Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 45 z 5.5.2016
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 29. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
9.5.2016: Táto bola dňa 29.4.2016 z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre FO a FK súťaží ObFZ Michalovce na nahlásenie svojich zástupcov na školenie nových
rozhodcov futbalu: Na základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a
schválenom VV-om, je každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce
2016/2017, povinný mať v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Doručenie prihlášky zástupcu klubu na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ju už doručili aj tieto FO a FK od týchto svojich
zástupcov: - dňa 29.4.2016: Jastrabie pri MI (Marián Hospodi - 072 11 Jastrabie pri MI 75), Kusín (Vladimír Bučko 072 32 Kusín 111).
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce ho plánuje uskutočniť
v mesiaci máj 2016 na ObFZ v Michalovciach. Presný termín začiatku školenia bude oznámený v ÚS po uzávierke
doručených prihlášok na toto školenie (je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej novej verzii, v menu vľavo, v časti
„Školenia rozhodcov“ a v nej v časti „Dokumenty“). Túto bol každý na toto školenie nahlasovaný povinný si vytlačiť,
vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť na ObFZ do 29.4.2016 do 15:00 h.
Doručené prihlášky zástupcov klubov na vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Na ObFZ ich do stanoveného termínu 29.4.2016 doručili
tieto FO a FK od týchto svojich zástupcov: - dňa 8.2.2016: Martin Sarvaj - 072 36 Kaluža 71; - dňa 20.2.2016:
Pozdišovce (Patrik Novák - 072 01 Pozdišovce 53); - dňa 20.4.2016: Oborín (Tibor Borbély - 076 75 Oborín 105;
Gergely Csizmadia - 076 75 Oborín 23); - dňa 22.4.2016: Lesné (Peter Pavlo - 071 01 Lesné 15); - dňa 27.4.2016:
Vojany (Roland Papp - 076 72 Vojany 13); - dňa 29.4.2016: Jastrabie pri MI (Marián Hospodi - 072 11 Jastrabie pri
MI 75), Kusín (Vladimír Bučko - 072 32 Kusín 111).
Upozornenie pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF: KR na to upozornila týchto
R: M. Ubľanský (VIII.L m - 1.5.2016; uzavreté až po 21:00 h); J. Škodi (VIII.L m - 1.5.2016; uzavreté až 2.5.2016).
Nedostatky v „Zápise o stretnutí“ uzavretom v ISSF: Mali ich títo R: D. Čeklovský (d - 26.9.2015;
nedokončený zápis a nesprávny výsledok stretnutia). Do pozornosti DK návrh na PP v zmysle RS, bod F7e/e1/03.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 28.4.2016 do 4.5.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: B.
Ondrík na 8.5.2016 - rod. dôv., A. Stretavský na 7.5.2016 a 8.5.2016 - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom
tlačive), Š. Ferko na 6.5.2016 - prac. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 4.5.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: F.
Gejguš (5 € - KR: nNnS - m - 1.5.2016).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 4.5.2016 sa naň dostavili: a) deleg.: M. Geci - z dôvodu pohovoru k
nedostatkom v správach D; KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b)
bývalí rozh.: Peter Vass, Róbert Mitrík - obaja z dôvodu záujmu o rozhodovanie v súťažiach ObFZ; KR s nimi vykonala
pohovor a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Požiadavka o spracovanie dohody ďalších zamestnancov s ObFZ v 1. polroku 2016: KR ju dala pre Se ObFZ
ohľadom týchto ďalších zamestnancov: - dňa 4.5.2016: D. Kron (od 7.5.2016 do 30.6.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-8.5.2016: KR ich dňa 4.5.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 45, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 13.-15.5.2016: KR ho dňa 4.5.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 10.5.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 11.5.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: D.
Čeklovský - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 14.15.5.2016: KR ho dňa 4.5.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 22.
kolo - sobota 14.5.2016 o 13:30 h: Palín - Rakovec n/O, Pavlovce n/U - Vinné; V. liga Východ dorastencov: - 18. kolo sobota 14.5.2016 o 13:30 h: Jovsa - Tibava, Podhoroď - Úbrež; V. liga Stred dorastencov: - 14. kolo - sobota 14.5.2016 o
13:30 h: Ptrukša - Kriš. Liesková, Dúbravka - Lekárovce; V. liga Západ dorastencov: - 14. kolo - sobota 14.5.2016 o 13:30
h: Horovce - Pus. Čemerné, Bánovce n/O - Lesné; VI. liga mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 13:30 h: Moravany Budkovce, Zempl. Široká - Tušice TNV; VII. liga Východ mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 13:30 h: Senné - Kusín,
Rem. Hámre - Podhoroď; VII. liga Západ mužov: - 22. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 13:30 h: Horovce - Pus. Čemerné, Veľ.
Slemence - Lesné; VIII. liga mužov: - 14. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 13:30 h: Lekárovce - Úbrež.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Do ISSF z nej neboli zaevidované žiadne poplatky.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:

Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov - oprava z ÚS č. 44: Správne malo byť: „ŠTK ho na
základe stanovených potvrdení na predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa
22.4.2016: Trhovište (Kapura Kevin - 22.08.1998, Jastrabie pri MI (Hospodi Patrik - 03.08.1998), - dňa 27.4.2016:
Pozdišovce (Šamuľák Benjamín - 27.11.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.“
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Horňa (m - 1.5.2016;
chyby v označení súťaže; číslo stretnutia sa nevyžaduje; hodnotenie súťaže slušnosti sa nevyžaduje; hodnotenie najlepších
hráčov sa nevyžaduje; neuvedenie dôvodu nastavenia HČ v 2. polčase; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri
stretnutí); Stretava (m - 1.5.2016; v zostave družstva nesprávne uvedenie priezvisk Pohlodka - malo byť Pohlotka).
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 30.4.-1.5.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - 12.k. z 30.4.2016:
Bánovce n/O - Zalužice (Bánovce n/O - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 30.4.2016); - VII.L Z m - 20.k. z 1.5.2016: Beša Ptrukša (Beša - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 1.5.2016).
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 8.k. IV.L Z ž z 29.4.2016: Pozdišovce - Čičarovce
3:0 kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie doručené podanie na ŠTK od rozh. M. Kurtaka z 29.4.2016). Návrh pre
DK udeliť tieto PP: Čičarovce (100 € - ŠTK: NnS - ž - 29.4.2016).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 12.k. V.L S d z 30.4.2016: Ptrukša - Záhor (15´ z
viny hostí; ponechaný v platnosti výsledok z HP); - stretnutie 20.k. VII.L V m z 1.5.2016: Jovsa - Koromľa (45´ z viny
domácich; ponechaný v platnosti výsledok z HP). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Záhor (7 € - ŠTK: nNnS - d 30.4.2016); Jovsa (17 € - ŠTK: nNnS - m - 1.5.2016).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 20.k. VI.L m z 1.5.2016: Moravany - Malčice 8:0
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 8:0 nedohrané od 72´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7); stretnutie 20.k. VII.L Z m z 1.5.2016: Pozdišovce - Trhovište 3:0 kont. (pôvodne 1:0 nedohrané od 77´ pre inzultáciu R
na HP hráčom hostí; ŠTK vzala na vedomie rozhodnutie DK o odpočte bodov po skončení súťažného ročníka takto:
Trhovište m - 3b.). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Malčice (50 € - ŠTK: NSppph - m - 1. 5.2016).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich schválila takto: - k 4.5.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 29.4.-1.5.2016 všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Močarany - dňa 4.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 15.k. III.L
mž Močarany - Palín dňa 7.5.2016 z 10:00 h na 9:00 h z dôvodu rekonštrukcie HP v Močaranoch a nespôsobilosti HP
trávnatého C-ihriska MFK Zemplín Michalovce. Vedenie futb. odd. ŠK Agro Palín s tým súhlasilo. ŠTK na základe
vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 7.5.2016 o 9:00 h na ihrisku s UT MFK Zemplín
Michalovce (poplatok za prerokovanie žiadosti: Močarany - 10 €: ŽoZTS - mž - 1.5.2016).
- Močarany - dňa 4.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 13.k. V.L Z d
Lesné - Močarany z Ne 8.5.2016 o 14:00 h na So 7.5.2016 o 16:30 h z dôvodu problémov technicky, funkcionársky a
hráčsky, zabezpečiť odohranie stretnutia v pôvodne stanovenom termíne. Vedenie futb. odd. OŠK Lesné s tým súhlasilo.
ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 7.5.2016 o 16:30 h v Lesnom
(poplatok za prerokovanie žiadosti: Močarany - 15 €: ŽoZTS - d - 8.5.2016).
- Bracovce - dňa 5.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 13.k. V.L Z d
Bracovce - Pozdišovce zo So 7.5.2016 o 13:30 h na 16:30 h z dôvodu konania akcie „Traktorparáda“ v obci Bracovce
(doručené aj potvrdenie Obce Bracovce o tejto akcii). Vedenie OcŠK Pozdišovce s tým súhlasilo. ŠTK na základe
vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 7.5.2016 o 16:30 h v Bracovciach (poplatok za
prerokovanie žiadosti: Bracovce - 15 €: ŽoZTS - d - 7.5.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 13.15.5.2016: ŠTK ho dňa 4.5.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK dňa 5.5.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Dvakrát v ISSF zaevidovaný poplatok za žiadosť: Na základe telefonického oznámenia futb. odd. TJ Družst.
Borov z 3.5.2016 o dvakrát uvedenom poplatku v ISSF za tú istú žiadosť, a po preverení, DK rozhodla jeden z poplatkov
10 € za prerokovanie žiadosti o úhradu odstupného za transfer hráča Maroš Friga - 1261806 - z TJ Družst. Borov do TJ
Družst. Ložín, po úhrade ZF za 04/2016 od TJ Družst. Borov vrátiť prevodným príkazom z účtu ObFZ Michalovce na účet
TJ Družst. Borov. Do pozornosti EkÚ ObFZ.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016 - oprava z ÚS č. 44:
Správne malo byť: „Rozhodnutia DK: a) Nikola Kovaľ (Záhor m - 1226430; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 27.04.2016, ... .“
Neprístojnosti po stretnutí: Rozhodnutia DK: - stretnutie 19.k. VI.L m Tušice TNV - Moravany 0:1 z 24.4.2016:
k prerokovaniu prípadu sa na základe predvolania na zas. DK dostavili: - rozh.: L. Kurták, P. Rapáč; - deleg.: V. Pčolár;
Tušice TNV m (Július Pallai - HU; ospravedlnený: O. Pallai - hráč). Po prešetrení DK konštatovala, že k neprístojnostiam
po stretnutí došlo zo strany HU v kabíne R, a to roztrhnutím rozhodcovskej košele po tom, ako ho HU chytil za plece a R
sa odtiahol. DO: Tušice TNV (pokuta klubu 50 €, podľa DP/50/1a/2a; Július Pallai - HU - 10 € - zákaz vykonávania
akýchkoľvek funkcií pri stretnutiach na 1 mes. NEPO od 03.05.2016, podľa DP/50/1a/2a; hráč Ondrej Pallai - 1236582 -

10 € - zast. činnosť na 4 stretn. NEPO od 27.04.2016, podľa DP/48/1b.
Doručenie dokladu o úhrade pokuty: Na ObFZ ho doručili: - dňa 3.5.2016: - za závažné nedostatky v zápise:
rozh. D. Čeklovský (5 € - KR: NvZ - m - 24.4.2016); - dňa 4.5.2016: - za neospr. neúčasť na stretn.: rozh. F. Gejguš (5 € KR: nNnS - d - 23.4.2016).
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Michal Záhorčák
(Vyš. Remety m; 10 €) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 3.5.2016 do 3.8.2016, podľa DP 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Matúš Cifrák (Vyš. Remety m - 1209801; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 37/5a; b) Dominik Halecký
(Dúbravka m - 1278405; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 37/5a; c) Tomáš Mištaľ (Tušice TNV m 1264773; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 37/5a; d) Tibor Smoľak (Topoľany m - 1238275; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 37/5a; e) Matúš Tabaka (Topoľany m - 1234137; 10 €) - 1 stretn. NEPO od
03.05.2016, podľa DP 37/5a; f) Patrik Džurina (Podhoroď m - 1148107; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2016 podľa DP
37/5a; g) Patrik Bogár (Trhovište m - 1259185; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 20. kola VII.L Z m Lesné - Pus. Čemerné z 1.5.2016: Matej Holej (Pus. Čemerné m - 1237522; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 03.05.2016; podľa DP 37/3;
b) stretnutie 12. kola V.L Z d Lesné - Pus. Čemerné z 30.04.2016: Dominik Drapáč (Lesné d - 1278600; 5 €) - 2
mes. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 48/1c/2b;
c) stretnutie 12. kola V.L S d Lekárovce - Kriš. Liesková z 30.04.2016: Marek Pejo (Lekárovce d - 1353192; 5 €)
- 2 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa DP 48/1b; Patrik Varga (Lekárovce d - 1353194; 5 €) - 3 stretn. NEPO od
03.05.2016, podľa DP 49/1a/2a; Attila Balatoni (Kriš. Liesková d - 1277558; 5 €) - 2 stretn. NEPO od 03.05.2016, podľa
DP 49/1a/2a.
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia DK: - stretnutie 20.k. VII.L Z m Pozdišovce - Trhovište 1:0 z 01.05.2016:
nedohrané od 77´ pre inzultáciu R hráčom hostí kopnutím do R na HP. DO: Trhovište (družstvo mužov - zastavenie
činnosti na 1 stretn. NEPO, t.j. odpočet 3 bodov po skončení súť. roč. a pokuta klubu 100 €, podľa DP/49/4,5; hráč Patrik
Bogár - 1259185 - 10 € - 24 mes. NEPO od 11.05.2016, podľa DP/49/2. O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 3.5.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za závažné nedostatky
v zápise: rozh. D. Čeklovský (10 € - KR: NvZ - d - 26.9.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o
úhrade doručiť na ObFZ do 11.5.2016 do 15:00 h); - za neospr. neúčasť na stretn.: rozh. F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - m 1.5.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 11.5.2016 do 15:00 h); od ŠTK: - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Bánovce n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 30.4.2016), Beša (7
€ - ŠTK: NpTkS - m - 1.5.2016); - za nenastúpenie na stretnutie: Čičarovce (100 € - ŠTK: NnS - ž - 29.4.2016); - za
neskorý nástup na stretnutie: Záhor (7 € - ŠTK: nNnS - d - 30.4.2016); Jovsa (17 € - ŠTK: nNnS - m - 1.5.2016); - za
nedohranie stretnutia: Malčice (50 € - ŠTK: NSppph - m - 1. 5.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF
v uzneseniach DK dňa 5.5.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
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:
Vygenerovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 04/2016 v ISSF: Tieto boli v ISSF
vygenerované v dňoch 1.-2.5.2016.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 04/2016 z
ISSF: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 2.5.2016 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 vybavil a oznámenie o tom doručil na ObFZ e-mailom dňa
3.5.2016.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 3.5.2016: na stretnutia v dňoch 6.-8.5.2016
(zmeny od 4.5.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF: 03.05.2016: - 12.k. VIII.L m z 01.05.2016: Horňa - Stretava (rozh. Ld; obs. F. Gejguš sa nedostavil).
Úprava ďalších údajov v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 v ISSF: Tieto sa na základe rozhodnutí
komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 28.4.2016 do 5.5.2016 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 30.4.2016: rozhodnutie ŠTK o výsledku za nenastúpenie na stretnutie: - 8.k. IV.L Z ž z
29.4.2016: Pozdišovce - Čičarovce 3:0 kont. (hostia nenastúpili); - dňa 4.5.2016: doplnenie údajov do zápisu o stretnutí
v ISSF: - 4.k. V.L S d z 26.9.2015: Dúbravka - Kriš. Liesková (rozh. D. Čeklovský - oprava výsledku z 0:2 na 5:3).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-8.5.2016:
III. liga mladších žiakov: - 15. kolo - sobota 7.5.2016 o 10:00 h: Močarany - Palín (o 09:00 h na UT MFK
Zemplín Michalovce: Koščo).

IV. liga Východ žiakov: - 9. kolo - piatok 6.5.2016 o 16:00 h: Vyš. Remety - Poruba p/V (Dziad st. ako R za
Gejguša), Veľ. Revištia - Topoľany (Matej ako R za Dziada st.).
IV. liga Západ žiakov: - 9. kolo - piatok 6.5.2016 o 16:00 h: Budkovce - Pozdišovce (Koščo ako R za Ferka).
IV. liga dorastencov: - 21. kolo - sobota 7.5.2016 o 16:30 h: Pavlovce n/U - Rakovec n/O (Ondrík ako R za
Mateja), Lastomír - Nacina Ves (o13:30 h: Kron ako R za Stretavského).
V. liga Východ dorastencov: - 17. kolo - sobota 7.5.2016 o 16:30 h: Úbrež - Vyš. Remety (Kron ako R za
Stretavského), Tibava - Podhoroď (Matej ako R za Ondríka), Koromľa - Porostov (Ne 8.5.2016 o 16:00 h: Jakubec ako R zruš., KR neobs. R).
V. liga Západ dorastencov: - 13. kolo - sobota 7.5.2016 o 16:30 h: Lesné - Močarany (So 7.5.2016 o 16:30 h: J.
Škodi ako R za Končíka), Pus. Čemerné - Bánovce n/O (Ubľanský ako R - zruš.; KR neobs. R), Bracovce - Pozdišovce (o
16:30 h: D. Čeklovský ako R za Mazára).
VI. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa 8.5.2016 o 16:30 h: Topoľany - Moravany (Jakubec ako AR1 - dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 21. kolo - nedeľa 8.5.2016 o 16:30 h: Koromľa - Porostov (o 13:30 h: M. Kurtak; L.
Kurták - nové obs.), Rus. Hrabovec - Záhor (o 13:30 h: D. Čeklovský ako R za Ondríka).
VII. liga Západ mužov: - 21. kolo - nedeľa 8.5.2016 o 16:30 h: Pus. Čemerné - Veľ. Slemence (Kopas ako R za
Stretavského), Bracovce - Beša (o 13:30 h: Tudja ako AR1 - dopln.), Ptrukša - Trhovište (Ferko ako AR1 - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 28.4.2016 od 11:00 h do
5.5.2016 do 11:00 h boli tieto systémom alebo Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté hráčom týchto FO-FK: Jovsa (1): Ján
Klimko - 22.05.1980 (25-??-xx – 29s). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o
základnú registráciu.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 28.4.2016 od 11:00 h do
5.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pozdišovce
(1): Maroš Makuňa - 19.11.2001 (03-03-03 – 03). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 28.4.2016 od 11:00 h do
5.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Pozdišovce (1): Maroš
Makuňa - 19.11.2001 (05 – 05). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“: V termíne od 28.4.2016 od 11:00 h do 5.5.2016 do 11:00 h boli tieto
Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto FO-FK a týmto ich členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena SFZ:
Pozdišovce (2): František Sándor - 20.04.1956 (05-05 – 05), Ján Tkáč - 15.05.1987 (05-05 – 05). Uvedené FO a FK
mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-30.4.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 2.5.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je umiestnený pri dátume 3.5.2016.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Vyžiadanie doručenia údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016, bod B/10m, je potrebné dodržať ustanovenia o kvalifikácii trénerov. TMK ObFZ z uvedeného
dôvodu žiadala všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 zaslali na
ObFZ e-mail na adresu „obfzmi@stonline.sk“, v ktorom mali uviesť meno a priezvisko trénera každého svojho družstva
v súťažiach ObFZ a v prílohe zaslať aj oskenovanú kópiu licencie trénera.
Doručené podklady od FO a FK o tréneroch a ich licenciách: V zmysle požiadavky ich na ObFZ do
stanoveného termínu, do 30.4.2016, doručili len tieto FO a FK: - dňa 12.4.2016: Moravany (m); - dňa 14.4.2016: Pusté
Čemerné (d, m); - dňa 24.4.2016: Jastrabie pri MI (m); - dňa 26.4.2016: Horovce (d, m); Žbince (d, m).
Dodatočné doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: V zmysle požiadavky ich už na
ObFZ po stanovenom termíne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 5.5.2016: Bracovce (e-mailom: mž, d - René Eštok 05.07.1978 - doručená kópia do 31.12.2018 platnej UEFA Grassroots charter licencie C; m - Ján Džubanský 22.07.1964 - doručená kópia do 31.12.2018 platnej UEFA Grassroots charter licencie C). Pri zaregistrovaní alebo pri
obnove licencie majú tréneri postupovať podľa pokynov uvedených na stránke VsFZ, v časti „Tréneri a mládež“.
Medzinárodný seminár trénerov, monotematicky zameraný na "ZÓNOVÝ PRESING": Oznámenie o ňom (v
prílohe aj Pozvánka na medzinárodný seminár) FZ-y dostali e-mailom dňa 1.5.2016 od Anton Guliča, ktorý ním poprosil
o pomoc a podporu pri propagácii tohto seminára v regiónoch prostredníctvom vlastných distribučných kanálov, web
stránok a jednotlivých TMK. Zároveň týmto v mene prezídia „Únie futbalových trénerov Slovenska“ pozýva na tento
seminár, ktorý sa uskutoční za účasti domácich a zahraničných prednášateľov dňa 16.05.2016 o 8:30 h v areáli AS
Trenčín a v športovej hale na Sihoti v Trenčíne. Oznámenie o tomto seminári bolo dňa 2.5.2016 zaslané z ObFZ emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Pozvánka na medzinárodný seminár trénerov, monotematicky zameraný na "ZÓNOVÝ PRESING": ÚFTS
v spolupráci s AS Trenčín organizuje dňa 16.5.2016 v areáli AS Trenčín a v športovej hale na Sihoti v Trenčíne
medzinárodný seminár trénerov, monotematicky zameraný na "ZÓNOVÝ PRESING", za účasti domácich a zahraničných
prednášateľov. Program seminára: 8:30 - 8:50 h: Prezentácia účastníkov; 8:50 - 9:00 h: Privítanie účastníkov; 9:00 - 9:55 h:
Pressing na osi: história - teória - prax (Ladislav Borbély: Trilógia pressingu); 10:00 - 10:55 h: Zónový pressing a jeho

špecifické podoby (Jaroslav Hřebík - Sparta Praha, riaditeľ mládeže); 11:00 - 11:55 h: Okamžitý pressing po strate lopty
(Massimo Lucchessi - Taliansko); 12:00 - 12:45 h: Občerstvenie a presun na štadión AS; 13:00 - 14:00 h: Nácvik zónového
pressingu kyvadla a pumpy (prvoligové mužstvo AS Trenčín, Jaroslav Hřebík); 14:15 - 15:45 h: Nácvik okamžitého pressingu
(Massimo Lucchessi, AS Trenčín U19); 15:15 - 15:45 h: Diskusný panel k prezentovaným témam; 15:45 - 16:00 h: Záverečné
slovo (Richard Rybníček). Priloženú záväznú prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na adresu: Športová hala na Sihoti,
Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín (alebo e-mailom na adresu: „jambor.ufts@gmail.com“). Poplatok za účasť na seminári
(členovia ÚFTS - 5 €; ostatní - 10 €) sa bude vyberať pri prezentácii účastníkov v športovej hale.
SPRÁVY KM ObFZ:
Oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov, dňa 25.42016: Na ObFZ ich doručili tieto FO
a FK ohľadom týchto hráčov: - dňa 29.4.2016: Bracovce (z U13: Ján Geroč - rod. dôv.; z U12: Richard Jakuboc - rod.
dôv.); - dňa 1.5.2016: Zalužice (z U14: Jozef Hura - zdrav. dôv., Mário Tatár - rod. dôv.; z U13: Patrik Tatár - rod. dôv.,
Marek Geci - zdrav. dôv., Pavol Sopko - rod. dôv.; z U12: Fabián Baran - zdrav. dôv.); - dňa 2.5.2016: Trhovište
(z U14: Samuel Rinik - zdrav. dôv.; z U13: Tóbiáš Rinik - zdrav. dôv.; z U12: Filip Pavlík - zdrav. dôv.).
Oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov dňa 9.5.2016: Vopred ich na ObFZ doručili
tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 1.5.2016: Zalužice (z U14: Jozef
Hura - zdrav. dôv. - ďalej nenominovať, Mário Tatár - rod. dôv. - ďalej nenominovať; z U13: Patrik Tatár - rod. dôv. ďalej nenominovať, Marek Geci - zdrav. dôv. - ďalej nenominovať, Pavol Sopko - štud. dôv. - ďalej nenominovať).
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 9.5.2016 od 16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na
štadióne AFK Topoľany (zraz účastníkov je v mieste konania v uvedený deň o 16:15 h). Oznámenie o tomto
tréningovom zraze je od 29.4.2016 zverejnené aj na facebook-u.
Dodatočné nominácie hráčov do Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz v
pondelok 9.5.2016 o 16:30 h v Michalovciach (na štadióne AFK Topoľany), v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce, na základe doručených
ospravedlnení k nomináciám, dodatočne do jednotlivých kategórií nominoval týchto hráčov týchto FO a FK:
a) Nominovaní 12 hráči v kategórii U14 (nar. po 1.1.2002): Zdenko Mizer (Lastomír), Peter Modrák (Rem.
Hámre), Jaroslav Hudák (Budkovce).
b) Nominovaní 13 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): Sebastián Matyi (Kriš. Liesková),
Miroslav Sabol (Budkovce), Lóránt Nagy (Ptrukša).
c) Nominovaní 10 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): Martin Kočiš (Vinné), Michal Janič
(Sobrance), Dávid Pliška (Vyš. Remety).
Bližšie pokyny k tomu boli zverejnené v predchádzajúcej ÚS a sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ,
v jej hlavnom menu pri dátume 28.4.2016. Informácie o týchto dodatočných nomináciách boli z ObFZ zaslané emailom aj trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF manažérom FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách
(Budkovce, Kriš. Liesková, Lastomír, Ptrukša, Rem. Hámre, Sobrance, Vinné, Vyš. Remety) s požiadavkou na
zabezpečenie nominovaných hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo
mu to prepošle e-mailom); na e-mailové adresy nominovaných hráčov z ISSF (o týchto dodatočných nomináciách sa
majú hráči informovať aj navzájom).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Chýbajúce podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ
ich stále nedoručili a obratom ich majú doručiť: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: Jakub Škodi, Michal
Končik. Všetky ostatné už boli na ObFZ doručené.
Dohoda uzatvorená medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Každý R a D, ktorý v 1. polroku 2016
pôsobí v súťažiach ObFZ Michalovce 2015/2016 a ktorý bol obsadený na doterajšie stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016
v jej jarnej časti, bol povinný mať na ObFZ prevzatú dohodu vystavenú na obdobie do 30.06.2016. Na ObFZ si ju už
prevzali aj: - dňa 3.5.2016: Kopas Arpád, Žoffčák Alfonz. Tým si ju už na ObFZ prevzali všetci, ktorí si ju mali prevziať.
Podklady k dohodám uzatváraným medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2016: Na ObFZ ich už
doručili: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: - dňa 5.5.2016: Dávid Kron; - oznámenie o určení inej dohody
u iného zamestnávateľa, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia v tom
istom období: - dňa 5.5.2016: Dávid Kron.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Se ObFZ ich na základe
požiadavky KR ObFZ spracoval takto: - zo 4.5.2016: dňa 5.5.2016 s ďalším 1 R (D. Kron) obsadeným na stretnutia súťaží
ObFZ od 7.5.2016, a to na obdobie 7.5.2016 - 30.6.2016; dotyčná si ju prevzal na ObFZ oproti podpisu dňa 5.5.2016.
Požiadavky na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe uzatvorenia
dohôd medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2016: Tieto boli zaslané účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa
5.5.2016: ďalší 1 R (D. Kron) obsadený na stretnutia súťaží ObFZ od 7.5.2016, a to na obdobie 7.5.2016 - 30.6.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ za rok 2016: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne vyzdvihli aj: - dňa 29.4.2016: Ján Pivarník (za 03); - dňa 3.5.2016: A. Žoffčák (za 03), V. Pčolár (za 03); - dňa
4.5.2016: M. Geci (za 03).

Napomenutia k doručeným zásielkam na ObFZ za obdobie od 28.4.2016 do 5.5.2016: Sú za: a) ich doručenie
do inej schránky (počas otvorenia budovy sa pošta pre ObFZ má doručiť do schránky vo vestibule budovy vľavo od
schodov smerom na I. poschodie): - rozh.: B. Ondrík (oznámenie pre KR z 3.5.2016).
Aktualizácia časti „Platné informácie“ na webovej stránke ObFZ k 30.4.2016: Na nej, v jej novej verzii, v
menu vľavo, v časti „Platné informácie“ bola dňa 2.5.2016 aktualizovaná časť pod názvom „Platné informácie ObFZ
k 30.4.2016“, v ktorej záujemcovia nájdu platné informácie jednotlivých úsekov FZ. Sú v nej tieto časti: 01 – O
platných predpisoch; 02 – O komunikácii s ObFZ; 03 – O propagácii futbalu v ObFZ; 04 – O dohodách s ObFZ; 05 – O
súťažiach ObFZ; 06 – Pre rozhodcov a delegátov; 07 – O matričných úkonoch; 08 – Pre trénerov; 09 – Info Odd.
riadenia súťaží SFZ; 10 – Info Odd. IT SFZ; 11 – O členských schôdzach FO a FK; 12 – O konferenciách FZ; 13 –
Info pre FO a FK.
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované väčšinou každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do
11:00 h. Sú v nich oznamy o ostatných akciách a podujatiach ObFZ, o nezrealizovaných restoch jednotlivcov i
kolektívov, ako aj iné aktuálne oznamy a informácie, ktoré boli zverejnené v ÚS. Za obsahovú, gramatickú i grafickú
úpravu týchto oznamov zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 28.4.2016 tam boli zverejnené od 29.4.2016.
Ďalšie k 5.5.2016 tam budú k zverejneniu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 6.5.2016.
Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto bolo možné zasielať písomne do 30.4.2016 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej). Do uvedeného termínu
ich nedoručil nikto.
Pracovné stretnutie predsedu ObFZ s predsedami FO a FK: Za účelom prerokovania vzájomnej spolupráce
naň e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 2.5.2016 na e-mailové adresy klubov boli na deň 4.5.2016 o 15:30 h na ObFZ
pozvaní predsedovia týchto FO a FK: MFK Sobrance, MFK Veľké Kapušany, ŠK Strážske. V prípade, že sa na
zasadnutie nemohol z rôznych dôvodov dostaviť predseda klubu, mal za seba zabezpečiť iného zodpovedného zástupcu
svojho klubu. Zo zástupcov uvedených klubov sa nedostavil nikto.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade zbernej faktúry z ISSF: ObFZ ju vyžaduje od FO a FK len vtedy, ak platba zo ZF
nie je importovaná na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré platbu zo svojej ZF za príslušný mesiac nemali importovanú na účte SFZ do termínu v nej uvedeného, boli povinné
kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 5.5.2016 do 11:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné
ju na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK: - za 08/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.9.2015): Veľ.
Revištia, Vinné; - za 10/2015 (platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 10.11.2015): Veľ. Revištia; - za 03/2016
(platba za ňu mala byť na účte SFZ importovaná do 11.4.2016): Sejkov.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2016 a importované na
účte SFZ majú byť do 10.5.2016. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 7.5.2016. Uhradiť ich má týchto 58 FO a FK
územne patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horovce,
Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné,
Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI - Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U,
Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus.
Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ.
Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince; a 1 klub patriaci pod iný
FZ: Borov (ObFZ Humenné). V termíne od 2.5.2016 od 11:00 h do 5.5.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte
SFZ od týchto 17 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 3.5.2016 (1):
Bracovce; - dňa 5.5.2016 (16): Dúbravka, Hatalov, Horovce, Koromľa, Kusín, Lastomír, Lesné, Poruba p/V,
Ptrukša, Strážske, Trhovište, Úbrež, Veľ. Kapušany, Záhor, Zalužice, Žbince. Uhradiť ich má ešte týchto 41 FO a FK
patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Krásnovce, Kriš. Liesková, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI - Topoľany, Moravany, Nacina Ves, Niž.
Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O,
Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Stretava, Tibava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence,
Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Zempl. Široká; a 1 klub patriaci pod iný FZ: Borov (ObFZ Humenné). Každý FO a FK,
ktorý dňa 10.5.2016 nebude mať platbu zo ZF za 04/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 11.5.2016 zastavenú
činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Oznam o zberných faktúrach z ISSF za 04/2016: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 2.5.2016 od
J. Letka s týmto textom: Z dôvodu technickej chyby sa nám včera nepodarilo vygenerovať všetkým klubom mesačnú
zbernú faktúru, dnes bola chyba opravená a faktúry dogenerované.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

