopln.)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 21.-22.4.2018:
III.L mž U13 - 10. kolo - sobota 21.4.2018 o 10:00 h: Močarany - Trhovište (v Zalužiciach:
Dziad ako R za Babjaka)
V.LZ d U19 - 10. kolo - sobota 21.4.2018 o 16:00 h: Pus. Čemerné - Vojany (Uto 8.5.2018
o 16.00 h: Matej ako R zruš.)
VII.LV m - 10. kolo - nedeľa 22.4.2018 o 16:00 h: Kusín - Zalužice B (o 13.00 h: Šimko ako
D dopln.)
VII.LZ m - 14. kolo - nedeľa 22.4.2018 o 16:00 h: Pus. Čemerné - Malčice (o 13.00 h:
Kaffan), Rakovec n/O - Horovce (Kaffan ako AR1 dopln.)
I.L mž U11 - 9. kolo - pondelok 23.4.2018 o 13:00 h: Zempl. Michalovce – Poprad (UT
Zempl. MI: M. Miľo, Dziad)
Oblastný futbalový zväz Michalovce

