Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 48 z 26.5.2016
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
SPRÁVY KR ObFZ:
Upozornenie pre rozhodcov k neuzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF v deň stretnutia: KR na to upozornila
týchto R: P. Rapáč (zo stretn. 11.k. IV.L Z ž Budkovce - Petrovce n/L z 20.5.2016: uzavreté až 22.5.2016); M. Jakubec (zo
stretn. 17.k. III.L mž Bracovce - Palín z 21.5.2016: uzavreté až 22.5.2016); D. Ihnacik (zo stretn. 15.k. V.L S d Kriš.
Liesková - Iňačovce z 21.5.2016: uzavreté až 22.5.2016); M. Tušek (zo stretn. 15.k. V.L Z d Pus. Čemerné - Pozdišovce z
21.5.2016: uzavreté až 22.5.2016); M. Mazár (zo stretn. 23.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Trhovište z 22.5.2016: uzavreté až
23.5.2016; zo stretn. 23.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka z 22.5.2016: uzavreté až 23.5.2016); Š. Ferko (zo stretn. 23.k.
VII.L Z m Lesné - Horovce z 22.5.2016: uzavreté až 23.5.2016).
Upozornenie pre rozhodcov k neskorému uzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF v nedeľu neskoro večer:
KR na to upozornila týchto R: J. Škodi (zo stretn. 23.k. VII.L V m Podhoroď - Senné z 22.5.2016); M. Tušek (zo stretn.
23.k. VII.L Z m Bracovce - Ptrukša z 22.5.2016).
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (ž - 20.5.2016: nesprávne označenie súťaže; neuvedenie kola; nevyznačenie strelcov gólov v zostave družstva v
stĺpci pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami; d - 21.5.2016: neuvedenie kola; nevyznačenie KDd; nesprávne
vyznačenie strelcov gólov v zostave družstva v stĺpci pri menách hráčov - vyznačujú sa zvislými čiarkami; m - 22.5.2016:
nevyznačenie KDd; nedostatky v uvedení striedaní domácich; nevyznačenie strelcov gólov v zostave družstva domácich v
stĺpci pri menách hráčov a nesprávne vyznačenie strelcov gólov v zostave družstva hostí v stĺpci pri menách hráčov vyznačujú sa zvislými čiarkami; nesprávny dátum narodenia VDh).
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 19.5.2016 do 25.5.2016 dostala a vzala na vedomie
tieto: A) od R: - o zruš. obs.: Ján Pivarník na 22.5.2016 o 17:00 h - zdrav. dôv.; B) od D: - o zruš. obs.: V. Pčolár na
22.5.2016 - zdrav. dôv. (doručená aj kópia lek. potvrdenia).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 19.5.2016 do 25.5.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
D. Ihnacik na 28.5.2016 - štud. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive); M. Tušek st. na 28.5.2016 - rod.
dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive); A. Kopas na 29.5.2016 - prac. dôv. (obratom doručiť aj písomne na
určenom tlačive).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 25.5.2016: - na základe hodnotenia D: rozh. Š.
Ferko - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 23.k. VII.L Z m Lesné - Horovce z 22.5.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-29.5.2016: KR ich dňa 25.5.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 48, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 3.-5.6.2016: KR ho dňa 25.5.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 31.5.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh KR na zaradenie nových delegátov na nominačné listiny delegátov súťaží VsFZ 2016/2017: KR
prerokovala a schválila tento návrh na zaradenie týchto nových delegátov na nominačné listiny delegátov súťaží VsFZ
2016/2017: Oto Palinský, Anton Stretavský. Tento návrh predložila na schválenie VV.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 1.6.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Pavlovce n/U (zo stretn. 22.k. VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z
15.5.2016).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 3.5.6.2016: KR ho dňa 25.5.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 25.
kolo - sobota 4.6.2016 o 14:00 h: Lastomír - Krásnovce, Petrovce n/L - Tušice TNV; V. liga Východ dorastencov: - 21.
kolo - sobota 4.6.2016 o 14:00 h: Kusín - Rus. Hrabovec; V. liga Stred dorastencov: - 17. kolo - sobota 4.6.2016 o 14:00 h:
Budkovce - Záhor; V. liga Západ dorastencov: - 17. kolo - sobota 4.6.2016 o 14:00 h: Pus. Čemerné - Malčice, Zalužice Bracovce; VI. liga mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 14:00 h: Krásnovce - Budkovce; VII. liga Západ mužov: - 25.
kolo - nedeľa 5.6.2016 o 14:00 h: Vojany - Ptrukša, Bánovce n/O - Bracovce; VIII. liga mužov: - 17. kolo - nedeľa
5.6.2016 o 14:00 h: Úbrež - Ložín, Choňkovce - Jastrabie pri MI.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Neboli zaevidované žiadne.
Deviata časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
27.5.2016 s týmto programom: 15:00 - 15:15 h: Zraz na IV. ZŠ v MI (tartanová dráha), vydanie organizačných pokynov
(lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:15 - 15:30 h: Rozcvička (lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:30 - 15:45 h: Vykonávanie
12´ behu (lektor: J. Mano, M. Kurtak); 15:45 - 16:00 h: Vyhodnotenie fyzických previerok (lektor: J. Mano, M. Kurtak).
Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
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 uskutoční v dňoch
6.-8.6.2016 od 15:30 h do 19:00 h na ObFZ v Michalovciach. Každý zo záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ
osobne, písomne poštovou listovou zásielkou alebo e-mailom na adresu „obfzmi@stonline.sk“ doručiť: - vyplnenú
prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu

futbalu (tlačivá k tomu sú na webovej stránke ObFZ, v jej starej verzii, v jej hlavnom menu uprostred hore, v časti
vyznačenej žltou farbou pod názvom „Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“; v jej
novej verzii, v jej menu vľavo, v časti „Školenia rozhodcov“ a v nej v časti „Dokumenty“). Presný program školenia
bude zverejnený v nasledujúcich ÚS. Na toto vstupné školenie sú povinní dostaviť sa: a) z R, ktorí už pôsobia v
súťažiach ObFZ: P. Tudja, M. Končík; b) z bývalých R: Peter Vass, Róbert Mitrík; c) z nových samostatne
nahlásených: Martin Sarvaj; d) z nahlásených nových zástupcov klubov: Patrik Novák, Tibor Borbély, Gergely
Csizmadia, Peter Pavlo, Roland Papp, Marián Hospodi, Vladimír Bučko, Miloš Dzvonik, Miroslav Ľoch, Ladislav
Babjak.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Lekárovce (d - 21.5.2016:
nesprávne označenie súťaže; zlé uvedenie hracieho času - uvádza sa napr. 45´+15´+45´; opačné uvedenie výsledku polčasu a
výsledku stretnutia; neuvedenie striedaní hráčov; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí); Ptrukša (d 21.5.2016: neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu); Senné (ž - 20.5.2016:
neuvedenie mien hráčov paličkovým veľkým písmom; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z
papierového zápisu); Úbrež (d - 21.5.2016: nevyznačenie KD; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa
skutočnosti z papierového zápisu); Úbrež (m - 22.5.2016: nevyznačenie KD; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF
podľa skutočnosti z papierového zápisu); Sobrance B (m - 22.5.2016: nesprávne uvedenie priezviska hráča č. 6; nesprávne
uvedenie reg. č. hráča č. 10; neupravenie nominácie družstva v zápise v ISSF podľa skutočnosti z papierového zápisu).
Nepripravenie a 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 20.-22.5.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VIII.L m - 15.k. z 22.5.2016: Choňkovce - Ložín (Choňkovce 4 € - ŠTK: NNDkS - m - 22.5.2016); b) neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s
návrhom pre DK na udelenie PP takto: - III.L ž - 18.k. z 20.5.2016: Vinné - Strážske (Strážske - 2 € - ŠTK: nPNDkS - ž
- 20.5.2016); - IV.L V ž - 11.k. z 20.5.2016: Topoľany - Poruba p/V (Topoľany - 2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 20.5.2016); IV.L d - 23.k. z 21.5.2016: Tušice TNV - Lastomír (Tušice TNV - 2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 21.5.2016); - V.L V d - 19.k.
z 21.5.2016: Úbrež - Jovsa (Jovsa - 2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 21.5.2016); - V.L S d - 15.k. z 21.5.2016: Kriš. Liesková Iňačovce (Iňačovce - 2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 21.5.2016); - VII.L V m - 23.k. z 22.5.2016: Niž. Rybnica - Jovsa
(Jovsa - 2 € - ŠTK: nPNDkS - m - 22.5.2016).
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 20.-22.5.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 19.k. z 21.5.2016:
Podhoroď - Vyš. Remety (Podhoroď - 2 € - ŠTK: NpTkS - d - 21.5.2016; bez tlačiarne); Kusín - Porostov (Kusín - 2 €
- ŠTK: NpTkS - d - 21.5.2016; bez tlačiarne); - V.L Z d - 15.k. z 21.5.2016: Bánovce n/O - Močarany (Bánovce n/O - 7
€ - ŠTK: NpTkS - d - 21.5.2016); - VII.L V m - 23.k. z 22.5.2016: Kusín - Veľ. Revištia (Kusín - 2 € - ŠTK: NpTkS - m
- 22.5.2016; bez tlačiarne); - VIII.L m - 15.k. z 22.5.2016: Choňkovce - Ložín (Choňkovce - 7 € - ŠTK: NpTkS - m 22.5.2016).
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 11.k. IV.L V ž z 20.5.2016: Topoľany - Poruba
p/V 3:0 kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie doručené podanie na ŠTK od rozh. P. Feňuša z 20.5.2016). Návrh
pre DK udeliť tieto PP: Poruba p/V (100 € - ŠTK: NnS - ž - 20.5.2016).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 15.k V.L S d z 21.5.2016: Kriš. Liesková Iňačovce (15´ z viny hostí; ponechaný v platnosti výsledok z HP; vzaté na vedomie podanie na ŠTK od rozh. D.
Ihnacika z 22.5.2016 - podanie k tomu sa na ŠTK nemá zasielať, stačí to uviesť v zápise); - stretnutie 23.k VII.L Z m z
22.5.2016: Lesné - Horovce (15´ z viny hostí; ponechaný v platnosti výsledok z HP). Návrh pre DK udeliť tieto PP:
Iňačovce (7 € - ŠTK: nNnS - d - 21.5.2016); Horovce (7 € - ŠTK: nNnS - m - 22.5.2016).
Neoprávnený štart hráča: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 11.k. IV.L Z ž z 20.5.2016: Vyš. Remety - Senné
10:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP); v stretnutí za hostí neoprávnene nastúpil hráč Ján Baňas - 1333370,
ktorý je hráčom MFK Zemplín Michalovce. Ostatné dorieši DK (návrh PP za NŠH - 100 €).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich schválila takto: - k 25.5.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 20.-22.5.2016 ich schválila
všetky.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R na dni 4.-5.6.2016:
ŠTK ho dňa 25.5.2016 prerokovala a schválila.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Strážske - dňa 23.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 19.k.III.L ž
Nacina Ves - Strážske z piatka 27.5.2016 na pondelok 30.5.2016 (dôvod neuvedený; potvrdenie o akcii, pre ktorú klub
podal žiadosť, nedoručené); súhlas futb. odd. ŠK Nacina Ves potvrdený v ISSF dňa 23.5.2016. ŠTK na základe
vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Po 30.5.2016 o 17:00 h na ihrisku futb. odd. ŠK Nacina
Ves (poplatok za prerokovanie žiadosti: Strážske - 10 €).
- Poruba p/V - dňa 24.5.2016 podaním na ŠTK v ISSF cez detail stretnutia (v ňom sa mala podať cez „Žiadosť o
zmenu termínu stretnutia“) o zmenu termínu stretnutia 13.k. IV.L V ž Senné - Poruba p/V z nedele 5.6.2016 na sobotu

4.6.2016 z dôvodu cirk. slávností dňa 5.6.20165 v Porube p/V (potvrdenie o akcii nedoručené); súhlas OFK Senné
potvrdený v ISSF dňa 25.5.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v So
4.6.2016 o 15:00 h na ihrisku OFK Senné (poplatok za prerokovanie žiadosti: Poruba p/V - 5 €).
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
ŠTK dňa 26.5.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Upozornenie ŠTK pre FO a FK, R a D, k príprave stretnutí v posledných 3 kolách: ŠTK upozorňuje FO a
FK, R a D, na takú prípravu stretnutí v posledných 3 kolách, aby tieto začali v stanovenom ÚHČ (ako sú uvedené pri
jednotlivých stretnutiach v „Obsadení R a D“). Zápis o stretnutí má byť k dispozícii R stretnutia minimálne 20´ pred
stretnutím, či už v ISSF alebo v papierovej forme, vypísaný ručne alebo na PC. ŠTK upozorňuje R a D, že v prípade
nedodržania stanoveného ÚHČ začiatku stretnutia sú povinní toto náležite odôvodniť vo svojom zápise, resp. vo svojej
správe. V záujme regulárnosti ukončenia tohto súť. ročníka by sa posledné 3 kolá vo všetkých súťažiach mužov ObFZ
Michalovce mali odohrať v jednotnom termíne (v jednotnom ÚHD a v jednotnom ÚHČ), ale z dôvodu nedostatku R tomu
tak byť nemôže. ŠTK z tohto môže udeliť výnimky, avšak len pre stretnutia súperov, ktorí nebudú priamo zainteresovaní do
stretnutí rozhodujúcich o postupe alebo zostupe (RS, bod B2a/a5).
Súťaž Slovnaft cup-u v sezóne 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 35 z 19.5.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): ŠTK
oznamuje, že od 20.5.2016 je možné sa prihlasovať (podaním elektronickej prihlášky v ISSF) do ďalšieho ročníka
súťaže Slovnaft Cup 2016/2017 (1. kolo je organizované v spolupráci s ŠTK regionálnych FZ a je možné ho odohrať v
termíne do 31.7.2016). Podľa „Rozpisu republikových súťaží SFZ“ sa majú právo do nového ročníka 2016/2017 tejto
súťaže prihlásiť len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne 2016/2017 štartovať
minimálne v V. lige mužov).
Finále 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: Záverečné
finálové stretnutie tohto ročníka (č. 37: AFK Topoľany - OŠK Pavlovce n/U 1:0) sa uskutočnilo v stredu 25.5.2016 o 17:00
h na štadióne MFK Zemplín Michalovce. Bližšie informácie o tomto finále budú zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ Michalovce, do jej aktuálneho menu uprostred.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) Ladislav Katrinec (Podhoroď d - 1278737; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 25.05.2016, podľa DP 37/5a.
b) Attila Iván (Veľ. Slemence m - 1218113; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 25.05.2016, podľa DP 37/5a.
c) Daniel Pliško (Pozdišovce m - 1244115; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 25.05.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 23. kola V.L Z d Lesné - Horovce z 21.05.2016: Ján Kora (Horovce d - 1357308; 5 €) - 3 stretn.
NEPO od 25.05.2016, podľa DP 48/1b/2a.
b) stretnutie 15. kola VIII.L m Choňkovce - Ložín z 22.5.2016: Ján Janák (Choňkovce m - 1371491; 10 €) - 3
týždne NEPO od 25.05.2016, podľa DP 49/1b/2b.
c) stretnutie 15. kola VIII.L m Jastrabie pri MI - Stretava z 22.05.2016: Peter Žrobek (Jastrabie pri MI m 1146351; 10 €) - 3 týždne NEPO od 25.05.2016, podľa DP 49/1b/2b.
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutia DK: - stretnutie 23.k. VII.LV m Kusín - Veľ. Revištia z 22.5.2016: obliatie
R vodou a hodenie fľaše do R na HP. DO: Kusín - pokuta 50 €, podľa DP/49/4 (poplatok 10 € za prerokovanie priestupku);
hráč Vladimír Štrus (Kusín m - 1254013; 10 €) - 1 mes. NEPO od 25.05.2016, podľa DP 49/1d/2d.
NŠH na cudzí RP - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretnutie IV.L V ž - 10.k. z 20.5.2016: Vyš. Remety Senné 10:0; v stretnutí za hostí neoprávnene nastúpil hráč Baňas Ján - 1333370, ktorý je hráčom MFK Michalovce. DK
udelila tieto DO: Senné - pokuta klubu 100 € za NŠH na cudzí RP; Juraj Farkaš (VD) - zákaz výkonu funkcie VD na 1
mes. NEPO od 25.5.2016, podľa DP 53/3b, poplatok 5 € za PPJ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované dňa 27.5.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto:- od ŠTK: - za nepripravenie a
neskoré pripravenie nominácií družstiev v ISSF k stretnutiu: Choňkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 22.5.2016); Strážske
(2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 20.5.2016); Topoľany (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 20.5.2016); Tušice TNV (2 € - ŠTK: nPNDkS
- d - 21.5.2016); Jovsa (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 21.5.2016); Iňačovce (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 21.5.2016); Jovsa (2 € ŠTK: nPNDkS - m - 22.5.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Podhoroď (2 € - ŠTK: NpTkS - d 21.5.2016); Kusín (2 € - ŠTK: NpTkS - d - 21.5.2016); Bánovce n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 21.5.2016); Kusín (2 € ŠTK: NpTkS - m - 22.5.2016); Choňkovce (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 22.5.2016); - za nenastúpenie na stretnutie: Poruba
p/V (100 € - ŠTK: NnS - ž - 20.5.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Iňačovce (7 € - ŠTK: nNnS - d - 21.5.2016);
Horovce (7 € - ŠTK: nNnS - m - 22.5.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa
26.5.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 05/2016.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich majú tieto FO a FK: - od 12.5.2016: Sejkov (za neuhradenie ZF za
04/2016). DK všetkým uvedeným klubom toto pozastavenie zruší dňom úhrady príslušnej ZF (musí byť importovaná na
účte SFZ) po doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
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:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 24.5.2016: na stretnutia v dňoch 27.-29.5.2016
(zmeny od 25.5.2016 a niektoré až do termínov stretnutí).
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF z
papierových zápisov: Tieto boli doplnené v týchto dňoch zo stretnutí týchto súťaží: - dňa 24.5.2016: - stretn. 15.k. V.L S
d z 21.5.2016: Lekárovce - Ptrukša 4:0 (rozh. Ld; KR neobs. R); - dňa 25.5.2016: - stretn. 11.k. IV.L V ž z 20.5.2016: Vyš.
Remety - Senné 10:0 (rozh. F. Gejguš); - stretn. 19.k. V.L V d z 21.5.2016: Úbrež - Jovsa 5:0 (rozh. F. Gejguš); - stretn.
15.k. VIII.L m z 22.5.2016: Úbrež - Sobrance B 6:2 (rozh. F. Gejguš).
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 19.5.2016 do 26.5.2016 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 20.5.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku nedohraných stretnutí: - 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); - dňa 26.5.2016: rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia za
nenastúpenie naň: - stretnutie 11.k. IV.L V ž z 20.5.2016: Topoľany - Poruba p/V 3:0 kont. (hostia nenastúpili); rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po NŠH: - stretnutie 11.k. IV.L Z ž z 20.5.2016: Vyš. Remety - Senné 10:0
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP); v stretnutí za hostí neoprávnene nastúpil hráč Ján Baňas - 1333370).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží ObFZ dňa 22.5.2016:
VI. liga mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 17:00 h: Pavlovce n/U - Moravany (Ondrík ako R za Jána
Pivarníka).
VII. liga Západ mužov: - 23. kolo - nedeľa 22.5.2016 o 17:00 h: Rakovec n/O - Veľ. Kapušany B (M. Kurtak
ako AR1 - dopln.).
b) na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 27.-29.5.2016:
III. liga žiakov: - 19. kolo - piatok 27.5.2016 o 16:00 h: Nacina Ves - Strážske (Po 30.5.2016 o 17:00 h: Mazár).
IV. liga Východ žiakov: - 12. kolo - piatok 27.5.2016 o 16:00 h: Senné - Topoľany (Ne 29.5.2016 o 16:30 h
Jakubec ako R - zruš.; KR neobs. R).
IV. liga dorastencov: - 24. kolo - sobota 28.5.2016 o 17:00 h: Zempl. Široká - Hatalov (Ferko ako R za Tušeka).
V. liga Stred dorastencov: - 16. kolo - sobota 28.5.2016 o 17:00 h: Vojany - Záhor (Ubľanský ako R za
Ihnacika), Ptrukša - Dúbravka (o 14:00 h: Ubľanský ako R za Ihnacika).
VI. liga mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 17:00 h: Budkovce - Zalužice (Ihnacik ako R za Kopasa),
Zempl. Široká - Pavlovce n/U (J. Škodi ako AR1 za Tudju).
VII. liga Západ mužov: - 24. kolo - nedeľa 29.5.2016 o 17:00 h: Trhovište - Vojany (Pčolár ako D - zruš.), Beša
- Rakovec n/O (Tudja; Pčolár - nové obs.), Veľ. Kapušany B - Pus. Čemerné (o 14:00 h: Tudja; Pčolár - nové obs.),
Iňačovce - Lesné (Ihnacik ako R - zruš.; KR neobs. R).
VIII. liga mužov: - 14. kolo - nedeľa 15.5.2016 o 16:30 h: Stretava - Choňkovce (Tudja ako R - zruš.; KR
neobs. R).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené žiadosti o RP hráča - po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 19.5.2016 od
11:00 h do 26.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Bánovce n/O
(1): Matúš Magura - 25.05.2000 (15-20 – 20). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od
dealera.
Zamietnuté žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 19.5.2016 od 11:00 h
do 26.5.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Horovce (1): Marek
Redai - 06.12.2002 (19 - 19) - pre uvedeného už táto žiadosť bola schválená dňa 18.5.2016.
Vybavené požiadavky o zmenu údajov klubu v ISSF: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK: - dňa 13.5.2016: Kusín
- doplniť IBAN (FO k tomu na ObFZ doručil kópiu zmluvy o bežnom účte); Horovce - doplniť IBAN (FK k tomu na
ObFZ doručil kópiu výpisu z účtu). ObFZ po kontrole doručených dokladov tieto požiadavky zaslal na SFZ e-mailom dňa
20.5.2016. Informáciu o jej vybavení ObFZ dostal zo SFZ e-mailom dňa 23.5.2016.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Vyžiadanie doručenia údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: TMK žiada všetky FO a FK,
ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2015/2016, a ktoré do 30.4.2016 na ObFZ nedoručili požadované podklady
o tréneroch svojich družstiev, aby na ObFZ na adresu „obfzmi@stonline.sk“ zaslali e-mail, v ktorom majú uviesť meno
a priezvisko trénera každého svojho družstva v súťažiach ObFZ a v prílohe zaslať aj oskenované kópie licencie
trénerov.
SPRÁVY KM ObFZ:
Dodatočné nominácie hráčov do Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz v

pondelok 23.5.2016 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: - dňa
23.5.2016: - do kategórie U12 (narodení po 1.1.2004): Gabriel Demeter (Petrovce n/L).
Ďalšie oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce
U12, U13, U14, dňa 23.5.2016, v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Na ObFZ ich e-mailom
doručili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov, alebo títo zákonní zástupcovia hráčov: - dňa 20.5.2016: Pozdišovce (z
U13: Jakub Jurko - rod. dôv.); - dňa 23.5.2016: Senné (z U13: Ondrej Farkaš - zdrav. dôv.); Nacina Ves (z U13: Tokar
Rudolf - rod. dôv.; z U12: Adrian Kakara - zdrav. dôv.); - dňa 24.5.2016: Močarany (z U14: Ján Kušnír - osob. dôv. ďalej nenominovať; Ondrej Koban - osob. dôv. - ďalej nenominovať).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, z 23.5.2016 od
16:30 h do 18:30 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany, v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov: Na tento tréningový zraz bolo prostredníctvom ÚS ObFZ i e-mailom zaslaným na e-mailové
adresy príslušných klubových ISSF manažérov nominovaných 10 hráčov z kategórie U14 (nar. po 1.1.2002), 10 hráčov
z kategórie U13 (nar. po 1.1.2003), 10 hráčov z kategórie U12 (nar. po 1.1.2004), a dodatočne na základe oznámených
neúčasti 1 do kategórie U12. Dostavili sa naň títo hráči: a) z kategórie U14 (4): Samuel Rinik (Trhovište); Martin
Točený, Richard Lehotay (obaja Moravany); Timotej Čornej (Jovsa); b) z kategórie U13 (5): Anton Žofčák, Štefan
Pulko (obaja Bracovce); Dalibor Kováč, Róbert Kováč (obaja Pozdišovce); Tomáš Jaščúr (Zalužice); c) z kategórie U12
(8): Filip Pavlík (Trhovište); Patrik Senk, Erik Šarik (obaja Zalužice); Fabián Baran (Zalužice); Ladislav Dolinič
(Poruba p/V); Martin Čurma, Július Eštok (obaja Bracovce); Gabriel Demeter (Petrovce n/L). Ospravedlnili sa títo
hráči: a) z kategórie U14 (3): Ján Kušnír, Ondrej Koban (obaja Močarany); Matúš Schmidt (Pus. Čemerné); b) z
kategórie U13 (3): Jakub Jurko (Pozdišovce), Ondrej Farkaš (Senné); Rudolf Tokar (Nacina Ves); c) z kategórie U12
(1): Adrian Kakara (Nacina Ves). Nedostavili sa bez akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (3): Daniel Šimko,
Patrik Ivanko (obaja Topoľany); Samuel Kaľuha (Moravany); b) z kategórie U13 (2): Tóbiáš Rinik (Trhovište);
Michal Greňa (Zalužice); c) z kategórie U12 (2): Patrik Kráľ (Topoľany); Martin Kočiš (Vinné). ObFZ žiada uvedené
FO a FK, aby obratom e-mailom na ObFZ (na adresu: obfzmi@stonline.sk) u každého svojho hráča, ktorý sa na
uvedený tréningový zraz nedostavil bez akéhokoľvek oznámenia, najneskôr do pondelka 30.5.2016 do 15:00 h
oznámili dôvod nedostavenia sa naň. Táto informácia o tomto tréningovom zraze bola dňa 26.5.2016 zaslaná z ObFZ emailom aj k samostatnému zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na
podporu talentovaných hráčov: Uskutoční sa v pondelok 6.6.2016 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).
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz dňa 6.6.2016, v
rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ
Michalovce ich dňa 25.5.2016 spracoval na základe nahlásení od FO a FK, účasti na doterajších zrazoch a ďalšieho
výberu. Nominácie boli dňa 26.5.2016 z ObFZ zaslané e-mailom: na VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ
Košice i na Facebook; na webovú stránku ObFZ Michalovce; trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF
manažérom všetkých 14 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Jovsa, Topoľany, Moravany, Nacina
Ves, Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Senné, Trhovište, Vinné, Zalužice) 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 zistené e-mailové adresy nominovaných hráčov. O tomto tréningovom zraze sa
majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, na tréningový zraz v pondelok 6.6.2016 o 16:30 h
v Michalovciach (na štadióne AFK Topoľany), v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov: Do
jednotlivých kategórií organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO
a FK:
a) Nominovaní 10 hráči v kategórii U14 (nar. po 1.1.2002): ČORNEJ Timotej (Jovsa), SCHMIDT Matúš
(Pus. Čemerné), RINIK Samuel (Trhovište), ŠIMKO Daniel (Topoľany), IVANKO Patrik (Topoľany), HUDÁK Kevin
(Palín), ŠIMON Dominik (Poruba p/V), TOČENÝ Martin (Moravany), KAĽUHA Samuel (Moravany), LEHOTAY
Richard (Moravany).
b) Nominovaní 10 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): ŽOFČÁK Anton (Bracovce), PULKO
Štefan (Bracovce), FARKAŠ Ondrej (Senné), TOKÁR Rudolf (Nacina Ves), GREŇA Michal (Zalužice), RINIK Tóbiáš
(Trhovište), JURKO Jakub (Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (Pozdišovce), JAŠČÚR
Tomáš (Zalužice).
c) Nominovaní 11 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PAVLÍK Filip (Trhovište), SENK Patrik
(Zalužice), ŠARIK Erik (Zalužice), BARAN Fabián (Zalužice), DOLINIČ Ladislav (Poruba p/V), DEMETER Gabriel
(Petrovce n/L), KAKARA Adrian (Nacina Ves), KOČIŠ Martin (Vinné), ČURMA Martin (Bracovce), EŠTOK Július
(Bracovce), KRÁĽ Patrik (Topoľany).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 6.6.2016 na tento zraz už o 16:15 h do Michaloviec,
na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v uvedený deň o 18:30 h. Každý
hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový výstroj, uterák, šľapky. Prípadnú
neúčasť s uvedením dôvodu oznámte obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Uvoľnením dieťaťa na zraz

rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si
vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho
zavinenia. V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento zraz dostaviť, je to potrebné oznámiť
obratom na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu.
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“: Michal Končik, Miloš
Fedák. Všetky ostatné podklady k dohodám už boli na ObFZ doručené.
Upozornenie pre kolektívy FO a FK k zápisom o stretnutí pri rozhodovaní neobsadeným rozhodcom: Z
každého stretnutia sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF, pričom za včasnú prípravu nominácie hráčov
svojho družstva do elektronického zápisu v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný každý FO a FK z príslušného
stretnutia (aj v prípade, ak stretnutie rozhoduje neobsadený R). V prípadoch, ak na stretnutie nie je obsadený R, alebo
ak sa naň nedostaví obsadený R, sa vyhotovuje aj papierový zápis zo stretnutia. Vtedy domáci klub pripraví papierový
zápis o stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej sezóny), po stretnutí ho rozhodca stretnutia s domácim
klubom vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii kopírka, stačí
papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1 vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom jednu kópiu je
potrebné odovzdať hosťom a druhú domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci klub v najbližší
pracovný deň po stretnutí na ObFZ, aby ho jeden zo správcov súťaží ObFZ mohol čo najskôr spracovať a uzavrieť
v ISSF aj elektronicky.
Pozvánky na podujatia SFZ: Sekretár ObFZ o ne (na stretnutie reprezentácie mužov SR A proti Severnému
Írsku v sobotu 04.06.2016 o 20:45 v Trnave a na stretnutie Challenge Trophy reprezentácie SR U21 proti Ukrajine v
stredu 01.06.2016 o 18:00 v Poprade) do stanoveného termínu 20.05.2016 neprejavil záujem.
Konferencie VsFZ: Uskutočnila sa v piatok 20.mája 2016 s týmto programom: 1. Otvorenie – vyhlásenie o
zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie; 2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie; 3.
Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ; 4. Kooptácia člena konferencie VsFZ za ObFZ Trebišov; 5. Ocenenie
jubilantov; 6. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od poslednej konferencie VsFZ 11/2015; 7. Stanovisko k reorganizácii
republikových súťaží; 8. Úprava rozpočtu VsFZ za rok 2015; 9. Čerpanie rozpočtu VsFZ k 31.12.2015; 10. Schvaľovanie
účtovnej závierky VsFZ za rok 2015; 11. Čerpanie rozpočtu VsFZ k 31.03.2016; 12. Diskusia – rôzne; 13. Informácie o
uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 27.novembra 2015.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2016 a importované na
účte SFZ mali byť do 10.5.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.5.2016. Uhradiť ju mal ešte tento 1 FO
patriaci pod ObFZ MI: Sejkov.
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 26.5.2016 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; - za 04/2016 (platba za ňu mala byť na účte
SFZ importovaná do 10.5.2016): Sejkov.
SPRÁVY Z ISSF:
Oznam o vygenerovaní IBAN z čísiel účtov v ISSF: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 23.5.2016
od F. Ferenca s týmto textom: Vážení kluboví manažéri a sekretári zväzov, dnes bol všetkým subjektom v ISSF (zväzy a
kluby) systémom vygenerovaný IBAN z existujúcich čísel účtov, ktoré mali vo svojich informáciách. Ten bol
vygenerovaný systémom automaticky, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste si tento IBAN skontrolovali, prípadne
zvalidovali (vedľa čísla účtu je možnosť "validuj IBAN" - po kliknutí na validuj IBAN, systém skontroluje, či je IBAN
v správnom formáte). V prípade, že Váš IBAN nie je správny, vykonajte prosím nápravu už dobre známym spôsobom:
doložením vierohodného dokladu na príslušný riadiaci zväz, ktorý si ho archivuje a následne pošle požiadavku cez ISSF
- pomoc ako žiadosť na úpravu.
Oznam o prihlasovaní do súťaže Slovnaft Cup 2016/2017: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa
24.5.2016 od F. Ferenca s týmto textom: Vážení kluboví manažéri, z dôvodu upresnenia minulotýždňovej informácie
ohľadom podávania elektronických prihlášok do súťaže Slovnaft Cup, zoberte na vedomie nasledovné. Podľa „Rozpisu
republikových súťaží SFZ“ majú právo zúčastniť sa nového ročníka 2016/2017 len futbalové kluby I.,II., III., IV., V.
ligy mužov (len tie FK, ktoré v budú novom ročníku štartovať minimálne v V. lige mužov). Ostatné FK nemajú
možnosť byť prijaté v ročníku 2016/2017 do súťaže Slovnaft Cup.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

