Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 13 z 28.9.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 22.9.2016 do 28.9.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: a) Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Hatalov (zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016; bez
opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); c) Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Zalužice
z 11.9.2016; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 28.9.2016 dostala od týchto FO a FK: - Žbince (zo stretn. 7.k.
VI.L m Žbince - Moravany z 18.9.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 22.9.2016 do 28.9.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
P. Pavlo na 30.9.2016 - zdrav. dôv.; Š. Ferko na 1.10.2016 - prac. dôv.; P. Koščo na 5.10.2016 - štud. dôv.; M. Končík na
2.10.2016 - rod. dôv.; M. Tušek st. na 5.10.2016 - prac. dôv.; b) o neobs.: A. Kopas od 26.9.2016 do 2.10.2016 - zdrav.
dôv.; Ján Pivarník od 7.10.2016 do 9.10.2016 - rod. dôv., od 21.10.2016 do 23.10.2016 - rod. dôv.
Zrušenie poplatku za sťažnosť: KR ho po prerokovaní sťažnosti FK Iňačovce zverejnenej v ÚS č. 10 zo dňa
7.9.2016, ktorá bola opodstatnená, zrušila tento poplatok: Iňačovce - 40 € - KR: sťažnosť - m - 4.9.2016.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 20.9.2016 od FK Záhor,
v ktorej tento žiada o zmenu obsadeného rozh. Jána Pivarníka v stretn. 5.k. VII.L V m Záhor - Veľ. Revištia B z
2.10.2016, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť: Záhor - 17 €: KR: žiadosť - m - 2.10.2016) - RS, F7e/e04/02.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 28.9.2016 sa naň dostavili: - rozh. M. Končík - z dôvodu pohovoru k
stretnutiu 8.k. VIII.L m Beša - Stretava z 25.9.2016; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Požiadavka o spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) v 2. polroku 2016: KR ich dala
pre sekretára ObFZ takto: - dňa 28.9.2016: - delegáti: Popik Ladislav (na obdobie 30.9.2016 - 31.10.2016).
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Tieto (aj zrušené) budú zaevidované v ISSF do 30.9.2016.
Oznámenie pre D: KR oznamuje D súťaží ObFZ, že od 30.9.2016 majú v ISSF „Nové správy D zo stretnutia“.
Informácie k nim sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 29.09.2016.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 30.9.-5.10.2016: KR ich dňa 28.9.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 13, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 7.-9.10.2016: KR ho dňa 28.9.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 4.10.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Dôrazné upozornenie pre R súťaží ObFZ: Každý R stretnutia je povinný v ISSF, v zápise o stretnutí, v
„Zázname rozhodcu“, uvádzať aj tieto informácie: - o pripravenosti nominácií družstiev pred stretnutím; - o
pripravenosti počítača s pripojením na internet a tlačiarne. Ten, ktorý ich neuvedie, bude disciplinárne riešený.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 5.10.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: J.
Bukaj - z dôvodu pohovoru k stretn. 4.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Podhoroď z 25.9.2016.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada o jeho doručenie na ObFZ do St 5.10.2016 do 15:00 h tieto FO-FK z týchto
stretnutí za účelom interných potrieb: Pozdišovce (zo stretn. 6.k. VII.L Z m Pozdišovce - Malčice z 25.9.2016); Porostov (zo
stretn. 4.k. VII.L V m Porostov - Rem. Hámre z 25.9.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 8.9.10.2016: KR ho dňa 28.9.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 10. kolo - sobota 8.10.2016 o 11:30 h: Petrovce n/L - Trhovište; V. liga Východ dorastencov: - 7. kolo - sobota 8.10.2016 o
11:30 h: Porostov - Rus. Hrabovec; V. liga Stred dorastencov: - 7. kolo - sobota 8.10.2016 o 11:30 h: Záhor - Kriš.
Liesková; VI. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 11:30 h: Žbince - Zalužice, Kusín - Zempl. Široká; VII. liga
Východ mužov: - 6. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 11:30 h: Záhor - Rem. Hámre; VII. liga Západ mužov: - 8. kolo - nedeľa
9.10.2016 o 11:30 h: Bánovce n/O - Trhovište; VIII. liga m: - 10. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 11:30 h: Lekárovce - Oborín.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Dostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Na základe predvolania sa naň dňa 28.9.2016 o 15:00 h dostavili: rozh. P.
Feňuš - ŠTK ho upozornila na neuvádzanie požadovaných náležitostí v „Zázname rozhodcu“ v zápise o stretnutí.
Nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Ani po predvolaní sa naň dňa 28.9.2016 nedostavili: - rozh.: P. Rapáč,
M. Ivan, D. Čeklovský. Do pozornosti KR. ŠTK ich opäť predvoláva na svoje zasadnutie v St 05.10.2016 o 15:00 h.
Neuhradenie zbernej faktúry: ŠTK na základe neuhradenia zbernej faktúry v dobe splatnosti, v zmysle SPF, čl.
83, po skončení sezóny 2016/2017 odpočíta po 3 body za odohranie každého stretnutia počas neuhradenia mesačnej ZF.
Na účte SFZ nebola ZF importovaná od týchto FO a FK: - za 08/2016: Beša m (ani 21.9.2016, ani 28.9.2016).
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 22.-25.09.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - VIII.L m - 8.k. z 25.9.2016: Beša - Stretava (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 22.-25.09.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a
FK v týchto súťažiach: - VII.L V m - 4.k. z 25.9.2016: Rus. Hrabovec - Tibava (1); - VIII.L m - 8.k. z 25.9.2016: Beša Stretava (1); Ložín - Oborín (1). Do pozornosti DK.

Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 6.k. VII.L Z m z 25.9.2016: Pozdišovce - Malčice
(3´ pre neskorý príchod hráčov hostí; ŠTK vzala na vedomie dôvody uvedené R a D; bez vyvodenia dôsledkov).
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK. Bez RP na stretnutia v dňoch
22.-25.9.2016 nastúpili títo hráči:
● v stretnutí 8.k. VI.L m z 25.09.2016 Moravany - Hatalov: D - č. 10 - Mikuláš Mika - 1201061 (na OP a kópiu
RP; hráč bol overený v ISSF; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 27.9.2016, kde si ho po kontrole aj prevzal späť).
Nedostatky v papierových zápisoch o stretnutí: Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R, alebo ak naň nie je
obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí. Vtedy domáci klub postupuje podľa
Upozornenia pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF, ktoré bolo
zverejnené v ÚS č. 12 v Správach správcov súťaží ObFZ (je zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 26.9.2016). Papierový zápis v takomto prípade je domáci klub povinný doručiť na ObFZ
najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h, pričom tento musí byť vyplnený vo všetkých
rubrikách podľa predtlače (striedania, ŽK, ČK, góly, atď.), lebo ináč sa nedá uzavrieť v ISSF. Nedostatky v tomto zo strany
domácich klubov boli v zápisoch z týchto stretnutí: - 2.k. IV.L V ž z 09.09.2016: Rem. Hámre - Zalužice; Veľ. Revištia Poruba p/V; - 4.k. IV.L Z ž z 23.09.2016: Veľ. Slemence - Bracovce. Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/05).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 28.9.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 25.9.2016 schválila všetky, okrem týchto: stretnutie 1.k. III.L ž z 2.9.2016: Vinné - Sobrance (odložené); - stretnutie 1.k. III.L mž z 3.9.2016: Zalužice - Sobrance
(odložené); - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B (odložené); - stretnutie 6.k. VIII.L m z 11.9.2016:
Iňačovce - Sobrance B (odložené); - stretnutie 2.k. IV.L Z ž z 09.09.2016: Čičarovce - Veľ. Slemence (ani do 28.9.2016
nebol na ObFZ doručený papierový zápis zo stretnutia; domáci klub ho má doručiť obratom).
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 28.9.2016: Hatalov (Cica Marek 21.04.1999, Pulko Peter - 03.05.1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Potvrdenia o lekárskych prehliadkach hráčov MFK Sobrance B: ŠTK ich dostala od uvedeného klubu emailom dňa 23.9.2016 od ošetrujúcich lekárov hráčov o preverení ich aktuálneho zdravotného stavu. Na základe nich sú
hráči MFK Sobrance B zdravotne spôsobilí hrať majstrovské stretnutia.
Návrh termínov dohrávok neodohraných stretnutí: Po súhlasu predsedu ŠTK sa tento dňa 26.9.2016
rozoslal uzneseniami cez ISSF určeným klubom k 4 stretnutiam. K navrhovaným termínom dohrávok bol každý
zainteresovaný klub povinný sa vyjadriť v ISSF cez elektronickú podateľňu podaním na ŠTK do stredy 28.9.2016 do
13:00 h. Z 5 klubov sa k nim do stanoveného termínu nevyjadril len jeden, takže sa zobralo v úvahu, že s ním súhlasí.
Rozhodnutie o termínoch dohrávok neodohraných stretnutí: ŠTK po vyjadreniach klubov k navrhovaným
termínom dohrávok nariadila doposiaľ neodohrané stretnutia súťaží ObFZ 2016/2017 odohrať v týchto termínoch: - z 1.
kola III.L mž: Zalužice - Sobrance (v pondelok 03.10.2016 o 16:00 h); - z 1. kola III.L ž: Vinné - Sobrance (v utorok
04.10.2016 o 16:00 h); - z 5. kola VIII.L m: Úbrež - Sobrance B (v piatok 07.10.2016 o 16:00 h); - zo 6. kola VIII.L m:
Iňačovce - Sobrance B (vo štvrtok 13.10.2016 o 16:00 h).
Zápisnica zo 4. zasadnutia Krízového štábu v Sobranciach z 26.9.2016: ŠTK ju dostala e-mailom dňa
28.9.2016 od MFK Sobrance, v ktorej sa uvádza, že za dodržania stanovených prísnejších podmienok sa domáce
stretnutia družstiev klubu môžu hrať už aj v Sobranciach.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 28.9.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Sobrance - dňa 27.09.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“ (mala sa podať
cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“), k zmene termínu a miesta stretnutia 5.k. III.L mž Sobrance - Strážske z
29.9.2016 bez uvedenia dôvodu (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper sa k žiadosti vyjadril dňa 27.9.2016. ŠTK
na základe vzájomnej dohody nariadila uvedené stretnutie odohrať v obrátenom poradí v So 01.10.2016 o 10:00 h
v Strážskom (stretnutie 10.k. sa odohrá vo štvrtok 27.10.2016 o 14:30 h v Sobranciach).
- Močarany - dňa 28.09.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“, k zmene
miesta stretnutia 5.k. III.L mž Močarany - Palín z 1.10.2016 a všetkých ostatných domácich stretnutí družstva Močarany
mž v jesennej časti III.L mž, z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie hracej plochy v Močaranoch (poplatok za žiadosť:
Močarany - 10 €). ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 1.10.2016 o 10:00 h na štadióne MFK
Zemplín Michalovce, na C-ihrisku za starou tribúnou (v prípade zlého počasia, na ihrisku s UT). Toto miesto stretnutia
platí aj pre všetky ostatné domáce stretnutia družstva Močarany mž v jesennej časti III.L mž.
- Veľ. Revištia - dňa 28.09.2016 v ISSF, cez „Elektronickú podateľňu“, k zmene miesta stretnutia 6.k. V.L V d z
1.10.2016 o 14:30 h Veľ. Revištia - Porostov, z dôvodu obsadenia ihriska na stretnutia družstiev MFK Zemplín
Michalovce U16 a U17 (poplatok za žiadosť: Veľ. Revištia - 10 €). ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie
odohrať v obrátenom poradí v So 01.10.2016 o 14:30 h v Porostove (stretnutie 11.k. sa odohrá v sobotu 8.4.2017 o 15:30
h vo Veľ. Revištiach).
- Petrovce n/L - dňa 28.09.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“ (mala sa
podať cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“), k zmene termínu stretn. 9.k. VIII.L m Sobrance B - Petrovce n/L B z
2.10.2016 (poplatok za žiadosť: Petrovce n/L - 17 €). ŠTK nariadila uvedené stretn. odohrať vo Št 20.10.2016 o 16:00 h.
Rozhodnutie o zmene termínu stretnutia z dôvodu kolízie termínov stretnutí: Vzhľadom k tomu, že MFK
Sobrance až po spracovaní vyžrebovaní súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 mal schválenú výnimku, podľa ktorej jeho

družstvá mladších žiakov a žiakov hrajú svoje domáce stretnutia vo štvrtok o 16:00 h, dochádza na nasledujúci týždeň
ku kolízii termínov domácich stretnutí týchto 2 ich družstiev. ŠTK uznesením zaslaným v ISSF dňa 27.9.2016 žiadala 2
kluby o vyjadrenie sa k návrhu na zmenu termínu 1 stretnutia a po ich súhlase nariadila stretnutie 6.k. III.L mž Sobrance
- Zalužice odohrať vo štvrtok 06.10.2016 o 14:30 h v Sobranciach.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 8.9.10.2016: ŠTK ho dňa 28.9.2016 prerokovala a schválila.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 30.9.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Marek Virag (Malčice m - 1216086; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 28.9.2016 do
28.12.2016, podľa DP 41/2.
● Martin Selecký (Budkovce m - 1243874; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 28.9.2016
do 28.12.2016, podľa DP 41/2.
● Dominik Tokár (Žbince d - 1340230; 5 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od 28.9.2016 do
28.12.2016, podľa DP 41/2.
● Peter Pavlina (Vyš. Remety m - 1195727; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 28.9.2016
do 28.12.2016. podľa DP 41/2.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 4. kola V.L Z d Moravany - Malčice z 24.9.2016: Nikolas Gaži (Malčice d - 1336485; 5 €) - 1 stretn.
NEPO od 28.09.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 8. kola VIII.L m Petrovce n/L - Úbrež z 24.9.2016: Matej Andričík (Úbrež m - 1212347; 10 €) - 4
týždne NEPO od 28.09.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 8. kola VI.L m Žbince - Kusín z 25.9.2016: Martin Činčár (Kusín m - 1278578; 10 €) - 3 týždne
NEPO od 28.09.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 6. kola VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Rakovec n/O z 25.9.2016: Peter Poľak (Rakovec n/O m 1192931; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 28.09.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 6. kola VII.L Z m Strážske B - Lesné z 25.9.2016: Marek Juhás (Lesné m - 1278059; 10 €) - 3 týždne
NEPO od 28.09.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 8. kola VIII.L m Beša - Stretava z 25.9.2016: Adrian Haraszti (Beša m - 1201403; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 28.09.2016, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 8. kola VIII.L m Jastrabie pri MI - Horňa z 25.9.2016: Pavol Žrobek (Jastrabie pri MI m - 1146352;
10 €), Vladislav Ides (Horňa m - 1096609; 10 €) - obaja po 3 týždne NEPO od 17.09.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Neprístojnosti po stretnutí: V stretnutí 8.k. VIII.L m Beša - Stretava 1:2 z 25.9.2016 došlo po stretnutí
k neprístojnostiam zo strany diváka domácich (opľutie rozhodcu pri odchode zo stretnutia). K prerokovaniu prípadu boli
na zas. DK v stredu 28.9.2016 o 15:00 h predvolaní M. Končík (R) a Ján Eszterhay (Beša - HU). Prvý sa dostavil, druhý
nie bez akéhokoľvek oznámenia. DK zatiaľ ponecháva prípad v riešení a na najbližšie zas. v stredu 5.10.2016 o 15:00 h
opätovne predvoláva: Beša (Ján Eszterhay - HU; klub má doručiť aj videozáznam, ktorý k prípadu vraj má k dispozícii).
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 13.9.2016: Beša (za neuhradenie ZF za 08/2016).
DK toto zruší dňom úhrady ZF (musí byť importovaná aj na účte SFZ) po doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované do 28.9.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 13: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m 25.9.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 25.9.2016),
Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 25.9.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 25.9.2016); - za nedostatky vypísania
papierového zápisu: Rem. Hámre (4 € - ŠTK: NVpZ - ž - 9.9.2016), Veľ. Revištia (4 € - ŠTK: NVpZ - ž - 9.9.2016), Veľ.
Slemence (4 € - ŠTK: NVpZ - ž - 23.9.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 30.9.2016 a
zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - rozh.: Róbert
Mitrík (poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; bol ho povinný uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 21.9.2016 do 15:00 h).
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 SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017 v 2. polroku 2016: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (správca súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 25.9.2016:
Minaroviech Ján, Miľo Štefan (obom na obdobie 24.09.2016 - 31.10.2016).

Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: Opätovne
bolo zverejnené v tejto časti v ÚS č. 12. Z ObFZ bolo dňa 26.9.2016 zaslané aj e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnené pri dátume 26.09.2016.
Vytvorenie programu prvých stretnutí a odvetných stretnutí 3. kola 15. ročn. súťaže „Pohár ObFZ MI vo
futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Tento v ňom bol na základe vyžrebovania tohto kola vytvorený dňa
27.9.2016, pričom v ňom boli vytvorené dvojice tohto kola v prvých i odvetných stretnutiach.
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na
základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 21.9.2016 do 28.9.2016 boli v ISSF
zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 26.9.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po
nenastúpení na stretnutie: - stretnutie 1.k. IV.L V ž z 02.09.2016: Tibava - Veľ. Revištia 3:0 kont.
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po doručení papierových zápisov na
ObFZ: Tieto boli doplnené v týchto dňoch: - dňa 28.9.2016: - zo stretn. 4.k. IV.L Z ž z 23.09.2016: Veľ. Slemence Bracovce 1:5 (rozh. laik dom.).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v
dňoch 30.9.-5.10.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 27.9.2016 a zmeny od 28.9.2016 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 30.9.-2.10.2016:
III. liga mladších žiakov: - 5. kolo - sobota 1.10.2016 o 10:00 h: Sobrance - Strážske (So 1.10.2016 o 10:00 h v
Strážskom: Babjak), Močarany - Palín (štadión MFK Zemplín MI - C-ihrisko za starou tribúnou: Končík ako R za Ferka).
III. liga žiakov: - 5. kolo - piatok 30.9.2016 o 16:00 h: Nacina Ves - Sobrance (Koščo ako R za Pavla).
IV. liga dorastencov: - 9. kolo - sobota 1.10.2016 o 14:30 h: Krásnovce - Lastomír (J. Škodi ako R za Mateja),
Vinné - Pozdišovce (Matej ako R za J. Škodiho).
V. liga Východ dorastencov: 6. kolo - sobota 1.10.2016 o 14:30 h: Veľ. Revištia - Porostov (v Porostove:
Cejkovský).
VI. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 14:30 h: Zempl. Široká - Žbince (Š. Miľo ako AR1 za Babjaka),
Zalužice - Vyš. Remety (Ján Pivarník ako R za Kaffana; Sarvaj ako AR1 - zruš.).
VII. liga Východ mužov: - 5. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 14:30 h: Záhor - Veľ. Revištia B (Babjak; Šimko - nové
obs.), Rem. Hámre - Koromľa (Kaffan ako R za Bukaja).
VII. liga Západ mužov: - 7. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 14:30 h: Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B (Š. Miľo ako
AR1 - zruš.), Malčice - Strážske B (Bukaj ako R za Končíka).
VIII. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 14:30 h: Lekárovce - Iňačovce (Sarvaj; Sabo - nové obs.),
Stretava - Jastrabie pri MI (Popik ako D - dopln.), Sobrance B - Petrovce n/L B (o 10:30 h v Porostove: Tudja ako R zruš.; stretn. bolo odložené).
b) na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
3. kolo - prvé stretnutia - streda 5.10.2016 o 16:00 h: Vojany - Pavlovce n/U (J. Škodi ako R za Košča),
Hatalov - Palín (Ruščanský ako R za Tušeka st.).
c) na dohrávky neodohraných stretnutí súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 3.-13.10.2016:
III. liga mladších žiakov: - dohrávka 1. kola - pondelok 3.10.2016 o 16:00 h: Zalužice - Sobrance (Končík).
III. liga žiakov: - dohrávka 1. kola - utorok 4.10.2016 o 16:00 h: Vinné - Sobrance (Babjak).
VIII. liga mužov: - dohrávka 5. kola - piatok 7.10.2016 o 16:00 h: Úbrež - Sobrance B (Končík).
VIII. liga mužov: - 6. kolo - štvrtok 13.10.2016 o 16:00 h: Iňačovce - Sobrance B (Babjak; Rovňák).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavka na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich na základe požiadavky v termíne od 21.9.2016 od 17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h oznámil týmto hráčom: Peter
Andrejco - 30.10.1999 (23 – 23); Samuel Szabo - 14.06.2003 (28 – 28).
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 21.9.2016 od
17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Rem. Hámre (1): Marek Šmida 06.04.2004 (23-??-xx – 27s). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú
registráciu uvedených hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 21.9.2016 od
17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Tibava (1): Marko
Ladislav Merganič - 03.06.2006 (20-21-22 – 22); Tibava (1): Dominik Mráz - 22.11.2006 (22-23-23 – 23); Rem.
Hámre (1): Marek Śnida - 06.04.2004 (27-27-27 – 27). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu
požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
21.9.2016 od 17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 22.09.2016 (1): Dávid Madala (27.10.1990); - dňa 23.09.2016
(2): Gabriel Megyesi (07.06.1984), Pavol Staroškovič (04.01.1992); - dňa 27.09.2016 (1): Emil Buber (18.09.1953); dňa 28.09.2016 (2): Richard Parihuz (19.09.2002), Mykyta Halchak (01.10.1995).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 21.9.2016 od 17:00 h do

28.9.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Marek Śnida – 06.04.2004 - oprava priezviska (28 – 28).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 21.9.2016 od
17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Záhor (1): Viktor
Ehrenberger - 22.08.2001 (27 – 27); Rem. Hámre (1): Marek Šmida - 06.04.2004 (28 – 28)9. Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 14.9.2016 od 17:00 h do 21.9.2016 do 17:00 h boli
tieto: - prestup (s obmedzením): František Pavelka (1353631) - 07.09.1995 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa)
od 17.09.2016 do 30.06.2017 (16-16-?? – 20s). Príslušné FO a FK mohli do 30.09.2016 podať novú žiadosť o transfer
uvedených hráčov (už len prestup s obmedzením).
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 21.9.2016 od 17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h boli
postupne tieto: - prestup (s obmedzením): Ľuboš Hura (1107864) - 02.07.1979 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Porostov) od
20.09.2016 do 30.06.2017 (20-20-22 – 22); Michal Ketcem (1237148) - 15.12.1988 (OFK Lastomír - FK Žbince) od
20.09.2016 do 30.06.2017 (20-20-22 – 22); Dávid Madala (1201586) - 27.10.1990 (ŠK Strážske - OŠK Lesné) od
22.09.2016 do 30.06.2017 (22-22-22 – 22); Mikuláš Mika (1201061) - 27.06.1985 (ŠK AGRO Palín - TJ Družstevník
Moravany) od 22.09.2016 do 30.06.2017 (22-22-23 – 23); Gabriel Megyesi (1152134) - 07.06.1984 (TJ v
Kapušianskych Kľačanoch - TJ Ptrukša) od 23.09.2016 do 30.06.2017 (23-23-23 – 23); Pavol Staroškovič (1225117) 04.01.1992 (TJ Sokol Močarany - TJ FK Družstevník Trhovište) od 23.09.2016 do 30.06.2017 (23-23-23 – 23); Emil
Buber (1001273) - 18.09.1953 (OŠK Stretava - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 28.09.2016 do 30.06.2017
(27-27-27 – 27/28).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 21.9.2016 od 17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h schválil týmto hráčom týchto FO-FK: Lesné (1): Štefan Petroc
- 31.12.1981 (26-27 – 27). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF
v termíne od 21.9.2016 od 17:00 h do 28.9.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: FK
Žbince (1): Michal Ketcem 15.12.1988 (27-27RP? – 27). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po strate RP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 21.9.2016 od 17:00 h
do 28.9.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Rem. Hámre (2): Tomáš Bado - 01.05.2000 (26-26RP?
– 27), Roman Demeter - 05.10.2000 (26-26RP? – 27). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto nových RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017: V termíne telefonicky dohodnutom so sekr.
ObFZ si ich na Se môžu prevziať tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 21.9.2016: Ján Minaroviech (zmena čísla OP).
Ohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu pre
súťaže ObFZ Michalovce: Z nich sa už sekretárovi ObFZ telefonicky (na č. 0907/902068) dňa 27.9.2016 ohlásil a na ObFZ
dostavil už aj Miloš Dzvonik. Z nich sa stále neohlásili a obratom sa má ohlásiť už len Patrik Novák.
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Tieto boli dňa 27.9.2016
z ObFZ zaslané e-mailom týmto z nich: Miloš Dzvoník. V prílohe mu boli zaslané 2 materiály (01, 02), ktoré mal čo najskôr
preštudovať v poradí najprv 01, potom 02. Zrealizovať z nich mal tieto: a) z materiálu 01 - bod 1; b) z materiálu 02 - vytlačiť
prvú stranu a vyplniť ju. Tie mal obratom doručiť na ObFZ osobne, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ spracoval s týmito ďalšími R a D takto: - dňa 28.9.2016: Popik Ladislav. Uvedený si ju mal prevziať
obratom v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní ohľadom dohôd medzi ObFZ a
zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Táto bola zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa
28.9.2016: u ďalšieho 1 D uvedeného o odsek vyššie.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka Sociálnej poisťovne, pobočky Michalovce, ohľadom DPN Lukáša Kurtáka: Účtovníčkou ObFZ
bola táto vybavená dňa 30.9.2016.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 26.9.2016: P. Dziad (za 08).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
26.9.2016: P. Dziad (za 08).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 22.9.2016: P. Feňuš (za 08); - dňa 26.9.2016: P. Dziad (za 08), A. Kopas (za 08).

Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) za rok 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: L. Babjak (za 08), J. Bali-Jenčik (za 08), J. Bukaj (za 08), L.
Didič (za 08), M. Hospodi (za 08), J. Hreško (za 08), D. Ihnacik (za 08), M. Ivan (za 08), M. Jakubec (za 08), P. Kaffan (za
08), J. Matej (za 08), M. Mazár (za 08), O. Palinský (za 08), P. Pavlo (za 08), V. Pčolár (za 08), Ján Pivarník (za 08), P.
Rapáč (za 08), M. Ruščanský (za 08), M. Sabo (za 08), M. Sarvaj (za 08), J. Šimko (za 08), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za
08), M. Tušek (za 08), M. Ubľanský (za 08), P. Vass (za 08), M. Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 08), A. Žoffčák (za 08).
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2015 od zdravotnej poisťovne „Dôvera“: ObFZ ju od nej
dostal písomne poštovou listovou zásielkou dňa 23.9.2016. Výsledok ročného zúčtovania poistného za rok 2015 je 0,00 €.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o
brigádnickej práci študenta na 2. polrok 2016. Doručili ho už aj títo R: - dňa 28.9.2016: P. Feňuš. Stále ho ani do 28.9.2016 do
17:00 h ho na ObFZ nedoručili: D. Ihnacik, M. Ivan, M. Končík, P. Pavlo, P. Rapáč, M. Sarvaj, J. Škodi, M. Ubľanský.
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní ohľadom dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a
D) na 2. polrok 2016: Títo boli účtovníčkou ObFZ nahlásení takto: - dňa 22.9.2016: Minaroviech Ján, Miľo Štefan - podľa
požiadavky Se z 21.9.2016.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho z nich doručili: - dňa
27.09.2016: Arpád Kopas (neschopný práce od 21.9.2016; doručené: II. žiadosť; II.a žiadosť; tieto boli hneď v tento
deň doručené účtovníčke ObFZ).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a
FK: - dňa 22.9.2016: Veľ. Revištia (osobne; za 08/2016 - uhradené dňa 14.09.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2016 a platby za túto ZF
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.9.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr v
piatok 9.9.2016. Do 28.9.2016 do 17:00 h boli už tieto na účte SFZ importované od 50 FO a FK. Uhradiť ich mal ešte
tento 1 FO a FK: Beša. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.9.2016 nemal platbu zo ZF za 08/2016 importovanú na účte SFZ,
mal od 13.9.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v pondelok 10.10.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, ŠTK, DK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 2. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
10.10.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 3.10.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (web stránka pri
dátume 14.6.2016) už postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 22.9.2016: Veľké Revištia. Na ObFZ ho stále
nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L, Pozdišovce, Sobrance.
ZO SPRÁV SFZ:
Stretnutia 4. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017 (z ÚS SFZ č. 13 z 24.9.2016 - zo Správ ŠTK
SFZ): Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce v ňom na 1 hrané stretnutie to svoje odohral už len 1 kolektív, a
to: 27.9.2016 o 16:00 h: Nový Život - MFK Zemplín Michalovce 0:3 (0:2) - hostia postúpili do ďalšieho 5. kola.
Oznámenia DK SFZ (z ÚS SFZ č. 13 z 24.9.2016 - zo Správ DK SFZ): DK SFZ oznamuje delegovaným
osobám, klubom, funkcionárom a ostatným činovníkom futbalu zmenu vo funkcii tajomníka DK a žiada o zasielanie
elektron. pošty na e-mailovú adresu: „dk@futbalsfz.sk“, alebo na e-mailovú adresu: „sona.gewisslerova@futbalsfz.sk“.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o ukončení letného registračného obdobia: Členovia SFZ informáciu o tom dostali z ISSF emailom dňa 22.9.2016 od M. Sládkoviča s týmto textom: „V zmysle RaPP, článok 19, odsek 2, sa letné registračné
obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami, od
ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub), najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30.
septembra. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe RaPP, článku 12, odsek 8, po ukončení tohto registračného
obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

