Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 49 z 06.06.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 31.5.2018 do 6.6.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od
R: - o zruš. obs.: M. Miľo na 8.6.2018 - osob. dôv.; - o neobs.: T. Hamaríková od 7.6.2018 do
11.6.2018 - osob. dôv.
Dodatočné na KR doručené oznámenia: Táto ich od 31.5.2018 do 6.6.2018 dostala a vzala
na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: M. Jakubec na 19.5.2018 - prac. dôv.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 6.6.2018 dostala od týchto FO a FK: Vyš.
Remety (zo stretn. 23.k. VI.L m Vyš. Remety - Dúbravka z 27.5.2018).
Nahlásenie záujemcov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Do 6.6.2018 sa
nahlásili títo záujemcovia: a) Jozef Gud, 072 16, Vrbnica 50; b) Kristián Gud, 071 01, Michalovce,
Slovenská 7. KR uvedené oznámenia vzala na vedomie a oznamuje uvedeným záujemcom, aby sledovali
najbližšie ÚS, kde bude stanovený postup ich školenia.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 6.6.2018 sa naň dostavili: R: L. Rezanka, P.
Remecký a P. Piovar, - (všetci z dôvodu pohovoru; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené
nedostatky a prijala opatrenia).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v utorok 12.6.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: o 15:30 h: - P. Stopka, J. Zambory, J. Gud, K. Gud – všetci z dôvodu pohovoru k záujmu o získanie
základnej kvalifikácie R.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 6.6.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na
zasad. KR dňa 6.6.2018.: - rozh. M. Hospodi (4 € - KR: NNnZ - 6.6.2018). Uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 12.6.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do
pozornosti DK.
Zrušenie poriadkových pokút: KR ich dňa 6.6.2018 navrhla pre DK zrušiť: - za neospr.
neúčasť na stretn.: - rozh. M. Jakubec (16 € - KR: NNnS - d - 19.5.2018; z dôvodu dodatočného
doručenia potvrdenia od zamestnávateľa)
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-17.6.2018: KR ho dňa 6.6.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 12.6.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-10.6.2018: KR ich dňa 6.6.2018
prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 49, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 16.-17.6.2018 pre
nedostatok R: KR ho dňa 6.6.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 26.
kolo - So 16.6.2018 o 14:30 h: Pozdišovce – Vyš. Remety; V.LV d - 18. kolo - So 16.6.2018 o 14:30
h: Rus. Hrabovec – Poruba p/V; V.LZ d - 18. kolo - So 16.6.2018 o 14:30 h: Vojany – Malčice; VI.L
m - 26. kolo - Ne 17.6.2018 o 14:30 h: Palín – Vojany; VII.LV m - 18. kolo - Ne 17.6.2018 o 14:30
h: Rus. Hrabovec – Zalužice B; VII.LZ m - 22. kolo - Ne 17.6.2018 o 14:30 h: Pus. Čemerné –
Ložín. ŠTK si vyhradzuje právo vo vybraných stretnutiach ponechať pôvodný ÚHČ, z dôvodu
odohrania posledných 3. kôl súťaží.
Oznámenie: Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční v utorok 12.6.2018 od 15.00 hod.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO – FK, aby svoje podnety posielala výlučne v ISSF, nie
telefonicky !
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
v sezóne 2017/2018: k 6.6.2018 zo stretnutí hraných v dňoch 1.-3.6.2018 ich ŠTK schválila všetky.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii. ŠTK ho na základe požadovaných
súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom v kategórii mužov: dňa 06.06.2018: Marcin
René 6.1.2001, Tomáš Lukáš 10.2.2001. Kópie uvedených potvrdených tlačív si FK Bracovce môže
vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ .
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia:

• Vyš. Remety: - IV.LV ž U15 13.k z 8.6.2018 Vyš. Remety - Pavlovce n/U nový termín
12.6.2018 (utorok) o 16:00 h, súhlas H potvrdený v ISSF. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
dňa 12.6.2018 (utorok) o 16:00 h na ihrisku vo Vyš. Remetoch. Polatok do ZF 5€ pre Vyš.
Remety.
• Topoľany B -VIII.L m 26.k zo 17.6.2018 Topoľany B - Stretava na 16.6.2018 (sobota)
o 16:30 h na ihrisku v Lesnom, súhlas H potvrdený v ISSF. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie dňa 16.6.2018 (sobota) o 16:30 h na ihrisku v Lesnom. Polatok do ZF 10 € pre
Topoľany B.
Predčasne ukončené stretnutie: - IV.L d U19 24.k z 2.6.2018 Pavlovce n/U - Palín
stretnutie predčasne ukončené v 54´ z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a
nespôsobilej HP (vzaté na vedomie podanie v ISSF od R: L. Babjaka). ŠTK nariaďuje dohrať
stretnutie od 54´ dňa 13.6.2018 o 17:30 hod. v Pavlovciach n/U.
Nenastúpenie na stretnutie – kontumácia:
- VII.LZ m 20.k z 3.6.2018 Veľ. Slemence - Bánovce n/O 3:0 kont. (2). H hodinu pred ÚHČ
oznámili D, že na stretnutie nepricestujú (vzaté na vedomie podanie v ISSF od R: M. Tušeka),
návrh PP pre DK 400 € pre Bánovce n/O (posledné 3 kolá), do pozornosti DK.
- VIII.L m 24.k z 3.6.2018 Tušice TNV - Oborín 3:0 kont. (2). H sa na stretnutie nedostavili ani po
čakacej dobe (vzaté na vedomie podanie v ISSF od R: Š. Miľa), návrh PP pre DK 400 € pre Oborín
(posledné 3 kolá), do pozornosti DK.
Oznámenie pre FO-FK: ŠTK oznamuje, že v prípade nenastúpenia mužstva na stretnutie
v posledných 3. kolách je PP v súlade s RS ObFZ 2017/2018, časť F - Hospodárske ustanovenia,
bod 7, odst. c7-06 nasledovné: muži - 400€, dor. - 300€, žiaci - 200€.
Neskorý začiatok stretnutia:
- V.LZ d U19 16.k z 2.6.2018 Dúbravka - Ložín (2) o 10´z viny H, návrh PP 7€ pre Ložín, do
pozornosti DK.
- VIII.L m 24.k z 3.6.2018 Koromľa - Sobrance B (2) o 38´z viny H, návrh PP 17€ pre Sobrance B,
do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
- V.LV d U19 16.k z 2.6.2018 Rus. Hrabovec - Záhor (1), návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec, do
pozornosti DK.
-VII.LV m 16.k z 3.6.2018 Rus. Hrabovec - Podhoroď (1), návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec, do
pozornosti DK.
Zabezpečenie usporiadania finálového stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Finálové stretnutie tejto súťaže sa
uskutoční v nedeľu 24.6.2018 vo Veľ. Kapušanoch medzi mužstvami OŠK Budkovce - OŠK Kriš.
Liesková. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 6.6.2018 prerokovala organizáciu finálového stretnutia za
účasti zástupcov FK: Budkovce, Kriš. Liesková a Veľ. Kapušany. Veľ. Kapušany zabezpečiť:
hlavný usporiadateľ + 4 členovia US, natáčanie videozáznamu, 2x lopty, 4x zberači lôpt. Farby
dresov: Budkovce: dresy - biele, štulpne - biele, Krišovská Liesková: dresy - žlto čierne, štulpne žlté.
Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK: Táto ho obdržala dňa 6.6.2018 od FK Budkovce k
rozhodnutiu o neoprávnenom štarte hráča FK Budkovce (Peter Pulko 1340226) v stretn. 23. k. VI.L
m Budkovce - Kriš. Liesková z 27.5.2018, ktoré vzala na vedomie. Do pozornosti OK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 16-17.6.2018
pre nedostatok R: ŠTK ho dňa 6.6.2018 prerokovala a schválila
Oznámenie: Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v utorok 12.6.2018 od 15.00 hod.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v

sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 2.-3.6.2018:
- Martin Dilík (1212491) - 10,00 € - Pus. Čemerné, VII.LZ m - vylúčený za HNS, (vulgárna
nadávka R) podľa DP čl. 48/1c a 48/2b ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace od
6.6.2018 do 9.9.2018 NEPO, s prerušením cez letnú prestávku + pokuta 50 €
- Tomáš Kešeľ (1385530) - 5,00 € - Pavlovce n/U , IV.L d - podľa čl. 37/3 ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 6.6.2018.
- Lukáš Plutko (1231891) - 10,00 € - Krásnovce, VI.L m - podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie
výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 6.6.2018
DS po 5 ŽK: Rozhodnutia DK:
- Pavol Pivarník (1110658) , Dúbravka, VI.L m, 1 stretn. NEPO, 10 Eur, podľa 37/5a.
- Jaroslav Zahorčák (1324161), TJ Vyšné Remety, VI.L m, 1 stretn. NEPO, 10 Eur, podľa 37/5a.
- Martin Švábik (1245163), OFK Rakovec n/O, VII.LZ m, 1 stretn. NEPO, 10 Eur, podľa 37/5a.
Neprístojnosti po stretnutí: Rozhodnutia DK - IV.LV ž 12. k. Pavlovce n/U - Zalužice
z 1.6.2018; DK podľa čl 76/1 DP pozastavuje športovú činnosť hráčovi D: Karol Zajac (1398620)
až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
Odvolanie voči rozhodnutiu DK: Táto ho obdržala dňa 6.6.2018 od FK Budkovce k
rozhodnutiu o neoprávnenom štarte hráča FK Budkovce (Peter Pulko 1340226) v stretn. 23. k. VI.L
m Budkovce - Kriš. Liesková z 27.5.2018, ktoré vzala na vedomie. Do pozornosti OK.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d 02.06.2018); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 03.06.2018); - za neskorý začiatok stretnutia:
Ložín (7 € - ŠTK: nZS - d - 02.06.2018); Sobrance B (17 € - ŠTK: nZS - m - 03.06.2018); - za
nenastúpenie na stretnutie: Bánovce n/O (400 € - ŠTK: NnS - m - 03.06.2018); Oborín (400 € ŠTK: NnS - m - 03.06.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK
do 07.06.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 06/2018.
Oznámenie: Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v utorok 12.6.2018 od 15.00 hod.
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 OK ObFZ:
Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: OK ho obdržala dňa 6.6.2018 od FK
Budkovce k rozhodnutiu ŠTK a DK zverejnenom v ÚS č. 48 z 30.5.2018 o neoprávnenom štarte
hráča FK Budkovce (Peter Pulko 1340226 - štart hráča po 5. ŽK) v stretn. 23. k. VI.L m Budkovce Kriš. Liesková z 27.5.2018, ktoré vzala na vedomie a rozhodla následovne:
- OK ObFZ Michalovce preskúmala odvolanie OŠK Budkovce voči rozhodnutiu ŠTK č.MI-ŠTK2017/2018-0134- „ŠTK kontumuje stretnutie 0:3 pre neoprávnený štart hráča (pôvodne na HP 1:0).
Návrh pre DK PP 17€ pre Budkovce. Vedúci a kapitán mužstva Budkovce do pozornosti DK.“
- OK ObFZ potvrdzuje že, neoprávneným štartom hráča v súťažnom stretnutí je štart hráča , ak
nastúpi na stretnutie podľa, SP z 28.júna 2017 , DRUHA HLAVA-HRÁČI, článok 52, c) počas
pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti. V uvedenom prípade , hráč Peter Pulko 1340226
nastúpil na stretnutie po 5 ŽK. Zodpovednosť za štart hráča je v kompetencii futbalového klubu.
Záver: Rozhodnutie ŠTK je v súlade s FN SFZ , v plnom znení.
Zároveň žiada riadiace organy VV ObFZ, o zabezpečenie vydávania výšky trestov v súlade s
rozpisom súťaže ObFZ Michalovce ( v úradných správach- priebežne).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Zmena pracovnej doby sekretariátu ObFZ: Od 1.6.2018 bude sekretariát ObFZ pracovať
v nasledovnom režime: Pondelok: 07.30 h - 15.30 h; Utorok: 07.30 h - 15.30 h; Streda: 09.30 h 17.30 h; Štvrtok: 07.30 h - 15.30 h; Piatok: 07.30 h - 15.30 h. Neprítomného sekretára ObFZ Ing. J.

Bendzáka (PN) bude naďalej zastupovať Ján Mano. V prípade riešenia vzniknutých problémov
kontaktujte: 0918 978877, alebo e-mail: obfzmi@stonline.sk.
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2018/2019“: ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a
úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na
ObFZ e - mailom do 31.5.2018 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením mena, priezviska a
funkcie odosielateľa.
Informácie k sezóne 2018/2019: Tieto budú priebežne zverejňované na stránke ObFZ v jej
aktuálnom menu vľavo v časti: Príprava sezóny 2018/2019. V piatok 1.6.2018 boli pridané tieto
materiály: Príprava súťaží VsFZ 2018/2019, Informácia o povinnosti družstiev mužov FO-FK
ohľadom zaradenia mládežníckych družstiev v pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach
FZ v sezóne 2018/2019. V pondelok 4.6.2018 boli pridané tieto materiály: Vytvorenie súťaží ObFZ
Michalovce pre sezónu 2018/2019 v ISSF, zaevidovanie FO a FK súťaží ObFZ a ich štadiónov v
ISSF pre sezónu 2017/2019, záväzná prihláška FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 a Štartovné za FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2018/2019
SPRÁVY VV ObFZ:
VV ObFZ oznamuje, že najbližšie zasadnutie aj s účasťou členov riadnej konferencie ObFZ
sa uskutoční v pondelok 11.6.2018 v reštaurácii „VÝŠKOVÁ“ v Michalovciach. Pozvánka a presný
program zasadnutia boli zaslané elektronickou poštou.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 1.-3.6.2018:
III.L mž U13 - 17. kolo - sobota 9.6.2018 o 10:00 h: Močarany - Sobrance (Str 6.6.2018
o 15.00 h: M. Miľo ako R za Babjaka)
IV.LV ž U15 - 13. kolo - piatok 8.6.2018 o 16:00 h: Vyš. Remety - Pavlovce n/U (Ut
12.6.2018: Remecký ako R za Dziada), Zalužice - Tibava (Babjak ako R za M. Miľa)
VII.LV m - 17. kolo - nedeľa 10.6.2018 o 17:00 h: Záhor - Rus. Hrabovec (Š. Miľo; Popík nové obs.), Porostov - Iňačovce (Kaffan ako R za Ihnacika), Kusín - Rem. Hámre (Cejkovský ako
AR1 za Hospodiho)
VII.LZ m - 21. kolo - nedeľa 10.6.2018 o 17:00 h: Ložín - Pozdišovce (v Bracovciach:
Hreško ako D zruš.), Malčice - Bánovce n/O (Ihnacik; Hreško - nové obs.)
VIII.L m - 25. kolo - nedeľa 10.6.2018 o 17:00 h: Lekárovce - Ptrukša (o 14.00 h: Popík
ako D dopln.)
I.L mž U12-13 - 26. kolo - sobota 9.6.2018 o 10:00 h a 11:30 h: Zempl. Michalovce Stropkov (hlavná HP Zempl. MI: Gužiňák ako R za Olexu)
- na dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 13.6.2018:
IV.L d U19 - 24. kolo - streda 13.6.2018 o 17:30 h: Pavlovce n/U - Palín (od 54´: Babjak)
Oblastný futbalový zväz Michalovce

