Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 51 z 20.06.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 13.6.2018 do 20.6.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: M. Mazár na 24.6.2018 - rod. dôv.;
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 20.6.2018 sa naň dostavili: R: M.
Ruščanský, - (z dôvodu pohovoru; KR ho s nim vykonala a upozornila na zistené nedostatky).
Doručenie dokladu o úhrade PP: KR vzala na vedomie doručenie od týchto R: - M.
Hospodi (4 € - KR: NNnZ - 6.6.2018); - J. Ferenc (4 € - KR: NNnZ - 12.6.2018)
Zmeny v obs. R a D na finálové stretnutie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ vo futbale
mužov“ dňa 24.6.2018: KR ich dňa 20.6.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č.
51, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: KR ho predbežne
plánuje uskutočniť v piatok 27.7.2018 od 16:00 h. Miesto konania a presný program bude zverejnený
v nasledujúcich ÚS a zaslaný aj na e-mail adresy. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové
potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2018/2019 od svojho odborného lekára (tlačivo
potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom menu vľavo, v časti "Príprava sezóny 2018/2019").
Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, že od 1.6.2018 sú v platnosti zmeny a doplnky
PF 2018/2019 s účinnosťou od 1.7.2018. Ich detailná verzia , je zverejnená na webovej stránke SFZ,
v sekcii SFZ/Legislatíva/Pravidla hry.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Neuhradenie zberných faktúr z ISSF za 05/2018“: Ani do 20.06.2018 do 15:00 h ich nemali
uhradené (vygenerované boli dňa 1.6.2018 a mali byť uhradené do 11.06.2016 - dovtedy mali byť
platby za tieto faktúry na účte SFZ) a obratom sú povinné ich uhradiť aj tieto FO a FK (1): Malčice.
Uvedené sa dáva na vedomie DK.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
v sezóne 2017/2018: k 20.6.2018 zo stretnutí hraných v dňoch 14.-17.6.2018 ich ŠTK všetky
schválila.
Žiadosť o zmenu a miesta termínu stretnutia: Čičarovce - stretn. 14.k. IV.L Z ž z
14.06.2018 Lastomír - Čičarovce: nový termín - 15.06.2018 o 16:00 h na základe požiadavky hostí.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 15.6.2018 o 16:00 h
na ihrisku v Lastomíre. Poplatok za žiadosť: Čičarovce - 15 €.
Zrušenie stretnutí – kontumácia:
- V.LZ d U19 18.k z 16.6.2018 Kriš. Liesková - Horovce 3:0 kont. dôvod: výskyt infekčného
ochorenia v obci Trhovište a 6 hráčov Horoviec je z Trhovišťa (vzaté na vedomie podanie p. M.
Marjova v ISSF), bez PP.
- VII.LZ m 22.k z 17.6.2018 Pozdišovce - Horovce 3:0 kont. dôvod: výskyt infekčného ochorenia v
obci Trhovište a 6 hráčov Horoviec je z Trhovišťa (vzaté na vedomie podanie p. M. Marjova
v ISSF), bez PP
Nenastúpenie na stretnutie – kontumácia:
- III.L ž U15 20.k z 15.6.2018 Nacina Ves - Vinné (2) H nenastúpili 3:0 kont., návrh PP 200€ pre
Vinné (vzaté na vedomie podanie v ISSF od R: P. Feňuš), do pozornosti DK.
- III.L ž U15 20.k z 15.6.2018 Topoľany - Strážske (2), H nenastúpili 3:0 kont., návrh PP 200€ pre
Strážske (vzaté na vedomie podanie v ISSF od R: P. Pavlo), do pozornosti DK.
Nepripravenie techniky k stretnutiu:
- V.LV d U19 18.k z 16.6.2018 Rus. Hrabovec - Poruba p/V (1) nepripravená technika, návrh PP 7 €
pre Rus. Hrabovec, do pozornosti DK.
- VII.LV m 18.k z 17.6.2018 Rus. Hrabovec - Zalužice B (1), nepripravená technika, návrh PP 7 €

pre Rus. Hrabovec, do pozornosti DK.
Štart hráča bez RP na OP: VII.LZ m 22.k z 17.6.2018 Malčice - Rakovec n/O, hráč D č.6
Michal Kapura (1245165) hral na OP, RP predložiť na ObFZ MI (aj oskenovaný) do 48 h.
List od RÚVZ Michalovce: ŠTK berie na vedomie list RÚVZ si sídlom v Michalovciach
o výskyte prenosného infekčného ochorenia – osýpky v obci Trhovište.
Neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti: ŠTK na základe toho po skončení sezóny
2017/2018 odpočíta body za odohranie stretnutia počas neuhradenia mesačnej ZF (SPF, čl. 83) týmto
kolektívom FO a FK: - za ZF 05/2018: Malčice m (-3 b.; ZF neuhradená ani do 20.06.2018).
Upozornenie pre FO - FK: ŠTK upozorňuje FO - FK, že záväzná prihláška do súťaží
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 sa dá podať do 22.6.2018 do polnoci
23.59.59. V opačnom prípade ju bude možné podať už len s PP podľa RS 2017/2018, bod F Hospodárske ustanovenia, časť 7/c-c2.
Uzavretie súťažného ročníka 2017/2018: ŠTK ho uzavrela po svojom zasadnutí dňa
20.6.2018 aj s konečnou úpravou tabuliek majstrovských súťaží ObFZ Michalovce v jednotlivých
skupinách, ktoré sú zverejnené na futbalnete.
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 15.-17.6.2018:
- Máté Erdélyi (1381089) - 5,00 € - Vojany, V.LZ d - vylúčený za HNS (vulgárna nadávka R) podľa
čl. 48/1a ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia NEPO podľa čl. 48/2a DP
- Tomáš Tancoš (1191360) - 10,00 € - Malčice, VII.LZ m , HNS - kopnutie súpera nadmernou silou
- Karol Kora (1340289) - 10,00 € - Malčice, VII.LZ m , HNS - kopnutie súpera nadmernou silou
- Róbert Róka (1114626) - 10,00 € - Rakovec n/O VII.LZ m , HNS - kopnutie súpera nadmernou
silou. Všetci traja - DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 5 súťažných stretnutí NEPO od
21.6.2018 podľa čl. 45/2a.
DK udeľuje disciplinárne sankcie za neprístojnosti v stretnutí:
Karol Zajac (1398620) - 5,00 € - Pavlovce n/U, IV.LV ž - podľa čl. 49/1b ukladá DS - pozastavenie
výkonu športovej činnosti na 5 mesiacov od 7.6.2018 do 7.11.2018 NEPO podľa čl. 49/2b DP +
pokuta 150,00 € + podľa čl. 57/1a,3a DP odohranie 2 majstrovských stretnutí na neutrálnej pôde, 15
km od štadióna OŠK Pavlovce n/U.
DS po 2 ŽK: Rozhodnutia DK:
- Peter Porvažník (1262097) - 10,00 € - Pus. Čemerné, VII.LZ m
- Ivan Kyseľ (1193980) - 10,00 € - Úbrež, VII.LV m
Obaja podľa čl. 37/3 ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od
21.6.2018.
DS po 5 ŽK: Rozhodnutia DK:
- Richard Trúchly (1324159) - 10,00 € - Vyš. Remety , VI.L m
- Ján Nechtila (1259763) - 10,00 € - Petrovce n/L , VII.LZ m
- Karol Csóka (1327505) - 10,00 € - Oborín , VIII.L m
Všetci podľa čl. 37/5a ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od
21.6.2018.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z predchádzajúcich ÚS: DK ich: - udelila tieto:
- od KR: - za neospr. neúčasť na zas. KR dňa 6.6.2018: - rozh. M. Hospodi (4 € - KR: NNnZ 06.06.2018) - uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 12.6.2018
do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za nenastúpenie na stretnutie: Čičarovce (100 € - ŠTK: NnS - ž 18.05.2018); - za NŠH po 5.ŽK: Budkovce (17 € - ŠTK: NŠH - m - 27.05.2018). Všetky tieto mal
tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF.
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 -

16.06.2018); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 17.06.2018); - za nenastúpenie na stretnutie:
Vinné (200 € - ŠTK: NnS - ž - 15.06.2018); Strážske (200 € - ŠTK: NnS - ž - 15.06.2018). Všetky
tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 21.06.2018 a zahrnúť do mesačných
ZF za 06/2018.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené:
- dňa 11.06.2018: rozh. M. Hospodi (za neospr. neúčasť na zas. KR dňa 6.6.2018: 4 € - KR: NNnZ 06.06.2018); uhr. dňa 11.06.2018); - dňa 18.6.2018: rozh. J. Ferenc (- za neospr. neúčasť na zas.
DK dňa 12.6.2018: 4 € - DK: NNnZ - 12.6.2018) - uhr. dňa 18.6.2018.
Nepodmienečné zastavenie činnosti pre neuhradenie zbernej faktúry za 05/2018: DK na
základe upozornenia EkÚ pre neuhradenie zbernej faktúry za 05/2018 v zmysle DP 32/2 zastavila
činnosť nepodmienečne na 1 stretnutie (odpočet 3 b. po skončení súť. ročníka) týmto kolektívom FO
a FK takto: Malčice m.
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:
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. Vo štvrtok 21.6.2018 boli pridané tieto
materiály: potvrdenie o lekárskej prehliadke pre R na súť. ročník 2018/2019. V piatok 22.6.2018 boli
pridané tieto materiály: Prehľad podaných elektronických prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží
ObFZ Michalovce 2018/2019. Termínová listina súťaží ObFZ Michalovce pre SR 2018/2019.
Kontrola poplatkov a pokút v ÚS a v ISSF za I. polrok 2018: Jednotlivé orgány ObFZ ju
vykonávajú v mesiaci jún 2018. Prípadné zmeny a doplnenia sú zahrnuté do ZF za 06/2018 ako
doplatky.
Výplaty R a D za 05/2018: Tieto boli poukázané na účty jednotlivých R a D až dňa
20.6.2018, a to z toho dôvodu, že Odd. IT SFZ upravovalo program k odmenám DO ohľadom
príplatkov za soboty, nedele a sviatky, ktoré vstúpili do platnosti od. 1.5.2018 a sú zahrnuté už aj vo
výplatách za 05/2018.
Príplatky pre DO za stretnutia počas sobôt, nedieľ a sviatkov, platné od 1.5.2018:
Podľa číselníka príplatkov za prácu, schváleného SFZ, sú tieto za 1 stretnutie v uvedených dňoch
takéto: - v sobotu: m - 1,38 €, d - 1,38 €, ž - 1,04 €, mž - 0,69 €; - v nedeľu: m - 2,76 €, d - 2,76 €, ž
- 2,07 €, mž - 1,38 €; - vo sviatok: m - 5,52 €, d - 5,52 €, ž - 4,14 €, mž - 2,76 €.
Pozvánka na finále 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI“ ObFZ pozýva širokú futbalovú
verejnosť na finálové stretnutie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018 medzi mužstvami OŠK Budkovce - OŠK Krišovská Liesková, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 24.6.2018 o 17:00 h na štadióne futbalového oddielu MFK Veľké Kapušany.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšie 2. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok
6.7.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
Dostaviť sa naň majú všetci 14. členovia riadnej konferencie ObFZ, ktorí boli za jej členov zvolení na
volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.

Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 6.7.2018: Táto bude aj
s programom zasadnutia z ObFZ zaslaná dňa 2.7.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej
konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na finálové stretnutie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018:
6.k. - finále - nedeľa 24.6.2018 o 17:00 h: Kurtak, Joz. Pivarník; Pavlenko - Matej;
Stretavský
Oblastný futbalový zväz Michalovce

