Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 46 z 17.05.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto aj uhradiť (platí to aj pre novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017; z nich dátum
jej úhrady neoznámili a obratom ho na ObFZ majú oznámiť aj: K. Ubľanská; D. Tuším). V ISSF si faktúru vygenerovali už aj:
- dňa 16.5.2017: M. Miľo. Úhradu faktúry už na ObFZ oznámili aj: - dňa 17.05.2017: M. Miľo - uhradil ju dňa 16.05.2017.
Ani do 17.05.2017 do 16:00 h si ju nevygeneroval a neuhradil už len rozh. M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19,
v Správach KR; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Oznámenie EkÚ o vrátení platby z účtu ObFZ: KR vzala na vedomie úhradu čiastky 100 € (požiadavka
z 03.05.2017) prevodom z účtu ObFZ na účet FO Krásnovce dňa 05.05.2017.
Doručenie potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu od
novovyškolených R: Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa 16.5.2017: M. Miľo.
Podklady k vybaveniu RP SFZ pre novovyškolených R: Na ObFZ ich (svoju fotografiu e-mailom na adresu
„obfzmi@stonline.sk“ a poplatok 5 € za vybavenie preukazu osobne) už doručili: - dňa 16.5.2017: M. Miľo.
Požiadavka o vybavenie RP SFZ pre novovyškolených R: Na základe doručenia požadovaných podkladov
k jeho vybaveniu, KR dňa 16.5.2017 požiadala matrikára ObFZ o jeho vybavenie pre týchto z nich: M. Miľo.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR
požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - dňa 17.05.2017: J. Minaroviech.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 10.5.2017 od 13:00 h do 17.5.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 4. Prerokovali ich na svojom zas. dňa 17.5.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 17.5.2017 dostala od týchto FO a FK: Pus. Čemerné (zo
stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O z 07.05.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 11.5.2017 do 17.5.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
P. Pavlo na 19.-20.5.2017 - osob. dôv.; - od D: - o neobs.: A. Žoffčák na 27.-28.5.2017 - osob. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 15.5.2017: Lesné (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcu P. Košča v stretn. 17.k. VII.L Z m Lesné - Strážske B z
14.05.2017, ktorú vzala na vedomie); Pus. Čemerné (v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon
rozhodcu P. Pavla v stretn. 17.k.VII.L Z m Trhovište - Pus. Čemerné z 14.05.2017, ktorú vzala na vedomie).
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto odosielateľov: - dňa 15.5.2017: Kriš. Liesková (v ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcu L. Kurtáka v stretn. 21.k.VI.L m Zalužice - Kriš.
Liesková z 14.05.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za sťažnosť: Kriš. Liesková - 40 € - KR: sťažnosť - m 14.5.2017) v súlade s RS, časť F7e/e5.
Žiadosť o zmenu ÚHČ stretnutia: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 17.5.2017: Rus. Hrabovec (cez
ISSF, cez EP, k zmene ÚHČ zo 14:00 h na 17:00 h v stretn. 14.k.VII.L V m Rus. Hrabovec - Podhoroď z 21.5.2017;
ktorá nepatrila jej a preto ju odstúpila na riešenie ŠTK).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 17.5.2017 sa naň dostavili: - rozh.: M. Hospodi - z dôvodu pohovoru
k nedostatkom v elektr. zápisoch o stretn. v ISSF; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Doručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 17.5.2017: rozh.
L. Babjak (- za neospr. neúčasť na stretn.: PP 5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017; uhradené dňa 12.5.2017). Na vedomie DK.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 17.5.2017: - po doručení dokladu o úhrade
PP na ObFZ: - rozh. L. Babjak od 10.5.2017 (- za neospr. neúčasť na stretn.: PP 5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 17.5.2017
do 15:00 h: rozh. M. Končík (popl.: - za neskoré oznámenie zrušenia obsadenia: 7 € - KR: ŽRoZO - m - 14.5.2017).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 17.5.2017: - pre nedoručenie dokladu o úhrade
poplatku na ObFZ do 17.5.2017 do 15:00 h: rozh.: M. Končík (- za žiadosť DO o zrušenie obsadenia: 7 € - KR: ŽRoZO
- m - 14.5.2017; KR uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ); - na základe hodnotenia D: rozh.: L. Kurták (na 1 stretn. za nedostatky v stretn. 21.k. VI.L m Zalužice - Kriš. Liesková zo 14.5.2017).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 17.5.2017 navrhla udeliť tieto: - pre neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: P. Koščo
(5 € - KR: nNnS - ž - 12.5.2017). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 24.5.2017 do
15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-21.5.2017: KR ich dňa 17.5.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 46, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 26.-28.5.2017: KR ho dňa 17.5.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 23.5.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 24.5.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Zalužice (zo stretn. 21.k. VI.L m Zalužice - Kriš. Liesková z
14.05.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 24.5.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: L.
Kurták; - deleg.: L. Vojtko - obaja z dôvodu pohovoru k okolnostiam v stretn. 21.k. VI.L m Zalužice - Kriš. Liesková z
14.05.2017.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do 19.05.2017 a zahrnúť do
mesačných ZF za 05/2017.

Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 27.-28.5.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 17.5.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 23. kolo - sobota
27.5.2017 o 14:00 h: Petrovce n/L - Trhovište; V. liga Východ dorastencov: - 17. kolo - sobota 27.5.2017 o 14:00 h:
Porostov - Rus. Hrabovec; V. liga Stred dorastencov: - 17. kolo - sobota 27.5.2017 o 14:00 h: Záhor - Kriš. Liesková; VI.
liga mužov: - 23. kolo - nedeľa 28.5.2017 o 14:00 h: Zalužice - Žbince, Zempl. Široká - Kusín; VII. liga Východ mužov: 15. kolo - nedeľa 28.5.2017 o 14:00 h: Rem. Hámre - Záhor; VII. liga Západ mužov: - 19. kolo - nedeľa 28.5.2017 o 14:00
h: Trhovište - Bánovce n/O; VIII. liga mužov: - 23. kolo - nedeľa 28.5.2017 o 14:00 h: Oborín - Lekárovce.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Dodatočné doručenie RP po nastúpení hráčov na stretnutie bez RP: ŠTK vzala na vedomie ich doručenie
na ObFZ od týchto FO a FK: - dňa 14.05.2017: Tibava (e-mailom: Nikolas Ferko - 1386833; bez ďalších dôsledkov).
Rozhodnutie DK o odrátaní bodov po skončení sezóny: ŠTK ho vzala na vedomie u týchto kolektívov
súťaží ObFZ: Lesné m (-3 b. za stretn. 16.k. VII.L Z m Pozdišovce - Lesné z 07.05.2017; ÚS č. 45 - Správy DK).
Predvolanie: Na základe predvolania e-mailom dňa 15.5.2017 sa na zas. ŠTK v stredu 17.5.2017 mali dostaviť
tieto stránky: - o 15:30 h: Čičarovce (ved. družstva, tréner aj so skutočnou zostavou družstva v stretnutí a údajmi z neho,
kapitán, rozhodca aj s poznámkami zo stretnutia); Hatalov (ved. družstva, tréner aj so skutočnou zostavou družstva
v stretnutí a údajmi z neho, kapitán, rozhodca aj s poznámkami zo stretnutia) - všetci kvôli údajom zo stretnutia 19.k.
IV.L d Čičarovce - Hatalov z 29.4.2017 (striedania, ŽK, ČK, strelci gólov, atď.), vypísania skutočného zápisu a jeho
uzavretia v ISSF. Účasť všetkých pozvaných bola bezpodmienečne nutná. Čičarovce k tomu dňa 15.5.2017 doručili
na ObFZ papierový zápis zo stretnutia a Hatalov dňa 17.5.2017 doručil doplňujúce údaje doň.
Dodatočné doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým
zástupcom k uzavretiu zápisu v ISSF (neskoré doručenie zápisu): Na ObFZ ho doručili tieto FO a FK: - dňa
15.05.2017: Čičarovce (obyčajnou pošt. list. zásielkou I. tr. dňa 15.5.2017; zo stretnutia 19.k. IV.L d U19 Čičarovce Hatalov z 29.04.2017; do pozornosti DK - RS, bod F7b/02).
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: Tá ich v termíne od 10.05.2017 od 13:00 h do 17.05.2017 do 13:00 h dostala
v počte 4. Zaoberala sa nimi dňa 17.5.2017 (2 z nich stornovala, lebo boli tie isté) a tajomník ŠTK ich uzavrie aj v ISSF.
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 11.-14.5.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž - 16.k.
z 12.5.2017: Čičarovce - Veľ. Slemence (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 11.-14.5.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L Z d - 13.k. z 13.05.2017: Malčice - Moravany (1); - VII.L Z m - 17.k.
z 14.05.2017: Rakovec n/O - Veľ. Kapušany B (1; nespoľahlivý internet); Malčice - Pozdišovce (1); - VIII.L m - 21.k.
z 14.05.2017: Oborín - Ložín (1; nefunkčná tlačiareň). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VIII.L V m - 21.k. z 14.05.2017: Horňa - Jastrabie pri
MI 0:2 (2; 7´ - pre nepripravenosť nominácie Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK
(RS,F7c/c7/11); - III.L ž - 21.k. z 14.05.2017: Topoľany - Nacina Ves 8:1 (z viny R; 23´; ŠTK ponechala v platnosti
výsledok z HP). Do pozornosti KR.
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní pripomienok k stretnutiu v zápise o stretnutí v ISSF: Uvádzať sa
majú v „Zázname rozhodcu“ a nie v „Poznámke“. Takto to uviedli títo R v týchto zápisoch o stretnutí: - VIII.L m - 14.k.
z 26.03.2017: Kopas (Iňačovce - Beša; - IV.L d U19 - 15.k. z 01.04.2017: Ivan (Lastomír - Palín); - IV.L Z ž U15 11.k. z 07.04.2017: Ivan (Bracovce - Veľ. Slemence); - IV.L d U19 - 17.k. z 13.04.2017: Ivan (Krásnovce - Vinné); VI.L m - 17.k. z 16.04.2017: Kopas (Zempl. Široká - Pavlovce n/U); - VIII.L m - 17.k. z 16.04.2017: Kopas (Ptrukša Beša); Lekárovce (Lekárovce - Petrovce n/L B); - IV.L d U19 - 20.k. z 06.05.2017: Š. Miľo (Hatalov - Vinné); - IV.L d
U19 - 21.k. z 13.05.2017: Rapáč (Krásnovce - Palín); Hospodi (Zempl. Široká - Lastomír); - VIII.L m - 21.k.
z 14.05.2017: Hospodi (Stretava - Beša).
Neskoré uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Neskoro ich v ISSF, bez uvedenia dôvodu, uzavreli títo R a D
v týchto stretnutiach súťaží ObFZ: - V.L Z d U19 - 13.k. z 13.05.2017: Ihnacik (Malčice - Moravany; uzavreté až po
21:00 h); - VIII.L m - 21.k. z 14.05.2017: Piovar (Úbrež - Petrovce B; uzavreté neskoro po 21:00 h); Stretavský
(Oborín - Ložín; uzavreté neskoro po 21:00 h).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 17.05.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 11.-14.5.2017 ich schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do 17.05.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO
a FK:
● Zalužice - dňa 17.05.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene miesta stretnutia 15.k. IV.L V ž U15 Zalužice - Veľ. Revištia z 19.05.2017 o 16:00 h zo Zalužíc do Veľ. Revíšť a
stretnutia 20.k. IV.L V ž U15 Veľ. Revištia - Zalužice z 16.06.2017 o 16:00 h z Veľ. Revíšť do Zalužíc z dôvodu osláv
„Dní obce“ v dňoch 16.-18.6.2017 v Zalužiciach (poplatok za žiadosť: Zalužice - 10 €). Súper svoj súhlas s tým
vyjadril v ISSF dňa 17.5.2017. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutia odohrať takto: dňa 19.5.2017 o 16:00
h vo Veľ. Revištiach a dňa 16.6.2017 o 16:00 h v Zalužiciach.

● Rus. Hrabovec - dňa 17.05.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“ (správne sa mala
podať cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 14.k. VII.L Z m Rus. Hrabovec Podhoroď z 21.05.2017 o 14:00 h na 17:00 h z dôvodu konania sviatosti prvého sv. prijímania (poplatok za žiadosť:
Rus. Hrabovec - 17 €; doložené aj písomné potvrdenie Pravoslávnej cirkevnej obce farnosti Ruský Hrabovec). Súper
s tým súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať dňa 21.5.2017 o 17:00 h v Rus. Hrabovci.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii dorastencov: - dňa 17.05.2017: Horovce (Koli Rastislav - 07.01.2003);
v kategórii mužov: - dňa 17.05.2017: Petrovce n/L (Čornec Michal - 09.03.2001); Rus. Hrabovec (Kočan Matúš 09.03.2001). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 27.-28.5.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 17.5.2017 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
19.5.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Oznámenie EkÚ o vrátení platby z účtu ObFZ: DK vzala na vedomie úhradu čiastky 100 € (viď požiadavku
DK z 03.05.2017) prevodom z účtu ObFZ na účet FO Krásnovce dňa 05.05.2017.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 04/2017: dňa 11.5.2017: Lesné, Ložín, Veľ. Slemence, Vyš. Remety (všetkým od 11.5.2017); - dňa 12.5.2017: Palín, Petrovce
n/L, Veľ. Revištia (všetkým od 11.5.2017); - dňa 15.05.2017: Bánovce n/O, Malčice, Pavlovce n/U, Veľ. Kapušany,
Vojany (všetkým od 11.5.2017); - dňa 16.05.2017: Zalužice (od 11.5.2017) - všetkým bez ďalšieho postihu. Tým toto už
bolo zrušené všetkým FO a FK, ktorým bolo od 11.5.2017 udelené.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 10.05.2017 od 13:00 h do 17.05.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 2. Prerokovala ich dňa 10.5.2017 a tajomník DK ich uzavrie aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Ján Pastirik (Poruba p/V m - 1329759; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 17.05.2017 do
10.08.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 12.-14.5.2017: Rozhodnutia DK:
● Peter Bathory (Zalužice m - 11151650; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 17.05.2017, podľa 37/5a.
● Gabriel Horňak (Vojany m - 1190025; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 17.05.2017, podľa 37/5a.
● Andrej Rynik (Horňa m - 1253908; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 17.05.2017, podľa 37/5a.
● Adrián Eliaš (Bánovce n/O d - 1370020; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 17.05.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 12.-14.5.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 21. kola VIII.L m Úbrež - Petrovce n/L B z 14.05.2017: Martin Koškovský (Úbrež m - 1113689; 10
€) - 1 stretnutie NEPO od 17.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 21. kola VI.L m Hatalov - Moravany z 14.05.2017: Ivan Čenčarik (Moravany m - 1133690; 10 €) - 1
stretnutie NEPO od 17.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 21. kola VI.L m Budkovce - Vojany z 14.05.2017: Ľubomír Mašlenik (Budkovce m - 1119650; 10 €) 1 stretnutie NEPO od 17.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 21. kola IV.L d Vinné - Pavlovce n/U z 13.05.2017: Marcel Čičak (Pavlovce n/U d - 1376452; 5 €) - 1
stretnutie NEPO od 17.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 21. kola VI.L m Kusín - Žbince z 14.05.2017: Patrik Kotľar (Kusín m - 1340292;10 €) - 3 stretnutia
NEPO od 17.05.2017, podľa DP 48/1b/2a.
● stretnutie 17. kola VII.L Západ m Bánovce n/O - Bracovce z 14.05.2017: Denis Ilkanič (Bracovce m - 1238275;
10 €) - 1 stretnutie NEPO od 17.05.2017, podľa DP 46/1a.
● stretnutie 13. kola VII.L Východ m Záhor - Koromľa z 14.05.2017: Patrik Čermák (Záhor m - 1277308;10 €) 3 stretnutia NEPO od 17.05.2017, podľa DP 49/1a/.
● stretnutie 21. kola VI.L m Zalužice - Kriš. Liesková z 14.05.2017: Ladislav Szalai (Kriš. Liesková m 1110487; 10 €) - 2 stretnutia NEPO od 17.05.2017, podľa DP 48/1b/2a; Július Majoroš (Kriš. Liesková m - 1206277; 10 €)
- DK upustila od DS.
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 24.05.2017 sa majú dostaviť tieto stránky:
● o 15:30 h: Trhovište (Blažej Kačkoš - HU, Slavomír Koba - VD, hráč Patrik Smolko - 1277651 - 5 € - má
zastavenú činnosť od 17.5.2017 do vyriešenia prípadu); Vyš. Remety (Jaroslav Zahorčak - VD, hráč Richard Trúchly);
delegované osoby (Peter Dziad - R) - všetci k neprístojnostiam pri stretn. 21.k. IV.L d Trhovište - Vyš. Remety z
13.04.2017.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
18.05.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.

Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za neospr. neúčasť na
stretn.: - rozh.: P. Koščo (5 € - KR: nNnS - ž - 12.5.2017; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 24.5.2017 do 15:00 h na ObFZ); - od ŠTK: - za dodatočné doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí
na ObFZ: Čičarovce (4 € - ŠTK: nDZ - ž - 29.04.2017); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF:
Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 12.05.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Malčice (7 € ŠTK: NpTkS - d - 13.05.2017), Rakovec n/O (4 € - ŠTK: NpTkS/I - m - 14.05.2017), Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m 14.05.2017), Oborín (4 € - ŠTK: NpTkS/T - m - 14.05.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Jastrabie pri MI (4 € ŠTK: nZS - m - 14.05.2017). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 19.05.2017 a zahrnuté do
mesačných ZF za 05/2017.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené takto: - dňa
17.5.2017: rozh. L. Babjak (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017; uhradené dňa 12.5.2017).
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 19.-21.5.2017:
III. liga žiakov: - 15. kolo - piatok 19.5.2017 o 16:00 h: Nacina Ves - Sobrance (Š. Miľo ako R za Pavla).
IV. liga Východ žiakov: - 15. kolo - piatok 19.5.2017 o 16:00 h: Zalužice - Veľ. Revištia (vo Veľ. Revištiach:
Feňuš).
IV. liga dorastencov: - 22. kolo - sobota 20.5.2016 o 17:00 h: Žbince - Trhovište (Koščo ako R za Pavla).
VII. liga Východ mužov: - 14. kolo - nedeľa 21.5.2017 o 17:00 h: Rus. Hrabovec - Podhoroď (o 17:00 h: Ferko
- Rapáč; Rovňák - všetci zrušenie obs.; KR neobs. R a D).
VII. liga Západ mužov: - 18. kolo - nedeľa 21.5.2017 o 17:00 h: Veľ. Slemence - Lesné (Hospodi ako R zruš;
KR neobs. R), Strážske B - Malčice (v Zbudzi: Hospodi; Minaroviech - nové obs.), Pozdišovce - Rakovec n/O (Vojtko ako
D - dopln.).
VIII. liga mužov: - 22. kolo - nedeľa 21.5.2017 o 17:00 h: Ptrukša - Oborín (o 14:00 h: Dančišin ako D dopln.).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Na základe rozhodnutí
komisií ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach
týchto súťaží: - dňa 30.4.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na
stretnutie: - V.L S d U19 - 14.k. z 29.04.2017: Vojany - Dúbravka 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. Dziad); rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po jeho nedohraní: - IV.L d U19 - 19.k. z 29.04.2017: Trhovište - Palín 5:1
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 5:1 nedohrané od 50´ pre pokles počtu hráčov Ho pod 7 pre
zranenie; rozh. L. Kurták); - dňa 12.5.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po jeho nedohraní: - VII.L Z m 16.k. z 07.05.2017: Pozdišovce - Lesné 7:1 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 7:1 nedohrané od 66´
pre napadnutie R hráčom Ho č. 6; rozh. Ferko); - dňa 15.5.2017: - rozhodnutie DK o odpočte bodov za ZČ po
nedohraní stretnutia pre inzultáciu R: Lesné m (-3 b. za stretn. 16.k. VII.L Z m Pozdišovce - Lesné z 07.05.2017; ÚS č.
45 - Správy DK).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v
1. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 17.5.2017 (1): J.
Minaroviech (na obdobie 20.05.2017 - 30.06.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 18.-21.5.2017: Toto
doň doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 16.5.2017 a zmeny od 18.5.2017 (niektoré až do termínov
stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 10.05.2017 od 16:00 h do 17.05.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Tibava (4): Patrik Kačur - 06.08.2007 (10-10-12
– 12), Marko Lengyel - 22.04.2004 (10-12-12 – 12), Samuel Danko - 22.07.2007 (11-11-12 – 12), Denis Tomaš 11.03.2008 (11-11-12 – 12); Vojany (2): Ladislav Bodor - 28.08.2001 (17-17-17 – 17), Vojtech Ladič - 08.11.1999 (1717-17 – 17). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 10.05.2017 od 16:00 h
do 17.05.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Zalužice (1): Pavol Regenda - 07.12.1999 (11 – 12); Tibava (4): Patrik
Kačur - 06.08.2007 (12 – 12), Marko Lengyel - 22.04.2004 (12 – 12), Samuel Danko - 22.07.2007 (12 – 12), Denis
Tomaš - 11.03.2008 (12 – 12); Vojany (2): Ladislav Bodor - 28.08.2001 (17 – 17), Vojtech Ladič - 08.11.1999 (17 –
17). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: V termíne od 10.05.2017 od 16:00 h do 17.05.2017 do 16:00 h boli
v ISSF tieto: ObFZ Michalovce (1): Miloš Miľo - 29.05.2004 (16-16 – 16). Uvedené FO-FK a organizácie mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP.

SPRÁVY KM ObFZ:
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v pondelok 22.5.2017 od 16:30 h na štadióne
futb. odd. ŠK Nacina Ves. Bližšie informácie k nemu viď na webovej stránke ObFZ pri dátume 10.05.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už postupne prevzali aj tieto FO a
FK: - dňa 11.5.2017: Bánovce n/O (zo stretn. 15.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Slemence z 30.4.2017); - dňa 12.5.2017:
Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice - Pavlovce n/U z 27.03.2016). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice
z 29.05.2016); Krásnovce (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017); Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m
Kriš. Liesková - Kusín z 11.09.2016); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017); Moravany (zo stretn.
16.k. VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z 09.04.2017); Veľ. Revištia (zo stretn. 10.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Porostov z
23.4.2017).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadaviek KR ObFZ spracoval s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - požiadavka z 17.05.2017: - dňa 17.05.2017:
J. Minaroviech. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ oproti podpisu v dňoch 17.19.05.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe uzavretia ďalších
dohôd v 1. polroku 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 17.05.2017: ohľadom
ďalšieho 1 funkcionára uvedeného v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ho najneskôr dňa 19.05.2017.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 15.05.2017: J. Bukaj (za 04), J. Škodi (za 04). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 04/2017 v dňoch 1.-16.5.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 16.5.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 04/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 7.732,49 € (všetky platby za 04/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.16.05.2017; PP: 2156); dátum dodania: 16.5.2017; dátum vyhotovenia: 16.5.2017; dátum splatnosti: 20.5.2017.
Zápisnica zo zas. RK VsFZ: FZ v rámci VsFZ ju dostali e-mailom 14.05.2017 od Jána Barillu (predsedu RK
VsFZ), v prílohe aj Revíznym poriadkom VsFZ, s požiadavkou postúpiť to predsedom RK ObFZ. Uvedené bolo dňa
15.5.2017 preposlané z ObFZ J. padovi (preds. RK ObFZ Michalovce).
Požiadavka o kontrolu údajov v navrhovanom „Rozpise súťaží VsFZ 2017/2018“: Sekretári ObFZ v rámci
VsFZ ju dostali e-mailom dňa 16.5.2017 (v prílohe aj s návrhom „RS VsFZ 2017/2018“) od Š. Olšavského (predsedu
ŠTK VsFZ). Ide v nej o aktualizáciu údajov pre „RS VsFZ 2017/2018“ v časti "Konferencia VsFZ" na str. 2-3 a v časti
"Oblastné futbalové zväzy" na str. 4 tohto RS. Prípadné zmeny bolo potrebné zaslať dotyčnému obratom do 24.5.2017.
Sekretár ObFZ Michalovce ich zaslal hneď dňa 16.5.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 11.05.2017: 1 funkcionár podľa požiadavky z 10.05.2017.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 04/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 10.11.5.2017 a dňa 11.5.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 04/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 11.05.2017 pre
týchto 46 zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, D. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P.
Dziad, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, P.
Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, P. Piovar, Joz.
Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, M. Rovňák, R. Rózsa, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, P. Tudja,
M. Tušek, D. Tuším, K. Ubľanská, M. Ubľanský, L. Vojtko, A. Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý
z uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 04/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 11.-14.5.2017
a na ObFZ boli doručené dňa 15.5.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 11.05.2017: J. Bendzák (za 04); - dňa 12.05.2017: F. Gejguš (za 04); - dňa 15.05.2017: J. Bukaj (za 04), J.
Škodi (za 04); - dňa 16.05.2017: Š. Miľo (za 04); - dňa 17.05.2017: M. Kurtak (za 04), L. Kurták (za 04), P. Pavlo (za 03,
04), M. Končík (za 03, 04), M. Rovňák (za 03, 04), J. Mano (za 04), A. Stretavský (za 04), L. Popik (za 04).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) z
roku 2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c)
z roku 2017: D. Čeklovský (za 03), M. Dančišin (za 03), L. Didič (za 03), J. Hreško (za 03), D. Ihnacik (za 03), M. Ivan
(za 03), P. Kaffan (za 03), P. Koščo (za 03), J. Matej (za 03), V. Pčolár (za 03), P. Rapáč (za 03), M. Ruščanský (za 03), M.
Sabo (za 03), P. Tudja (za 03), M. Tušek (za 03), L. Vojtko (za 03), A. Žoffčák (za 03).
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjmoch od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od

účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 12.05.2017: F. Gejguš (za 04); - dňa 15.05.2017: J.
Bukaj (za 04); J. Škodi (za 04); - dňa 17.05.2017: L. Kurták (za 04).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.05.2017 a platby za tieto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 10.05.2017). ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3
dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre (najneskôr 07.05.2017). V termíne od 10.05.2017 od 16:00 h do
16.05.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 13 FO a FK (predtým od 38) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 11.05.2017 (4): Lesné, Ložín, Veľ. Slemence, Vyš.
Remety; - dňa 12.05.2017 (3): Palín, Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017 (5): Bánovce n/O, Malčice,
Pavlovce n/U, Veľ. Kapušany, Vojany; - dňa 16.05.2017 (1): Zalužice. Tým ju za uvedený mesiac na účet SFZ
importovalo všetkých 51 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI, ktoré ju mali importovať.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 12.5.2017: Malčice
(osobne: za 04/2017 - uhradená dňa 12.5.2017); Zalužice (osobne: za 04/2017 - uhradená v dňoch 3.5.2017 a 12.5.2017);
Ložín (e-mailom: za 04/2017 - uhradená dňa 10.5.2017); Bánovce n/O (e-mailom: za 04/2017 - uhradená dňa 12.5.2017);
- dňa 14.5.2017: Lesné (e-mailom: za 04/2017 - uhradená dňa 9.5.2017); Pavlovce n/U (e-mailom: za 03/2017 - uhradená
dňa 14.4.2017; za 04/2017 - uhradená dňa 14.5.2017 o 9:46 h); - dňa 16.5.2017: Vojany (e-mailom: za 04/2017 - uhradená
dňa 12.5.2017); Zempl. Široká (osobne: za 03/2017 - uhradená dňa 7.4.2017). Ani do 17.05.2017 do 16:00 h ich na
ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za
jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MITopoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za
02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce, Oborín; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, Palín, Vinné; - dňa 20.04.2017:
Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa 12.5.2017:
Palín, Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ. Kapušany.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 16.5.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 16.5.2017: čiastka 7.732,49 € (všetky platby za 04/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.-16.05.2017; PP: 2156).
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 41. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017:
Toto sa na základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ uskutočnilo v Ut 9.5.2017 od 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Na zasadnutí, ktoré riadil R. Ivan (podpredseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými
neúčasťami, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácie o činnosti komisií ObFZ od
06.04.2017 do 03.05.2017; informácie o 15.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sezónu 2016/2017; návrhy na
postupy R a D zo súť. ObFZ 2016/2017 do súť. VsFZ 2017/2018; príprava 11.r. stretn. o „Superpoh. ObFZ“ (víťaz VI.L
m - víťaz Poh. ObFZ); príprava členských schôdzí FO a FK za I. polrok 2017; príprava vyhodnotenia sezóny 2016/2017
súťaží ObFZ; príprava sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ; príprava 1.zas. riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o
uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 4 členovia VV (V. Čan, R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin; ospravedlnili
sa: J. Nemčík, A. Szabó; J. Žofčák). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M.
Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Mano; ospravedlnil sa J. Špivák), ŠTK (L. Popik; ospravedlnil sa: E.
Anguš), sekretár (J. Bendzák). Zasadnutia sa nezúčastnil: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado).
Uznesenia z ostatného 41. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
9.5.2017: VV ich prijal tieto: ● VV schválil program rokovania 41. zas. VV ObFZ dňa 09.05.2017 tak, ako bol uvedený
v pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 09.05.2017. ● VV vzal na
vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 6.4.2017 do 3.5.2017. ● VV vzal na vedomie oznámenie KR
o zrušení doplnenia rozh. F. Džada do NL R súťaží ObFZ 2016/2017 na základe nezáujmu uvedeného. ● VV schválil
úhradu cestovných nákladov za použitie osobného auta na pracovné stretnutie sekretárov ObFZ v rámci VsFZ dňa
4.5.2017 v Košiciach. ● VV vzal na vedomie informáciu zástupcu ŠTK o odvetných stretnutiach SF 4. kola 15. roč.
súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. ● VV vzal na vedomie informáciu zástupcu ŠTK o
príprave finále 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. ● VV uložil predsedovi ŠTK
zabezpečiť diplomy a ceny v zmysle RS na finále 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017
na 24.5.2017. ● VV vzal na vedomie informáciu podpredsedu KR o návrhu KR na postupy R a D zo súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017 do súťaží VsFZ Košice 2017/2018. ● VV vzal na vedomie informáciu o príprave 10. roč. stretnutia o
„Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Pohára ObFZ m) za sezónu 2016/2017. ● VV schválil prípravu členských
schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v 1. polroku 2017 v termíne od 20.5.2017 do 30.6.2017. ● VV uložil
sekretárovi ObFZ o príprave členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v 1. polroku 2017 informovať
v ÚS. ● VV vzal na vedomie informáciu o príprave vyhodnotenia činnosti orgánov ObFZ za I. polrok 2017. ● VV uložil
predsedom komisií ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017 a doručiť ho na ObFZ e-mailom i písomne do
23.6.2017. ● VV uložil predsedom KR, ŠTK, DK, po skončení sezóny spracovať za svoje komisie zhodnotenie sezóny
2016/2017 súťaží ObFZ (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) a toto doručiť ho na ObFZ do 23.6.2017 e-mailom i

písomne. ● VV vzal na vedomie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ. ● VV uložil sekretárovi ObFZ
„Oznámenia ObFZ k príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ“ zverejniť v ÚS i na webovej stránke ObFZ. ● VV v súlade
so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie najbližšieho zasadnutia riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ v piatok 7.7.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v Michalovciach. ● VV uložil sekretárovi
ObFZ objednávkou zabezpečiť malú zasadačku MsKS v Michalovciach na zasadnutie najbližšej riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ v piatok 7.7.2017 od 15:30 h. ● VV schválil zabezpečenie spomienkovej plakety na priateľské
posedenie dňa 28.4.2017 pri príležitosti životného jubilea 70 rokov pre Štefana Czetőho (člena VV ObFZ). ● VV
dodatočne schválil objednávku 15 ks vstupeniek pre členov orgánov ObFZ Michalovce na prvé stretnutie semifinále
súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017 MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dňa 4.4.2017 o 16:00 h na
štadióne MFK Zemplín Michalovce. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 41. zas. VV
ObFZ dňa 9.5.2017.
Zápis z ostatného 41. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 - z
9.5.2017: Tento bol spracovaný v dňoch 10.-16.5.2017 a dňa 17.5.2017 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým
členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Rozhodnutie o príprave a organizovaní členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov
v 1. polroku 2017: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 schválil ich prípravu a rozhodol o ich organizovaní
v termíne od 20.5.2017 do 30.6.2017. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju činnosť a
hospodárenie za 1. polrok 2017; prerokovať prípravu na sezónu 2017/2018; uskutočniť prípadné zmeny funkcionárov
výborov svojich FO a FK; schváliť delegáta FO-FK a jeho náhradníka na najbližšiu riadnu konferenciu ObFZ
Michalovce. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj na nahlásenie svojich uchádzačov na organizované školenia
nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie jubilantov, na prerokovanie návrhov
svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ, a pod.
ZO SPRÁV SFZ:
Najbližší 49. roč. súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ č. 43 z 11.05.2017 - zo
Správ ŠTK SFZ): Do uvedeného ročníka tejto súťaže sa budú môcť v ISSF podaním prihlášky do súťaže Slovenský
pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/18 prihlásiť aj družstvá V. líg mužov, a to od 5.6.2017 do 30.06.2017
do 24:00 h na ŠTK SFZ.
Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (z ÚS SFZ č. 43 z 11.05.2017 - zo Správ
Matriky SFZ): Medzi nimi je aj táto: Patrik Macej (MFK Zemplín Michalovce).
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o sprístupnení vyhľadávania žiadostí pre tajomníkov ŠTK v ISSF: FZ ju dostali z ISSF emailom dňa 16.5.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Pre rolu "tajomník" boli aktuálne sprístupnené žiadosti, ktoré už
boli schválené/zamietnuté. Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, nájdete v "žiadosti a správy" /
"vyhľadávanie žiadostí" / - vyberiete si konkrétny zväz a typ: "žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" /
"vyhľadať" a zobrazia sa Vám všetky Vaše žiadosti.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

