Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 48 z 31.05.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si k tomu v ISSF vygenerovať
faktúru a túto aj uhradiť (aj novovyškolení R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017; z nich jej úhradu už na ObFZ oznámil aj: dňa 31.05.2017: D. Tuším - uhr. dňa 31.05.2017). Ani do 31.05.2017 do 16:00 h si ju faktúru 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).
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 24.5.2017 od 13:00 h do 31.5.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 1 (a po 13:00 h ešte 2). Prerokovali ich dňa 31.5.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 31.5.2017 dostala od týchto FO a FK: Pavlovce n/U (z
finálového stretn. 15.r. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ Pavlovce n/U - Vyš. Remety z 24.5.2017).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 31.5.2017 do 15:00 h nedostala od týchto FO a FK:
Porostov (zo stretn. 12.k. VII.L V m Porostov - Záhor zo 7.5.2017). Do pozornosti DK (75 € - KR: NvVZ - m - 7.5.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 25.5.2017 do 31.5.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
P. Feňuš na 2.6.2017 - zdrav. dôv., D. Tuším na 4.6.2017 - štud. dôv., D. Čeklovský na 3.6.2017 - osob. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 24.5.2017: Rakovec n/O (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na rozh. P. Tudju v stretn. 18.k. VII.L Z m Pozdišovce - Rakovec n/O z 21.5.2017;
vzaté na vedomie).
Žiadosť klubu o vetovanie D: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 31.5.2017: Porostov (v ISSF, cez EP,
cez „Podanie na komisie“, k obsadeniu deleg. L. Popíka v stretn. 16.k. VII.L V m Porostov - Podhoroď zo 4.6.2017,
ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Porostov - 7 € - KR: ŽoVD - m - 4.6.2017; v súlade s RS, F7e/e04/03).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 31.5.2017 sa naň dostavili: - rozh.: A. Kopas, M. Ubľanský (obaja k
pohovoru k stretn. 15.k. VII.L V m Podhoroď - Poruba p/V z 28.05.2017; KR ho s nimi vykonala, upozornila na zistené
nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-4.6.2017: KR ich dňa 31.5.2017 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 9.-11.6.2017: KR ho dňa 31.5.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 6.6.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o jeho doručenie na ObFZ do St 7.6.2017 do 15:00 h z
týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Pavlovce n/U (zo stretn. 23.k. VI.L m Pavlovce n/U - Moravany z 28.5.2017).
Uznesenia KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi KR zaevidovať v ISSF dňa 31.5.2017.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 10.-11.6.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 31.5.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 25. kolo - sobota
10.6.2017 o 14:00 h: Zempl. Široká - Trhovište; V. liga Západ dorastencov: - 17. kolo - sobota 10.6.2017 o 14:00 h:
Zalužice - Horovce; VI. liga mužov: - 25. kolo - nedeľa 11.6.2017 o 14:00 h: Krásnovce - Kusín, Zalužice - Zempl. Široká;
VII. liga Západ mužov: - 21. kolo - nedeľa 11.6.2017 o 14:00 h: Horovce - Trhovište; VIII. liga mužov: - 25. kolo - nedeľa
11.6.2017 o 14:00 h: Horňa - Oborín.
Pracovné stretnutie R: Uskutoční sa v stredu 7.6.2017 o 16:00 h na ObFZ v Michalovciach za účelom
skvalitnenia činnosti R. Dostaviť sa naň majú títo R: P. Rapáč, M. Ivan, Š. Ferko, P. Koščo, P. Pavlo, L. Babjak, Š. Miľo,
M. Miľo, P. Piovar, R. Rózsa, K. Ubľanská, D. Tuším, P. Remecký, L. Kurták, M. Končík, T. Olexa, P. Feňuš, T. Komenda.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledku finálového stretnutia 5. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017 z 24.5.2017: ŠTK ho dňa 31.5.2017 schválila.
Finále 15. R. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: Informácie o ňom
(stretn. OŠK Pavlovce n/U - TJ Vyš. Remety 5:2 zo St 24.5.2017 o 17:00 h na štadióne futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L),
aj s fotodokumentáciou a štatistikou, boli dňa 31.5.2017 zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na stránku ObFZ, kde sú
pri dátume 31.5.2017. Fotogaléria k tomuto finále je aj na adrese: „http://www.novinyzemplina.sk/clanky.php?id=9305“.
Poďakovanie za organizačné zabezpečenie finále 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK zato aj touto cestou vyslovuje poďakovanie futb. odd. TJ Družstevník Petrovce n/L.
Peňažné dary za 15. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK v zmysle
RS požiadala EkÚ ObFZ tieto poukázať prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK podľa týchto údajov:
Pavlovce n/U (za 1. miesto - 300 €: IBAN: SK02 0900 0000 0000 9102 5640; SWIFT: GIBASKBX; VS: 2016201701;
KS: 0558; ŠS: 20170531), Vyš. Remety (za 2. miesto - 250 €: IBAN: SK69 0900 0000 0004 8427 1746; SWIFT:
GIBASKBX; VS: 2016201702; KS: 0558; ŠS: 20170531). Za 3. a 4. miesto ŠTK peňažné dary neudelila.
Vyžiadanie putovného „Superpohára“: ŠTK žiada AFK Topoľany, aby najneskôr do stredy 7.6.2017 do 15:00 h
doručil na ObFZ putovný „Superpohár“, ktorý mal vo svojom vlastníctve po dobu 1 roka za predchádzajúcu sezónu.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: Tá ich v termíne od 24.05.2017 od 13:00 h do 31.05.2017 do 13:00 h dostala
v počte 1 (a po ňom ešte 2). Zaoberala sa nimi a tajomník ŠTK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF.
Podnet futb. oddielu ŠK Strážske: Na ŠTK ho tento doručil dňa 28.5.2017 cez ISSF, cez „Zápis o stretnutí“,
cez „Podanie na komisiu k zápasu“, k správaniu sa hráčov hostí v šatni po skončení stretnutia 16.k. III.L ž U15 z
26.5.2017 Strážske - Topoľany. Domáci až po odchode hostí zo štadióna zistili postriekané steny a lavičky v šatni hostí
vodou (fotografickú dokumentáciu doručili na obfzmi@stonline.sk). ŠTK prípad odstúpila na prerokovanie na DK.

Odrátanie bodov za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v dobe splatnosti: ŠTK na základe uplatnenia
znenia SPF, čl. 83, odrátala 3 body družstvu mužov FK Beša (VIII.L Z m) za odohranie súťažného stretnutia (VIII.L m 17.k. z 16.04.2017: Ptrukša - Beša) počas neuhradenia mesačnej ZF za 03/2017 (SFZ úhradu zaevidoval až 20.04.2017).
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 25.-28.5.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VII.L V m - 15.k.
z 28.05.2017: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia B (2); - VII.L Z m - 19.k. z 28.05.2017: Malčice - Veľ. Slemence (2); VIII.L m - 23.k. z 28.05.2017: Sobrance B - Beša (2). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 25.-28.5.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - III.L mž U13 - 16.k. z 27.05.2017: Močarany - Strážske (1; internet); V.L Z d U19 - 15.k. z 27.05.2017: Malčice - Bánovce n/O (1; internet); - VI.L m - 23.k. z 28.05.2017: Zalužice - Žbince
(1; po stretnutí internet); - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia B (1; internet); - VII.L Z m 19.k. z 28.05.2017: Malčice - Veľ. Slemence (1), Horovce - Bracovce (1; internet). Do pozornosti DK.
Nedohrané stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Podhoroď - Poruba p/V 3:0 kont.
(na základe rozhodnutia DK; pôvodne 1:1 nedohrané od 67´ pre SOHP hráčmi hostí).
Informácia R o konfrontácii v zápise o stretnutí: Neuviedli ju títo R v týchto zápisoch: - IV.L Z ž U15 - 18.k.
z 26.05.2017: Hospodi (Veľ. Slemence - Bracovce); - IV.L d U19 - 23.k. z 27.05.2017: Hospodi (Vinné - Palín).
Informácie R o nomináciách družstiev v zápise o stretnutí v „Zázname rozhodcu“: Neboli uvedené v týchto
zápisoch od týchto R: - VIII.L m - 14.k. z 26.03.2017: Stretavský (Petrovce n/L B - Jastrabie pri MI); Kopas (Iňačovce
- Beša); - IV.L d U19 - 15.k. z 01.04.2017: Rapáč (V. Remety - Pozdišovce; nič o No); - VIII.L m - 15.k. z 02.04.2017:
Mazár (Ložín - Petrovce n/L B); - V.L V d U19 - 12.k. z 13.04.2017: Š. Miľo (Kusín - Podhoroď); - VIII.L m - 17.k.
z 16.04.2017: Kopas (Ptrukša - Beša); - IV.L Z ž U15 - 13.k. z 21.04.2017: D. Čeklovský (Rakovec n/O - Čičarovce); VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017: Kopas (Poruba p/V - Koromľa); - VI.L m - 19.k. z 30.04.2017: Kopas (Zalužice Vojany); - VIII.L m - 19.k. z 30.04.2017: Piovar (Stretava - Jovsa), Hospodi (Oborín - Beša); - III.L mž U13 - 13.k.
z 06.05.2017: Tuším (Zalužice - Palín); - VIII.L m - 20.k. z 07.05.2017: Hospodi (Lekárovce - Ložín); - IV.L V ž U15 14.k. z 12.05.2017: Remecký (Vyš. Remety - Zalužice); - IV.L d U19 - 21.k. z 13.05.2017: Hospodi (Zempl. Široká Lastomír); - VII.L Z m - 17.k. z 14.05.2017: Kopas (Malčice - Pozdišovce); - VIII.L m - 21.k. z 14.05.2017: Hospodi
(Stretava - Beša); - IV.L d U19 - 22.k. z 20.05.2017: Kopas (Pavlovce n/U - Hatalov); - V.L S d U19 - 16.k.
z 20.05.2017: D. Čeklovský (Budkovce - Ptrukša), Kopas (Vojany - Kriš. Liesková); - VI.L m - 22.k. z 21.05.2017:
Kopas (Kriš. Liesková - Krásnovce); - VII.L Z m - 18.k. z 21.05.2017: Piovar (Veľ. Kapušany B - Bánovce); - VIII.L
m - 22.k. z 21.05.2017: Kopas (Ptrukša - Oborín); - IV.L Z ž U15 - 18.k. z 26.05.2017: Hospodi (Veľ. Slemence Bracovce); - IV.L d U19 - 23.k. z 27.05.2017: Hospodi (Vinné - Palín); D. Čeklovský (Čičarovce - Lastomír); Piovar
(Krásnovce - Vyš. Remety); - V.L V d U19 - 17.k. z 27.05.2017: Kopas (Koromľa - Veľ. Revištia); - V.L S d U19 - 17.k.
z 27.05.2017: D. Čeklovský (Ptrukša - Dúbravka); - V.L Z d U19 - 15.k. z 27.05.2017: Babjak (Malčice - Bánovce
n/O); - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Kopas (Podhoroď - Poruba p/V); - VIII.L m - 23.k. z 28.05.2017: Hospodi
(Horňa - Ptrukša). Nepravdivé boli uvedené v týchto zápisoch od týchto R: - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Ubľanský
(Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia B; o No Ho); - VIII.L m - 23.k. z 28.05.2017: Dziad (Sobrance B - Beša; o No Ho).
Informácie R o požadovanej technike v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ ich neuviedli títo R v týchto
zápisoch o stretnutí: - IV.L Z ž U15 - 18.k. z 26.05.2017: Hospodi (Veľ. Slemence - Bracovce); - IV.L d U19 - 23.k.
z 27.05.2017: Hospodi (Vinné - Palín); - VIII.L m - 23.k. z 28.05.2017: Hospodi (Horňa - Ptrukša).
Informácie R o zabezpečení videozáznamu zo stretnutí VII. líg mužov v zápise o stretnutí: V „Zázname
rozhodcu“ ich neuviedli títo R v týchto zápisoch: - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Piovar (Rem. Hámre - Záhor); - VII.L
Z m - 19.k. z 28.05.2017: D. Čeklovský (Trhovište - Bánovce n/O); Tušek (Lesné - Pus. Čemerné).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní pripomienok k stretnutiu v zápise o stretnutí: Uvádzať sa majú v
„Zázname rozhodcu“ (a nie v „Poznámke“), kde to nesprávne uviedli títo R v týchto zápisoch o stretnutí: - IV.L d U19 - 23.k.
z 27.05.2017: Hospodi (Vinné - Palín).
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: - III.L ž U15 - 16.k. z 26.05.2017: Remecký (Sobrance - Vinné; uzavreté až po 22:00
h); - IV.L V ž U15 - 16.k. z 26.05.2017: Remecký (Rem. Hámre - Vyš. Remety; uzavreté až 27.05.2017); - III.L mž U13
- 16.k. z 27.05.2017: Remecký (Sobrance - Zalužice; uzavreté až po 22:00 h); - IV.L d U19 - 23.k. z 27.05.2017: D.
Čeklovský (Čičarovce - Lastomír; uzavreté až 30.5.2017; Piovar (Krásnovce - Vyš. Remety; uzavreté až po 21:00 h); V.L S d U19 - 17.k. z 27.05.2017: D. Čeklovský (Ptrukša - Dúbravka; uzavreté až 28.5.2017); Pavlo (Budkovce Vojany; uzavreté až 23:00 h); - VII.L Z m - 19.k. z 28.05.2017: Tušek (Lesné - Pus. Čemerné; uzavreté až po 21:00 h).
Neuzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Tieto neuzavreli ani do 31.5.2017 do 16:00 h títo R a D v týchto
stretnutiach: - VII.L Z m - 19.k. z 28.05.2017: Lisák (Trhovište - Bánovce n/O); Lisák (Pozdišovce - Veľ. Kapušany B).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 31.05.2017: dohrávku stretnutia 17.k. IV.L Z ž U15 z 24.05.2017 Bracovce Čičarovce; zo stretnutí hraných v dňoch 25.-28.5.2017 ich schválila.
Dostavenie sa na zasadnutie na základe predvolania: ŠTK dňa 30.5.2017 telefonicky predvolala na svoje
zasadnutie dňa 31.5.2017 o 15:30 h tieto stránky: rozh. Marián Hospodi (z dôvodu nedostatkov v zápisoch o stretnutí;
ten sa naň dostavil, pričom bol na ne dôrazne upozornený).

Nariadenie k zmene termínu stretnutia: Podnet k tomu dostala ŠTK od futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L
z dôvodu kolízie termínu domáceho stretnutia ich družstva dorastencov v IV.L d s termínom domáceho stretnutia ich Bdružstva mužov v VIII.L m dňa 3.6.2017 (do ISSF dané až po zas. ŠTK, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu
termínu / hracej plochy stretnutia“). Stretnutie dorastencov navrhli domáci po dohode so súperom odohrať o 3 h skôr
oproti plánovanému termínu. ŠTK na základe toho nariadila stretnutie 24.k. IV.L d Petrovce n/L - Zempl. Široká odohrať
v sobotu 3.6.2017 o 14:00 h v Petrovciach n/L (poplatok nevyžadovala).
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Vinné - až po zas. ŠTK (v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy
stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 24.k. IV.L d Lastomír - Vinné dňa 3.6.2017 zo 17:00 h na 14:00 h z dôvodu
slávností v obci Vinné. Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie
odohrať v sobotu 3.6.2017 o 14:00 h v Lastomíre (poplatok za žiadosť: Vinné - 15 €).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 10.-11.6.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 31.5.2017 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
31.5.2017 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:
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 24.05.2017 od 13:00 h do 31.05.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 3. Prerokovala ich dňa 31.5.2017 a tajomníka DK poverila ich uzavrieť aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Patrik Čermák (Záhor m - 1277308; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 31.05.2017 do
31.08.2017, podľa DP 41/2.
● Patrik Kotľar (Kusín m - 1340292; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 31.05.2017 do
31.08.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 26.-28.5.2017: Rozhodnutia DK:
● Otto Vašš (Kriš. Liesková m - 1083770; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
● Tomáš Praskaj (Zempl. Široká m - 1248011; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
● Pavol Pivarnik (Dúbravka m - 1110658; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
● Ladislav Stach (Vojany m - 1286663; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
● Patrik Lendač (Vyš. Remety d - 1314661; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
● Dominik Tokár (Žbince d - 1340230; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 31.05.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 26.-28.5.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 15. kola VII.L V m Podhoroď - Poruba p/V z 28.05.2017: Ján Melník (Podhoroď m - 1204944; 10
€) - 6 týždňov NEPO od 31.05.2017, podľa DP 49/1.b/2.b s prerušením); Ján Pehanič (Poruba p/V m - 1191074; 10€) 2 stretnutia NEPO od 31.05.2017, podľa 49/1a/2.a.
Neprístojnosti v stretnutiach: Riešené prípady: stretnutie 15.k. VII.L V m Podhoroď - Poruba p/V z
28.05.2017: DK dňa 30.5.2017 k prerokovaniu prípadu uznesením k podaniu FK Poruba p/V v ISSF predvolala na
31.5.2017 o 15:30 h tieto stránky: Arpád Kopas (R), Marcel Ubľanský (AR), Podhoroď (hráč Ján Melník, HU Anton
Hricko, VD Marián Megela, KD Vlastimil Lechman; doručiť mal aj videozáznam zo stretnutia), Poruba p/V (hráč Ján
Pehanič, VD Marcel Semjan, KD Patrik Semjan). K prerokovaniu prípadu sa z nich pre ospravedlnenie nedostavili:
Podhoroď (VD Marián Megela, KD Vlastimil Lechman), Poruba p/V (VD Marcel Semjan, KD Patrik Semjan).
Rozhodnutie DK: Podhoroď - pokuta 60 € za nedostatočnú UsS, zvýšenie počtu členov UsS na 8 s menným
dokladovaním do 31.12.2017, podľa DP 58/1d/3 (10 € ZF); Poruba p/V - pokuta 24 € za svojvoľné opustenie HP,
podľa DP 60 (10 € ZF). O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
31.05.2017. 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 nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Porostov (75 € - KR: NvVZ - m - 07.05.2017); - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie
družstva k stretnutiu v ISSF: Veľ. Revištia (4 € - ŠTK: NNDkS - mB - 28.05.2017); Veľ. Slemence (4 € - ŠTK: NNDkS m - 28.05.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 28.05.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
Močarany (4 € - ŠTK: NpTkS/I - mž - 27.05.2017), Malčice (4 € - ŠTK: NpTkS/I - d - 27.05.2017), Zalužice (4 € - ŠTK:
NpTkS/I - m - 28.05.2017), Rus. Hrabovec (4 € - ŠTK: NpTkS/I - m - 28.05.2017), Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m 28.05.2017), Horovce (4 € - ŠTK: NpTkS/I - m - 28.05.2017). DK všetky tieto uložila tajomníkovi DK zaevidovať
v ISSF dňa 31.5.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.
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 2.-4.6.2017:

IV.L Západ žiakov: - 19.k. - piatok 2.6.2017 o 16:00 h: Budkovce - Čičarovce (Dziad st. ako R za Feňuša).
IV. liga dorastencov: - 24. kolo - sobota 3.6.2016 o 17:00 h: Petrovce n/L - Zempl. Široká (o 14:00 h: Š.
Miľo ako R za Piovara), Žbince - Krásnovce (Pavlo ako R za D. Čeklovského), Lastomír - Vinné (o 14:00 h: Mazár).
V. liga Stred dorastencov: - 18. kolo - sobota 3.6.2016 o 17:00 h: Dúbravka - Budkovce (o 14:00 h: Piovar
ako R za Mazára).
VI. liga mužov: - 24. kolo - nedeľa 4.6.2017 o 17:00 h: Kriš. Liesková - Dúbravka (Piovar ako AR1 za
Hospodiho).
VII.L Východ mužov: - 16. kolo - nedeľa 4.6.2017 o 17:00 h: Porostov - Podhoroď (Ubľanský - nové obs.).
VII. liga Západ mužov: - 20. kolo - nedeľa 4.6.2017 o 17:00 h: Veľ. Kapušany B - Trhovište (Matej ako R za
Ruščanského), P.Čemerné - Malčice (Ruščanský ako R za Mateja), V.Slemence - Rakovec n/O (Palinský ako D - dopl.).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-4.6.2017: Toto doň
doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 30.5.2017 a zmeny od 1.6.2017 (niektoré až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-30.04.2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a
prehľad o nich bol spracovaný dňa 2.5.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 02.05.2017.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 24.05.2017 od 16:00 h do 31.05.2017 do
16:05 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pus. Čemerné (1): Erik Havrila - 25.01.2000
(29-29-29 – 30); Krásnovce (1): Róbert Lešňák - 08.01.2002 (28-28-31 – 31). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP
požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Požiadavky FO a FK na zmenu údajov v ISSF: ObFZ ich dostal od týchto FO a FK: - dňa 29.05.2017: OŠK
Tušice TNV - zmeniť štatutárny orgán klubu na: Peter Škultéty (uvedený FO k tomu na ObFZ z čl. schôdze OŠK
z 27.05.2017 doručil kópie: zápisnice; uznesenia; prezenčnej listiny). Matrikár ObFZ po ich prekontrolovaní (ponechal ich
v dokumentoch uvedeného FO na ObFZ) požiadavku o túto zmenu, s odporučením vykonať ju, zaslal z ObFZ e-mailom
na SFZ dňa 30.05.2017. Informácia o jej vybavení bola na ObFZ doručená zo SFZ e-mailom hneď v uvedený deň.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov ženského futbalu: Organizuje ho Technický úsek SFZ dňa 7.6.2017 v Poprade, v rozsahu 5
h. Prioritne je určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný na predĺženie trénerskej licencie UEFA
Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.6.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a
záväznej prihlášky sú na stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie: Organizuje ho Technický úsek SFZ v spolupráci s
TMK SsFZ dňa 24.6.2017 v Bobrovci pri Lipt. Mikuláši, v rozsahu 5 h. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.6.2017.
Podrobné informácie sú na stránke: „www.ssfz.sk“.
SPRÁVY KM ObFZ:
Ospravedlnenie z neúčasti na zrazoch Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12: Na ObFZ ho doručili
títo odosielatelia: - dňa 29.05.2017: Poruba p/V (ohľadom hráča Ladislava Doliniča z výberu U13 z tréningových
zrazov z 9.5.2017 a 22.05.2017; hráč navštevuje aj folklórny súbor Zemplínik, ktorý oslavoval 45. výročie svojho
vzniku dňa 27.05.2017 v Mestskej športovej hale v Michalovciach veľkým galaprogramom a v uvedené dni nacvičovali
kultúrny program). KM to vzala na vedomie.
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 5.6.2017 od 17:00 h na štadióne futb.
odd. ŠK Nacina Ves. Bližšie informácie k nemu, aj s nomináciami, sú na webovej stránke ObFZ pri dátume 23.05.2017.
Doplnenie nominácií na najbližší zraz Výberov ObFZ U14, U13, U12, dňa 5.6.2017 o 17:00 h v Nacinej
Vsi: Na uvedený zraz sa majú dostaviť aj títo hráči: do U13: Šimon Mihaľo - 30.7.2004, Filip Bilohlávek - 4.12.2004;
do U12: Samuel Kačur - 4.10.2005, Adam Skočný - 15.11.2005, Adam Mihaľo - 23.8.2005 (všetci z FK Tibava).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: 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).
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 03.05.2017: - dňa 30.05.2017:
T. Bodor. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ oproti podpisu v dňoch 30.05.02.06.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Vybavené RP člena SFZ pre ObFZ: Na ObFZ ich dealer doručil dňa 22.05.2017 pre týchto funkcionárov: Miloš
Miľo. Uvedený si ho môže na ObFZ prevziať v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.

Príkaz na začatie exekúcie: ObFZ ho dostal doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 29.05.2017 od súdneho
exekútora Š. Šviderského z Exekútorského úradu Vranov n/T, Hronského 1811, 093 45 Vranov n/T, ohľadom povinného T. P.,
s ktorým to bolo prerokované dňa 29.5.2017. Zásielka bola v deň doručenia odstúpená účtovníčke ObFZ.
Požiadavka na ukončenie dohody o pracovnej činnosti: Na ObFZ ju dňa 29.5.2017 osobne v písomnej forme
doručil rozh. F. Gejguš ohľadom ukončenia dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej dňa 29.3.2017 s ObFZ na obdobie
od 01.04.2017 do 30.06.2017, a to k 31.05.2017 z rodinných a zdravotných dôvodov. Požiadavka bola hneď dňa
29.5.2017 odstúpená pre EkÚ ObFZ k spracovaniu ukončenia dohody s uvedeným a k jeho odhláseniu z poisťovní.
Požiadavka o vyplnenie tlačiva „Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín“ za 05/2017: Na ObFZ ju aj
s príslušným tlačivom dňa 29.5.2017 osobne doručil rozh. F. Gejguš. Požiadavka, aj s príslušným tlačivom, bola hneď
dňa 29.5.2017 odstúpená k vyplneniu pre EkÚ ObFZ.
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Dňa 29.5.2017 e-mailom
zaslaným z ObFZ na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov boli o to, z dôvodu nedodania tohto dokladu na
ObFZ a jeho chýbania v dokladoch klubu na ObFZ, požiadané tieto FO - FK: Ložín, Nacina Ves, Podhoroď, Tibava.
Všetky uvedené FO - FK boli povinné túto kópiu doručiť na ObFZ obratom (stačí aj oskenovanú v prílohe e-mailu).
Z nich ju už postupne na ObFZ doručili: - dňa 30.5.2017: Ložín, Nacina Ves.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 16.05.2017 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 24.05.2017: čiastka
7.732,49 € (všetky platby za 04/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.-16.05.2017; PP: 2156).
Ukončenie dohody o pracovnej činnosti: ObFZ na základe požiadavky rozh. F. Gejguša z 29.5.2017 o
ukončenie dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej dňa 29.3.2017 s uvedeným na obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017,
k 31.05.2017 z rodinných a zdravotných dôvodov, dňa 29.5.2017 spracoval doplnok k tejto dohode s ukončením
k 31.5.2017. Obe strany si po jeho 1 oboma stranami podpísanom výtlačku prevzali dňa 29.05.2017.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už osobne
oproti podpisu prevzali aj: - dňa 30.05.2017: T. Bodor.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 26.05.2017: K. Ubľanská (za 04), M. Ubľanský (za 04); - dňa 29.05.2017: P. Tudja (za 03, 04); - dňa
31.05.2017: A. Kopas (za 04), M. Hospodi (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: L. Babjak (za 04), J. Cejkovský (za 04), D. Čeklovský (za 03, 04), M. Dančišin (za 03, 04), L. Didič (za 03,
04), P. Feňuš (za 04), Š. Ferko (za 04), J. Hreško (za 03, 04), M. Ivan (za 03, 04), P. Kaffan (za 03, 04), J. Matej (za 03,
04), M. Mazár (za 04), O. Palinský (za 04), V. Pčolár (za 03, 04), P. Piovar (za 04), R. Rózsa (za 04), M. Ruščanský (za 03,
04), M.Sabo (za 03,04), J.Šimko (za 04), M.Tušek (za 03,04), D.Tuším (za 04), L.Vojtko (za 03,04), A.Žoffčák (za 03,04).
Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín: ObFZ ho na základe požiadavky F. Gejguša z 29.5.2017 spracoval
pre uvedeného za mesiac 05/2017, pričom jeho originál mu odovzdal osobne dňa 31.05.2017.
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 29.5.2017: Palín (emailom: za 03/2017 - uhradená dňa 12.4.2017; za 04/2017 - uhradená dňa 11.5.2017). Ani do 31.05.2017 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; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, 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: Petrovce n/L,
Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ. Kapušany.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 05/2017: Tieto mali byť v ISSF vygenerované dňa
01.06.2017 a platby za ne budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť aspoň 3 dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Informácie k sezóne 2017/2018: Od 1.6.2017 budú priebežne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej
menu vľavo, dole v novej časti „Príprava sezóny 2017/2018“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 1. polroku 2017: Tieto ich majú uskutočniť
v termíne od 20.5.2017 do 30.6.2017. Každý FO a FK má na nich 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. Môže ich využiť
aj na nahlásenie svojich uchádzačov na organizované školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich
najlepších hráčov a jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov FZ, a pod.

Najbližšie 42. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 12.6.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 42. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 12.6.2017: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.6.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK,
sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Z ostatnej riadnej „Konferencie VsFZ“: Uskutočnila sa dňa 25.5.2017 o 16:30 h v Košiciach. Po
otvorení konferencie spojenom s vyhlásením o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie nasledovali:
voľba členov návrhovej komisie; schvaľovanie programu konferencie; ocenenie jubilantov; správa o činnosti VsFZ za
obdobie od poslednej riadnej konferencie VsFZ z 12/2016; informácie o dotáciách SFZ a VsFZ; správa o hospodárení
VsFZ za rok 2016; schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2016; schvaľovanie prerozdelenia zisku VsFZ za rok
2016; diskusia a rôzne. Pred záverom konferencie bola informácia o uzneseniach konferencie. Tejto konferencie sa
zúčastnili aj všetci 3 jej členovia za ObFZ Michalovce: Vladimír Čan, Zdenko Hudák, Peter Pilch.
ZO SPRÁV SFZ:
Návrh predbežného programu najbližšej „Riadnej konferencie SFZ“ dňa 29.6.2017 o 11:00 h
v AQUACITY v Poprade (z ÚS SFZ č. 45 z 25.05.2017 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom májovom zasadnutí
prerokoval a schválil návrh predbežného programu tejto konferencie SFZ takto: ● Otvorenie (vrátane vyhlásenia o
zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí). ● Menovanie skrutátorov a overovateľov
zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie. ● Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ. ●
Udeľovanie ocenení SFZ. ● Správa Kontrolóra SFZ. ● Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov
z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov. ● Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a
individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského. ● Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia
príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ● Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ
a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017. ● Schvaľovanie účtovnej
závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016. ●
Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016 . ● Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
● Voľba členov Volebnej komisie SFZ. ● Diskusia. ● Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.
Návrhy do programu najbližšej „Riadnej konferencie SFZ“ dňa 29.6.2017 (z ÚS SFZ č. 45 z 25.05.2017 zo Správ GS SFZ): Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním
konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a
príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).
Zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov najbližšej „Riadnej konferencie SFZ“ dňa 29.6.2017 (z ÚS
SFZ č. 45 z 25.05.2017 - zo Správ GS SFZ): Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby
najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom
konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ,
s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.
Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie SFZ na najbližšej „Riadnej konferencii SFZ“ dňa 29.6.2017 (z
ÚS SFZ č. 45 z 25.05.2017 - zo Správ Kontrolóra SFZ): Kontrolór SFZ vyhlasuje voľby členov volebnej komisie
SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov
volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6
stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej
pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie. V zmysle čl. 46,
ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť
kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen
SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania
konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do
24.6.2017 do 23:59 h (vrátane). Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať
náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o umiestnení bannerov na stránkach FZ v ISSF: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 31.5.2017
od F. Ferenca s týmto textom: „V prílohe zasielam bannerové pozície reklám, ktoré môžete plne využívať pre Vašich
partnerov. V prílohe je dokument aj s potrebnými vysvetleniami, ktoré boli odprezentované a inštruované J. Letkom.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

