Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 14 z 05.10.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 29.9.2016 do 5.10.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Žbince (zo stretn. 7.k. VI.L m Žbince - Moravany z 18.9.2016; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 5.10.2016 dostala od týchto FO a FK: - Pozdišovce (zo stretn.
6.k. VII.L Z m Pozdišovce - Malčice z 25.9.2016).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 5.10.2016 nedostala od týchto FO a FK: Porostov (zo
stretn. 4.k. VII.L V m Porostov - Rem. Hámre z 25.9.2016). Po vysvetlení zástupcu FK, KR udelila FK Porostov napomenutie.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 29.9.2016 do 5.10.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.:
M. Končík na 2., 3., 8.10.2016 - štud. a rod. dôv.; M. Sarvaj na 2.10.2016 a 7.-14.10.2016 - zdrav. a štud. dôv.; b) o neobs.:
A. Kopas od 3.10.2016 do 16.10.2016 - zdrav. dôv.
Dodatočné doručenie potvrdenia o lek. prehliadke R: Doručili ho už aj títo R: - dňa 5.10.2016: M. Jakubec.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 5.10.2016 sa naň dostavili: - rozh.: J. Bukaj - z dôvodu pohovoru k
stretn. 4.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Podhoroď z 25.9.2016; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: A) dňom 5.10.2016: - na základe hodnotenia D: - rozh.:
P. Koščo - na 1 stretn. (za stretn. 9.k. VI.L m Dúbravka - Vojany z 2.10.2016); B) dňom 10.10.2016: - z dôvodu nedoručenia
potvrdenia o návšteve školy (ak ho nedoručia ani do 7.10.2016 do 16:00 h): - rozh.: D. Ihnacik, M. Ivan, M. Ubľanský.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 5.10.2016 navrhla udeliť tieto: - za nedostavenie sa na zas. ŠTK: - rozh.: D.
Čeklovský (4 € - KR: NsnZ - R - 5.10.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
12.10.2016 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-10.10.2016: KR ich dňa 5.10.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 14, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretn. súťaží ObFZ v dňoch 14.-19.10.2016: KR ho dňa 5.10.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 11.10.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 12.10.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: L.
Babjak, M. Končík, J. Matej, M. Tušek st., M. Ruščanský, J. Cejkovský, P. Rapáč - všetci z dôvodu pohovoru k
nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 12.10.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Rakovec n/O (7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016).
Upozornenie pre kolektívy FO a FK VII.L mužov: KR upozorňuje na rozhodnutie VV ObFZ k videozáznamom v
VII. ligách mužov 2016/2017 zo dňa 12.9.2016. Kolektívy FO a FK uvedených súťaží sú povinné zabezpečovať
videozáznam z každého domáceho stretnutia, v súlade s RS, časť B, bod 15/m. V opačnom prípade KR pristúpi
k disciplinárnym opatreniam.
Nariadenie pre R: KR nariaďuje R, ktorí budú rozhodovať stretnutia VII.L m, aby v elektronickom zápise o stretnutí
v ISSF (v zázname rozhodcu) uvádzali, či domáci FO-FK zabezpečoval videozáznam zo stretnutia.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 15.16.10.2016: KR ho dňa 5.10.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 11. kolo - sobota 15.10.2016 o 11:30 h: Pavlovce n/U - Pozdišovce; V. liga Východ dorastencov: - 8. kolo - sobota
15.10.2016 o 11:30 h: Veľ. Revištia - Podhoroď; V. liga Stred dorastencov: - 8. kolo - sobota 15.10.2016 o 11:30 h:
Dúbravka - Budkovce; VI. liga mužov: - 11. kolo - nedeľa 16.10.2016 o 11:30 h: Hatalov - Palín, Pavlovce n/U - Vojany;
VII. liga Východ mužov: - 7. kolo - nedeľa 16.10.2016 o 11:30 h: Rus. Hrabovec - Poruba p/V; VII. liga Západ mužov: - 9.
kolo - nedeľa 16.10.2016 o 11:30 h: Pozdišovce - Strážske B.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podania na ŠTK: ŠTK ich do stredy 5.10.2016 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Sobrance - dňa 30.09.2016 v ISSF, cez „Elektronickú podateľňu“, cez „Podanie na komisiu“, k stretnutiu 6.k.
VIII.L m z 11.9.2016 Iňačovce - Sobrance B a k stretnutiu 9.k. VIII.L m z 2.10.2016 Sobrance B - Petrovce n/L B
(poplatok za podanie sa nevyžaduje). ŠTK podanie vzala na vedomie.
● Veľ. Kapušany B - dňa 4.10.2016 v ISSF, cez „Elektron- podateľňu“, cez „Podanie na komisiu“, k stretn. 7.k.
VII.L Z m z 02.10.2016 Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B (poplatok za podanie sa nevyžaduje). ŠTK vzala na vedomie.
Vyžiadanie videozáznamu: ŠTK žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Ut 11.10.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí: Bánovce n/O (7.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B z 02.10.2016).
Úhrady náležitosti DO za stretnutia nedohrané v stanovených termínoch: ŠTK rozhodla, aby domáce
kluby uhradili pre DO cestovné náhrady v zmysle RS za tieto stretnutia: Sobrance (za stretn. 2.k. VIII.L m Sobrance B
- Oborín zo 14.08.2016: pre rozh. P. Dziada - 18 €); Stretava (za stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.08.2016:
pre rozh. P. Dziada - 18 €); Iňačovce (za stretn. 6.k. VIII.L m Iňačovce - Sobrance B z 11.09.2016: pre rozh. L. Babjaka
- 18 €; pre deleg. M. Rovňaka - 18 €). Všetky tieto poplatky boli zaevidované do ISSF do uznesení ŠTK dňa 30.9.2016 a
zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016. Po úhrade týchto ZF budú tieto poplatky zahrnuté do výplat uvedených DO.
Náhrady cestovných nákladov kolektívom FO a FK za stretnutia nedohrané v stanovených termínoch:
ŠTK o ich úhradách rozhodla dňa 5.10.2016 takto:
● VIII.L m - 2.k. z 14.08.2016: Sobrance B - Oborín; Sobrance poplatok 78 € do ZF pre Oborín.

● VIII.L m - 3.k. z 21.08.2016: Stretava - Úbrež; Stretava poplatok 51 € do ZF pre Úbrež.
● VIII.L m - 6.k. z 11.09.2016: Iňačovce - Sobrance B: Iňačovce poplatok 51 € do ZF pre Sobrance.
Všetky tieto poplatky budú zaevidované v ISSF do uznesení ŠTK do 07.10.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za
10/2016. Po úhrade týchto ZF budú tieto poplatky uhradené z účtu ObFZ na účty uvedených FO a FK.
Neskoro doručený papierový zápis zo stretnutia pri rozhodovaní laikom: Na ObFZ ho neskoro doručili: - dňa
3.10.2016: Čičarovce (2.k. IV.L Z ž z 09.09.2016 Čičarovce - Veľ. Slemence 5:0). Do pozornosti DK (RS, F7b/03).
Neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti: ŠTK na základe toho po skončení sezóny 2016/2017 odpočíta
body za odohranie stretnutia počas neuhradenia mesačnej ZF (SPF, čl. 83) týmto kolektívom FO a FK: - za ZF 08/2016:
Beša m (ďalšie -3 b. za stretn. z 25.9.2016; ZF bola importovaná na účte SFZ až 29.9.2016). Do pozornosti DK.
Dostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Na základe predvolania sa naň dňa 05.10.2016 o 15:00 h dostavili: rozh.
M. Ivan, P. Rapáč - ŠTK ich upozornila na neuvádzanie požadovaných náležitostí v „Zázname rozhodcu“ v zápise o
stretnutí. Z neúčasti sa telefonicky ospravedlnil rozh. D. Čeklovský (zdrav. dôv.).
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 29.09.-04.10.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - IV.L Z ž - 2.k. z 09.09.2016: Čičarovce - Veľ. Slemence (1-2); - III.L ž - 5.k. z 29.09.2016: Lastomír Topoľany (2); - IV.L V ž - 5.k. z 30.09.2016: Rem. Hámre - Tibava (2); - IV.L Z ž U15 - 5.k z 30.09.2016: Budkovce Čičarovce (1-2); - V.L V d U19 - 6.k. z 01.10.2016: Porostov - Veľ. Revištia (2); - III.L mž - dohrávka 1.k. z 03.10.2016:
Zalužice - Sobrance (2). 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 29.09.-04.10.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a
FK v týchto súťažiach: - IV.L V ž - 5.k. z 30.09.2016: Rem. Hámre - Tibava (1); - VII.L Z m - 7.k. z 02.10.2016: Malčice
- Strážske B (1). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L Z ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Trhovište - Veľ. Slemence
3:0 kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie rozh. M. Kurtaka z 30.09.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“
a v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“ o neodohraní stretnutia); - V.L Z d U19 - 5.k. z 01.10.2016: Zalužice - Pus.
Čemerné 3:0 kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie rozh. L. Babjaka z 02.10.2016 v ISSF cez „Zápis o
stretnutí“ a v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“ o neodohraní stretnutia). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L Z ž U15 - 5.k z 30.09.2016: Budkovce - Čičarovce (2;
20´ pre neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - V.L V d U19 - 6.k. z 01.10.2016: Kusín - Rus.
Hrabovec (2; 5´ pre neskorý príchod; ŠTK vzala na vedomie bez vyvodenia dôsledkov); - VI.L m - 9.k. z 02.10.2016:
Budkovce - Palín (2; 10´ pre uvedenie hráča v nominácii bez uhradenia členského príspevku a problémy s uzavretím
nominácie; ŠTK vzala na vedomie dôvody uvedené R a D; bez vyvodenia dôsledkov); - VIII.L m - 9.k. z 02.10.2016:
Úbrež - Beša (2; 25´ pre neskorý príchod hostí; ; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). 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 predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK. Bez RP v dňoch 29.09.2016 02.10.2016 na stretnutia nastúpili títo hráči:
● IV.L V ž U15 - 5.k. z 30.09.2016: Zalužice - Veľ. Revištia (D - č. 12 - Viktor Viktorovyč Ulynets - 1341152 na ŽoRP schválenú matrikárom; R hráča overil v ISSF pred stretnutím; klub jeho RP nemusel doručiť na ŠTK).
● VII.L V m - 5.k. z 02.10.2016: Rem. Hámre - Koromľa (D - č. 4 - Kamil Bliščák - 1182688 - na OP, lebo RP
mu bol odcudzený; klub v čase stretnutia ešte nepožiadal o vydanie nového RP; R hráča overil v ISSF pred stretnutím;
klub dňa 4.10.2016 na ŠTK doručil kópiu ŽoRP).
● VII.L Z m - 7.k. z 02.10.2016: Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B (D - č. 16 - Roman Kapura - 1257236; na
OP; R hráča overil v ISSF pred stretnutím; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 3.10.2016, kde si ho po kontrole aj prevzal
späť; H - č. 9 - Jozef Belán - 1209319; na OP; R hráča overil v ISSF pred stretnutím; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa
4.10.2016, kde si ho po kontrole aj prevzal späť.
Nedostatky v papierových zápisoch o stretnutí: Tieto zo strany domácich (viď ÚS č. 13 - Správy ŠTK) boli
v týchto stretnutiach: - 2.k. IV.L Z ž z 09.09.2016: Čičarovce - Veľ. Slemence. Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/05).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 05.10.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 02.10.2016 schválila všetky, okrem týchto: stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B (dohrávka v Pi 07.10.2016 o 16:00 h); - stretnutie 6.k. VIII.L m
z 11.9.2016: Iňačovce - Sobrance B (dohrávka vo Št 13.10.2016 o 16:00 h); - stretnutie 9.k. VIII.L m z 2.10.2016:
Sobrance B - Petrovce n/L B (dohrávka vo Št 20.10.2016 o 16:00 h).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 5.10.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
● Močarany - dňa 4.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
a miesta stretnutia 6.k. III.L mž Močarany - Strážske zo So 8.10.2016 o 10:00 h na Po 10.10.2016 o 15:00 h v
Strážskom, bez uvedenia dôvodu (poplatok za žiadosť: Močarany - 10 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa
4.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Po 10.10.2016 o 15:00 h v Strážskom (stretnutie
uvedených súperov v 11.k. sa odohrá v sobotu 22.4.2017 o 10:00 h v Močaranoch).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 15.16.10.2016: ŠTK ho dňa 5.10.2016 prerokovala a schválila.

Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 7.10.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zlé uvedenie striedajúcich hráčov: V zápise zo stretnutia VI.L m Krásnovce - Vojany 3:6 z 18.9.2016 ich zle
uviedol rozhodca stretnutia. Záver DK: DK konštatovala, že R omylom uviedol 1 striedanie naviac u družstva hostí. DK
udelila rozhodcovi stretnutia Arpádovi Kopasovi napomenutie.
Neprístojnosti v stretnutí: V stretnutí V.L Z d Moravany - Malčice 4:2 z 24.9.2016 došlo k pokusu o inzultáciu
R hráčom. Rozhodnutie DK: Malčice - pokuta klubu 50 €; hráč Nikolas Gaži (Malčice d - 1336485; 5 €) - 3 mes. NEPO
od 5.10.2016, podľa DP 49/1d/2d,4.
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 doriešeniu prípadu sa na zas.
DK v stredu 5.10.2016 o 15:00 h po predvolaní dostavil aj Ján Eszterhay (Beša - HU; klub doručil aj záznam z kamery
k prípadu). Rozhodnutie DK: Beša - pokuta klubu 50 € za nedostatočnú UsS; podmienečné uzavretie HP na 1 stretn. do
30.6.2017; zvýšenie počtu usporiadateľov na 6 s menným dokladovaním k zápisu - všetko podľa DP, 58/1a .
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017 - oprava z ÚS č. 13:
Rozhodnutia DK: ● 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 28.09.2016, podľa DP 49/1b/2b.
DS hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● Marcel Fiala (Hatalov m - 1157442; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 5.10.2016, podľa 37/5a.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 9. kola VI.L m Hatalov - Pavlovce n/U z 2.10.2016: Miroslav Kurtak (Hatalov m - 1128466; 10 €) - 3
týždne NEPO od 6.10.2016, podľa DP 49/1b/3b.
● stretnutie 9. kola VI.L m Zalužice - Vyš. Remety z 2.10.2016: Matúš Mihalovič (Vyš. Remety m - 1319984; 10
€) - 4 týždne NEPO od 5.10.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 5. kola VII.L V m Rem. Hámre - Koromľa z 2.10.2016: Lukáš Copák (Koromľa m - 1220726; 10 €) 4 týždne NEPO od 5.10.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 7. kola VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016: Cyril Bogár (Pozdišovce m - 1229473; 10
€) - 4 týždne NEPO od 5.10.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 7. kola VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B z 2.10.2016: Július Mórik (Veľ. Kapušany B m 1313033; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 5.10.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 9. kola VIII.L m Lekárovce - Iňačovce z 2.10.2016: Marek Smerekovský (Lekárovce m - 1245652;
10 €) - 4 týždne NEPO od 5.10.2016, podľa DP 48/1c/2b.
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).
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 08/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO
a FK: - dňa 29.09.2016: Beša (od 13.9.2016).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 7.10.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 14: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedostavenie
sa na zas. ŠTK: - rozh.: D. Čeklovský (4 € - KR: NsnZ - R - 5.10.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a
doklad o úhrade doručiť do 12.10.2016 do 15:00 h na ObFZ); - od ŠTK: - za neskoré doručenie papierového zápisu zo
stretnutia: Čičarovce (7 € - ŠTK: nDpZ - ž - 9.9.2016); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF:
Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 9.9.2016), Veľ. Slemence (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 9.9.2016), Topoľany (4 € - ŠTK:
NNDkS - ž - 29.9.2016), Tibava (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 30.9.2016), Budkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 30.9.2016),
Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 30.9.2016), Veľ. Revištia (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 1.10.2016), Sobrance (4 € - ŠTK:
NNDkS - mž - 3.10.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rem. Hámre (7 € - ŠTK: NpTkS - ž 30.9.2016), Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 2.10.2016); - za nenastúpenie na stretnutie: Veľ. Slemence (100 € - ŠTK:
NnS - ž - 30.9.2016), Pus. Čemerné (150 € - ŠTK: NnS - d - 1.10.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Čičarovce (7 €
- ŠTK: nNnS - ž - 30.9.2016), Beša (17 € - ŠTK: nNnS - m - 2.10.2016); - za nedostatky vypísania papierového zápisu:
Čičarovce (4 € - ŠTK: NVpZ - ž - 9.9.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 7.10.2016 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 03.10.2016:
Popik Ladislav (na obdobie 30.09.2016 - 31.10.2016).

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 28.9.2016 do 5.10.2016 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 30.9.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po
nenastúpení na stretnutie: - IV.L Z ž - 5.k. z 30.09.2016: Trhovište - Veľ. Slemence 3:0 kont. (hostia nenastúpili).
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby súťaží ObFZ Michalovce za 09/2016: Tieto boli v
ISSF vygenerované dňa 1.10.2016, mimo 8 stretnutí z 30.09.2016: 2 stretn. z III.L ž (Koščo, Feňuš); 3 stretn. zo IV.L V
ž (Babjak, Sarvaj, Tudja); 3 stretn. zo IV.L Z ž (M. Kurtak, Ivan, D. Čeklovský). Týchto 8 stretnutí bolo
dogenerovaných v ISSF až dňa 1.10.2016 a nie sú v ZF za 09/2016 (budú až v ďalšej ZF za 10/2016 a tým aj pre
uvedených R až vo výplatách za 10/2016). Prehľad o všetkých ostatných za 09/2016 pre DO súťaží ObFZ Michalovce
dňa 3.10.2016 spracoval J. Bendzák.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby súťaží ObFZ Michalovce
za 09/2016: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 3.10.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju
tento dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to takto vybavil dňa 5.10.2016.
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po doručení papierových zápisov na
ObFZ: Tieto boli doplnené v týchto dňoch: - dňa 04.10.2016: - zo stretn. 2.k. IV.L Z ž z 09.09.2016: Čičarovce - Veľ.
Slemence 5:0 (rozh. laik dom.); - zo stretn. dohrávky 1.k. III.L mž z 03.10.2016: Zalužice - Sobrance 0:3 (rozh. laik dom.).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretn. ďalších kôl súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v dňoch
06.10.2016-09.10.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 04.10.2016 a zmeny od 05.10.2016 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 30.9.12016 - 2.10.2016:
VIII. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 2.10.2016 o 14:30 h: Lekárovce - Iňačovce (Pavlo ako R za Sarvaja).
b) 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 ako
R zruš.; KR neobs. R).
VIII. liga mužov: - dohrávka 5. kola - piatok 7.10.2016 o 16:00 h: Úbrež - Sobrance B (Končík).
VIII. liga mužov: - dohrávka 6. kola - štvrtok 13.10.2016 o 16:00 h: Iňačovce - Sobrance B (Babjak; Rovňák).
c) 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: Krásnovce - Žbince (Stretavský ako D za J. Mana).
d) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 6.-10.10.2016:
III. liga mladších žiakov: - 6. kolo - sobota 8.10.2016 o 10:00 h: Sobrance - Zalužice (Št 6.10.2016 o 14:30 h:
Končík ako R za Babjaka), Močarany - Strážske (Po 10.10.2016 o 15:00 v Strážskom: Feňuš).
III. liga žiakov: - 6. kolo - piatok 7.10.2016 o 16:00 h: Lastomír - Nacina Ves (Št 6.10.2016: Š. Miľo ako R za
Pavla).
V. liga Západ dorastencov: - 6. kolo - sobota 8.10.2016 o 14:30 h: Bánovce n/O - Malčice (D. Čeklovský ako R
za Končíka).
VI. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 14:30 h: Žbince - Zalužice (o 11:30 h: Ihnacik ako R za Košča).
VIII. liga mužov: - 10. kolo - nedeľa 9.10.2016 o 14:30 h: Ložín - Stretava (Stretavský ako D - zruš.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavka oznámenia prihlas. hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár ObFZ ich v
termíne od 28.09.2016 od 17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h oznámil týmto hráčom: Ondrej Špak 22.07.2002 (30 – 30).
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 28.09.2016 od
17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Zalužice (1): Martin Viktorovyč
Ulynets - 03.06.2008 (29-??-29 – 29) - po oznámení klubu o zlej e-mailovej adrese. 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 28.09.2016 od
17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Žbince (1): Rudolf
Kudráč - 27.03.1998 (28-28-28 – 29); Pavlovce n/U (1): Patrik Čičak - 23.03.1999 (29-29-29 – 29); Zalužice (1):
Martin Viktorovyč Ulynets - 03.06.2008 (29-29-29 – 29) RP; Tibava (1): Alex Pšak - 03.07.2005 (28-30-02 – 03);
Trhovište (1): Adrián Bogár - 27.07.2006 (03-03-03 – 04); Trhovište (1): Ján Milenky - 06.09.2005 (03-03-04 – 05).
Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Žiadosti o základnú registráciu hráča (v ISSF môžu byť schválené až po 01.01.2017): V termíne od
01.10.2016 od 00:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h boli v ISSF podané tieto: Beša (1): Lukáš Csorba - 08.06.1994 (03-??RL? - ??); Trhovište (1): Dávid Hoľan - 11.04.2004 (03-03-03 - ??). U hráčov nad 12 rokov sa žiadosti o základnú
registráciu v ISSF môžu, podľa RaPP, čl. 12/8, podávať až v najbližšom registračnom období, teda až od 01.01.2017.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
28.09.2016 od 17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom
alebo zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 29.09.2016 (1): Kamil Bliščák (22.05.1985); - dňa
30.09.2016 (3): Ján Rebič (02.04.1991), Tibor Gáspár (12.03.2002), Ján Gargulák (24.06.1987).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 28.09.2016 od 17:00 h do
05.10.2016 do 17:00 h vybavil týmto hráčom: Viktor Viktorovyč Ulynets - 26.11.2002 - doplnenie mena (29 – 29).

Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 28.09.2016 od
17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Žbince (1): Rudolf
Kudráč - 27.03.1998 (29 – 29); Zalužice (2): Viktor Viktorovyč Ulynets - 26.11.2002 (29 – 29); Martin Viktorovyč
Ulynets - 03.06.2008 (29 – 29); Pavlovce n/U (1): Patrik Čičak 23.03.1999 (30 – 30); Tibava (3): Marko Ladislav
Merganič - 03.06.2006 (03 – 04); Dominik Mráz - 22.11.2006 (03 – 04); Alex Pšak - 03.07.2005 (03 – 04). Uvedené FO
a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 28.09.2016 od 17:00 h do 30.09.2016 do 24:00 h
boli tieto: - prestup (s obmedzením): Mykyta Halchak (1378500) - 01.10.1995 (OŠK Slovenský Grob - OŠK
Krišovská Liesková) od 28.09.2016 do 30.06.2017 (28-28-29z – 29) 2x v tomto RO; Miloš Kopka (1125467) 04.05.1981 (AFK Topoľany - OŠK Budkovce) od 29.09.2016 do 30.06.2017 (29-??-xx – 03s).
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 28.09.2016 od 17:00 h do 30.09.2016 do 24:00 h boli
postupne tieto: - prestup (s obmedzením): Mikuláš Šimkanin (1251433) - 06.12.1994 (FK Tatran Zámutov - TJ
Bánovce n/O) od 27.09.2016 do 30.06.2017 (27-28-29 – 29); Gabriel Hreščák (1159292) - 18.12.1986 (MFK Zemplín
Michalovce - TJ Družstevník Moravany) od 28.09.2016 do 30.06.2017 (28-29-29 – 29); Martin Mitro (1363226) 14.05.1985 (TJ Tatran Remetské Hámre - OŠK Podhoroď) od 29.09.2016 do 30.06.2017 (29-29-29 – 29); Jozef
Popčák (1133689) - 21.03.1982 (MFK Veľké Kapušany - TJ Družstevník Záhor) od 27.09.2016 do 30.06.2017 (27-2829 – 29); Kamil Bliščák (1182688) - 22.05.1985 (FC Nižná Rybnica STAKO - TJ Tatran Remetské Hámre) od
30.09.2016 do 30.06.2017 (29-29-29 – 29/30); Jozef Šimko (1248211) - 07.01.1995 (SLAVOJ Trebišov - OŠK
Pavlovce n/U) od 29.09.2016 do 30.06.2017 (29-29-29 – 29); Jakub Babjačok (1273827) 05.01.2004 (ž: TJ
Družstevník Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od 29.09.2016 do 30.06.2017 (28-29-29 – 29); Marián Pastelák
(1243235) - 30.12.1994 (TJ Družstevník Parchovany - TJ Pokrok Krásnovce) od 29.09.2016 do 30.06.2017 (29-29-30 –
30); Ján Rebič (1208501) - 02.04.1991 (OFK Lastomír - TJ Bánovce n/O) od 30.09.2016 do 30.06.2017 (30-30-30 –
30); Ján Gargulák (1216931) - 24.06.1987 (TJ Sokol Močarany - TJ Družstevník Moravany) od 30.09.2016 do
30.06.2017 (30-30-30 – 30); Attila Szabó (1031784) - 14.09.1968 (TJ Družstevník Malčice - OŠK Budkovce) od
30.09.2016 do 30.06.2017 (30-30-30 – 30); Ondrej Špak (1349348) - 22.07.2002 (d: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba
p/V) od 30.09.2016 do 30.06.2017 (30-30-30 – 30).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 28.09.2016 od 17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h schválil týmto hráčom týchto FO-FK: Budkovce (1): Šimon
Janák - 30.05.1999 (29-29 – 29); Rakovec n/O (1): Michal Martaus - 02.07.1986 (29-05 – 05). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a nedodaní PP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne
od 28.09.2016 od 17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Rem.
Hámre (1): Kamil Bliščák - 22.05.1985 (04-05RP? – 05). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto nových RP od dealera.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-30.9.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 3.10.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je zverejnený pri dátume 3.10.2016.
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 OK ObFZ:
Odvolanie futb. odd. OŠK Kriš. Liesková proti rozhodnutiu ŠTK: OK sa ním (k stretn. 2.k. VI.L m zo
14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková; z ÚS č. 7 a 11) zaoberala na svojom zasadnutí dňa 3.10.2016, kde k nemu prijala
toto stanovisko: „Odvolacia komisia ObFZ Michalovce na základe predložených dokumentov a uznesení ŠTK
potvrdzuje rozhodnutie ŠTK uvedené v ÚS v plnom znení. V uvedenom stretnutí sa dopustil závažnej chyby rozhodca
stretnutia, ktorý bol odstúpený na riešenie KR s postihom. ŠTK správne postupovala bez hracích dôsledkov. Poplatok za
odvolanie prepadá v prospech ObFZ Michalovce.“
Odvolanie futb. odd. TJ Sokol Močarany voči rozhodnutiu DK: OK sa ním (k poriadkovej pokute 1000 €
udelenej za odhlásenie družstva dorastencov zo súťaže V.L Z d U19 ObFZ Michalovce 2016/2017 z dôvodu nedostatku
hráčov; z ÚS č. 9 a 10), zaoberala na svojom zasadnutí dňa 3.10.2016, kde k nemu prijala toto stanovisko: „Odvolacia
komisia ObFZ Michalovce na základe predložených dokumentov a uznesení DK potvrdzuje jej prvotné rozhodnutie
uvedené v ÚS v plnom znení. Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Michalovce.“
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ. Na
ObFZ ho už doručili aj tieto FO a FK: - dňa 05.10.2016: Trhovište (m - 17.7.2016; doručilo už aj vyhodnotenie turnaja na
požadovanom tlačive). Na ObFZ ho majú v zmysle pokynov obratom doručiť aj tieto FO a FK: Pozdišovce (2), Ložín, a
všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali a jeho vyhodnotenie doposiaľ na ObFZ nedoručili.
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).
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Tieto si už na ObFZ prevzali aj títo z

nich: - dňa 29.9.12016: Popik Ladislav.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
30.09.2016: Arpád Kopas (k 30.9.2016) - preukaz bol hneď v uvedený deň doručený účtovníčke ObFZ; - dňa 05.10.2016:
Lukáš Kurták (k 30.9.2016) - preukaz bol hneď v uvedený deň doručený účtovníčke ObFZ.
Vyžiadanie Sociálnej poisťovne, pobočky Michalovce, ohľadom zamestnanca A. Kopasa: ObFZ ho dostal
písomne poštovou listovou zásielkou dňa 30.09.2016. Hneď v uvedený deň bolo doručené účtovníčke ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 05.10.2016: J. Bukaj (za 08), M. Ivan (za 08), P. Rapáč (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), L. Didič (za 08), M.
Hospodi (za 08), J. Hreško (za 08), D. Ihnacik (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), 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).
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. Postupne ho už doručili aj títo R: - dňa 29.9.2016: M. Končík; - dňa 5.10.2016:
M. Sarvaj, P. Pavlo, J. Škodi, P. Rapáč. Stále ho ani do 5.10.2016 do 17:00 h ho na ObFZ nedoručili: D. Ihnacik, M. Ivan,
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 29.9.2016: Popik Ladislav - podľa požiadavky Se
z 28.9.2016.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a
FK: - dňa 05.10.2016: Beša (osobne; za 08/2016 - uhradené dňa 20.09.2016 a 28.9.2016).
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. V termíne od 28.9.2016 od 17:00 h do 29.9.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od
tohto 1 FO a FK (predtým už od 50) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
29.9.2016 (1): Beša. Tým ZF za 08/2016 už malo na účte SFZ importovanú všetkých 51 FO a FK. 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 zast. činnosť nepodmienečne
s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 09/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.10.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 11.10.2016. ObFZ ich
odporúča uhradiť najneskôr v piatok 07.10.2016. Uhradiť ich má týchto 54 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri
MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MIMočarany, MI-Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Palín, OŠK Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď,
Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté Čemerné, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec,
Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vinné,
Vojany, Vyšné Remety, Záhor, Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.10.2016 nebude
mať platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 13.10.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne
s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2016: V termíne od 01.10.2016 od 17:00 h do 05.10.2016 do 17:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ od týchto 8 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na
účet SFZ): - dňa 04.10.2016 (3): Dúbravka, Horňa, Horovce; - dňa 05.10.2016 (5): Bracovce, Hatalov, Palín,
Sobrance, Úbrež.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 34. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období (po
ostatnej volebnej konferencii ObFZ z 20.12.2013) - na 10.10.2016: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 3.10.2016 v prílohe emailu 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) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

