Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 50 z 9.6.2016
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). Prvé
materiály o jej príprave (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných komisií;
Návrh programu konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume
17.5.2016. Ďalšie budú do tejto časti doplňované priebežne.
SPRÁVY KR ObFZ:
Dodatočné vyžiadanie videozáznamu: KR dodatočne dňa 6.6.2016 vyžiadala uvedené FO a FK o doručenie
videozáznamu na ObFZ do St 8.6.2016 do 15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Hatalov (zo stretn. 25.k.
VI.L m Hatalov - Malčice z 5.6.2016).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 8.6.2016 dostala od týchto FO a FK: - Budkovce (zo stretn.
24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.5.2016); Hatalov (zo stretn. 25.k. VI.L m Hatalov - Malčice z 5.6.2016).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 2.6.2016 do 8.6.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Pavlovce n/U (zo stretn. 22.k. VI.L m Pavlovce n/U - Topoľany z 15.5.2016; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); - Hatalov (zo stretn. 25.k. VI.L m Hatalov - Malčice z 5.6.2016;
KR pozastavila obsadzovanie rozh. D. Čeklovskému za neudelenie ČK v 23´ na 2 stretn.; KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia).
Upozornenie pre rozhodcov k neuzavretiu „Zápisu o stretnutí“ v ISSF v deň stretnutia: KR na to upozornila
týchto R: P. Rapáč (zo stretn. 20.k. III.L ž Vinné - Nac. Ves z 3.3.2016; uzavreté až 4.6.2016; zo stretn. 17.k. V.L S d
Dúbravka - Iňačovce zo 4.6.2016: uzavreté až 6.6.2016); Ján Pivarník (zo stretn. 25.k. VII.L V m Senné - Poruba p/V z
5.6.2016: uzavreté až 6.6.2016).
Upozornenia pre rozhodcov k papierovým „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú pre týchto R: F.
Gejguš (ž - 3.6.2016: nevyznačenie strelcov gólov v zostavách družstiev v stĺpcoch pri menách hráčov - vyznačujú sa
zvislými čiarkami).
Dodatočne na KR doručené oznámenia: Táto ich od 2.6.2016 do 8.6.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od
R: - o zruš. obs.: Joz. Pivarník na 4.6.2016 - rod. a osob. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: M. Dančišin na 4.6.2016 - osob. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 2.6.2016 do 8.6.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: P.
Rapáč na 10.-12.6.2016 - štud. dôv. (obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive), A. Kopas na 5.6.2016 - prac. dôv.
(obratom doručiť aj písomne na určenom tlačive), M. Ubľanský na 4.6.2016 a 9.6.2016 - zdrav. dôv. (obratom doručiť aj
písomne na určenom tlačive).
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF od týchto FO a FK: - dňa 6.6.2016:
Malčice - na výkon rozh. D. Čeklovského v stretn. 25.k.VI.L m Hatalov - Malčice z 5.6.2016, ktorú vzala na vedomie.
Poplatok za sťažnosť: Malčice (40 € - KR: sťažnosť - m - 5.6.2016) v súlade s RS, F7/e5.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF od týchto FO a FK: - dňa
7.6.2016: Malčice - k zmene obsadeného rozh. J. Mateja v stretn. 26.k. VI.L m Malčice - Tušice TNV z 12.6.2016,
ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť: Malčice (17 €: KR: žiadosť - m - 12.6.2016) v súlade s RS, F7/e/e4/04.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.-12.6.2016: KR ich dňa 8.6.2016 prerokovala
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 50, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení KR ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v uzneseniach
KR v dňoch 6.-7.6.2016 a zahrnuté boli do mesačných ZF za 06/2016..
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ho uskutočnila v dňoch 6.-8.6. 2016 od 15:30 h
do 19:00 h na ObFZ v Michalovciach. Lektorov zabezpečila KR takto: - dňa 6.6.2016: J. Mano, M. Špivák; - dňa 7.6.2016: E.
Anguš, M. Špivák; - dňa 8.6.2016: E. Anguš, J. Mano, M. Kurtak. Na toto školenie sú dostavili: a) z R, ktorí už pôsobia v
súťažiach ObFZ: P. Tudja, T. Olexa; 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,
Marián Hospodi, Vladimír Bučko, Miloš Dzvonik, Ladislav Babjak. Z neúčasti sa ospravedlnil: Roland Papp - zdrav. dôv.
Nedostavili sa: Michal Končík, Miroslav Ľoch. KR záverečné preskúšanie z PF vykoná dňa 16.6.2016 od 15:00 h na ObFZ.
Fyzické previerky R súťaží ObFZ pre sezónu 2016/2017: Uskutočnia sa vo štvrtok 16.6.2016 od 16:30 h na IV.
Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha) s týmto programom: 16:30 h - prezentácia; 17:00 h rozcvičenie, vykonávanie behov. Limity fyzických previerok (vykonáva sa 12 minútový beh): R do 40 rokov - 2400 m,
R 40 až 50 rokov - 2200 m, R nad 50 rokov - 2000 m. Účasť na fyzických previerkach je jednou z podmienok pre
zaradenie na nominačné listiny R v sezóne 2016/2017. Týchto previerok sa majú zúčastniť aj noví uchádzači o získanie
základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu. Každý pri prezentácii predloží nové potvrdenie pre sezónu 2016/2017 o
vykonaní lekárskej prehliadky u všeobecného lekára, ak ho už nedoručil na ObFZ. Tomu, kto ho nepredloží, nebude
umožnené vykonať fyzické previerky. KR upozorňuje R, že náhradný termín fyzických previerok bude začiatkom
mesiaca august 2016 s poplatkom 5 €.
Upozornenie pre všetkých R súťaží ObFZ na povinnosť predloženia nového potvrdenia o lekárskej
prehliadke pre sezónu 2016/2017: Každý R ho má predložiť pri prezentácii na fyzických previerkach vo štvrtok

16.6.2016. Ten, kto sa týchto previerok z rôznych dôvodov nezúčastní, ho má do uvedeného termínu doručiť na ObFZ.
Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017 je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 2.6.2016.
Doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa
3.6.2016: D. Čeklovský; - dňa 8.6.2016: P. Tudja.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Ocenenie víťaza III.L žiakov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii: Uskutočnilo sa
v piatok 3.6.2016 na štadióne MFK Sobrance pri stretnutí posledného 20. kola III.L ž Sobrance - Lastomír. Víťaz súťaže MFK Sobrance - prevzal z rúk E. Anguša (predsedu ŠTK ObFZ), T. Škodiho (člena ŠTK) a J. Bendzáka (sekretára ObFZ)
za víťazstvo vo svojej súťaži futbalovú loptu a diplom, ako aj pohár za získanie titulu „Majster ObFZ Michalovce v súť.
roč. 2015/2016 v kategórii žiakov“ a medaily pre 22 svojich členov.
Nedostatky v papierových „Zápisoch o stretnutí“ doručených na ObFZ: Boli tieto: Porostov (d - 4.6.2016:
nečitateľné mená a priezviská hráčov - uvádzať čitateľne paličkovým veľkým písmom; dátum nar. trénera v papierovom
zápise sa nezhoduje s dátumom nar. v ISSF); Lekárovce (d - 4.6.2016: nesprávne označenie súťaže; nesprávne uvedenie
údajov HU - neuvádza sa č. OP, ale dátum nar.; neuvedenie striedaní domácich; neuvedenie vykonania konfrontácie a jej
výsledku; neuvedenie dôvodu neskoršieho začiatku stretnutia; neuvedenie dohody o R stretnutia s podpismi KD a VD oboch
družstiev; neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí).
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 3.-5.6.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s
návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L Z ž - 13.k. z 3.6.2016: Kriš. Liesková - Čičarovce (2); - IV.L d - 25.k. zo
4.6.2016: Hatalov - Nacina Ves (1), Lastomír - Krásnovce (1-2); - V.L S d - 17.k. zo 4.6.2016: Lekárovce - Čičarovce (2); VII.L V m - 25.k. z 5.6.2016: Senné - Poruba p/V (2); - VII.L Z m - 25.k. z 5.6.2016: Veľ. Slemence - Iňačovce (2); VIII.L m - 17.k. z 5.6.2016: Choňkovce - Jastrabie (1-2); b) neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L V ž - 13.k. z 3.6.2016: Veľ. Revištia - Rem. Hámre (2); IV.L Z ž - 13.k. z 3.6.2016: Trhovište - Veľ. Slemence (2); - VII.L Z m - 25.k. z 5.6.2016: Pus. Čemerné - Beša (2).
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 3.-5.6.2016 tieto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 21.k. zo 4.6.2016:
Kusín - Rus.Hrabovec (1-tlačiareň), Podhoroď - Veľ.Revištia (1-tlačiareň); - VII.L V m - 25.k. z 5.6.2016: Senné Poruba p/V (1-internet), Kusín - Porostov (1-tlačiareň); - VIII.L m - 17.k. z 5.6.2016: Choňkovce - Jastrabie p/M (1).
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 13. k. IV.L Z ž - 13.k. z 3.6.2016: Trhovište - Veľ.
Slemence 3:0 kont. (vzaté na vedomie podanie na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF od rozh. M. Ivana z 5.6.2016, ako aj
podanie hostí cez detail uvedeného stretnutia v ISSF zo 6.6.3016; cestou na stretnutie medzi obcami Drahňov a
Budkovce autobus hostí dostal defekt na pravom zadnom kolese, pričom odstránenie poruchy trvalo vodičovi viac ako
30´. O tom, že hostia sa dostavia k stretnutiu s meškaním, bol telefonicky informovaný klubový ISSF manažér
domácich. Autobus k ihrisku dorazil o 17:31 h, pričom hostia boli prezlečení a pripravení hneď hrať. Rozhodca však už
na ihrisku nebol, pričom zápis o stretnutí uzatvoril o 17:21 h. Postup domácich a R nebol správny). ŠTK upustila od PP.
Pokus o NŠH: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie V.L Z d - 17.k. z 3.6.2016: Horovce - Močarany 0:3 kont.
(stretnutie sa neuskutočnilo pre malý počet hráčov domácich; zo 7 hráčov domácich pred stretnutím, jeden - č. 4 Marián
Štrus - neprešiel konfrontáciou; vzaté na vedomie podanie rozh. L. Kurtáka na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF z
3.6.2016). Ostatné dorieši DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 25.k. IV.L d zo 4.6.2016: Hatalov - Nacina Ves
(10´ z viny domácich; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - stretnutie 25.k. VII.L Z m z 5.6.2016: Veľ. Slemence
- Iňačovce (20´ z viny hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Návrhy pre DK udeliť tieto PP: Hatalov (7 € ŠTK: nNnS - d - 4.6.2016); Iňačovce (7 € - ŠTK: nNnS - m - 5.6.2016).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 25.k. VI.L m z 5.6.2016: Hatalov - Malčice 4:1
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 4:1 nedohrané od 46´; hostia do 2. polčasu nenastúpili; vzaté na
vedomie podanie na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF od rozh. D. Čeklovského zo 6.6.2016); - stretnutie 25.k. VII.L Z m
- 25.k. z 5.6.2016: Veľ. Slemence - Iňačovce 3:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z HP; hostia nastúpili s 8 hráčmi;
pôvodne 3:0 nedohrané od 75´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie; rozh. Š. Ferko mal udalosť oznámiť
podaním na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF). Návrh pre DK udeliť tieto PP: Malčice (34 € - ŠTK: NSpsOHP - m 5.6.2016), Iňačovce (50 € - ŠTK: NSppph - m - 5.6.2016).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2015/2016: ŠTK ich: - k 8.6.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 3.-5.6.2016 schválila všetky.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Trhovište - dňa 2.6.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 26.k. IV.L d Trhovište
- Palín v So 11.6.2016 zo 17:00 h na 15:00 h z dôvodu stavania tribúny na hracej ploche k obecným slávnostiam
(nedoručené potvrdenie o akcii, pre ktorú klub podal žiadosť); súhlas futb. odd. ŠK Agro Palín potvrdený v ISSF dňa
2.6.2016. Vzhľadom k tomu, že ŠTK už predtým, kvôli ME vo futbale, rozhodla o zmenách termínov stretnutí
dorastencov v So 11.6.3016, uvedené stretnutie nariadila odohrať v So 11.6.2016 o 11:00 h na ihrisku futb. odd. TJ

Družst. Trhovište (poplatok za prerokovanie žiadosti sa nevyžaduje).
- Vojany - dňa 2.6.2016 podaním na komisiu v ISSF cez detail stretnutia k zmene miesta stretnutia 26.k. VII.L Z
m Bracovce - Vojany z nedele 12.6.2016 z Bracoviec do Vojan z dôvodu konania obecných slávnosti v obci Vojany. ŠTK
žiadosť zamietla, lebo odvetné stretnutie sa v zmysle SPF nesmie hrať na tom istom ihrisku (poplatok za podanie: Vojany
- 10 €).
- Veľ. Slemence - dňa 6.6.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 14.k. IV.L Z ž
Veľ. Slemence - Budkovce z piatka 10.6.2016 o 16:00 h na štvrtok 9.6.2016 o 16:00 h z dôvodu, že dňa 10.06.2016 žiaci
domácich odchádzajú na školský výlet (potvrdenie o akcii nedoručené); súhlas futb. odd. OŠK Budkovce potvrdený v
ISSF dňa 6.6.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať vo Št 91.6.2016 o
16:00 h na ihrisku FK Veľ. Slemence (poplatok za prerokovanie žiadosti: Veľ.Slemence - 10 €).
- Pus. Čemerné - dňa 7.6.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene termínu stretnutia 26.k.VII.L Z m
Trhovište - Pus. Čemerné v sobotu 11.6.2016 zo 17:30 h na 15:30 h z dôvodu stretnutia Wales - Slovensko na ME; súhlas
TJ FK Družst. Trhovište potvrdený v ISSF dňa 7.6.2016. ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila uvedené
stretnutie odohrať v So 11.6.2016 o 15:30 h na ihrisku futb. odd. TJ Družst. Moravany (poplatok za prerokovanie žiadosti:
Pus. Čemerné - 17 €).
- Vojany - dňa 8.6.2016 podaním v ISSF cez detail stretnutia k zmene miesta stretnutia 26.k. VII.L Z m Bracovce
- Vojany z nedele 12.6.2016 zo 17.00 h na 14:00 h z dôvodu konania obecných slávnosti v obci Vojany (potvrdenie o akcii
nedoručené); súhlas futb. odd. OŠK Svornosť Bracovce potvrdený v ISSF. dňa 8.6.2016. ŠTK na základe vzájomnej
dohody súperov nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 12.6.2016 o 14:00 h na ihrisku futb. odd. OŠK Svornosť
Bracovce (poplatok za prerokovanie žiadosti: Vojany - 17 €).
Nariadenie ŠTK k zmene termínu stretnutia: ŠTK vzhľadom k súboju o prvenstvo v súťaží nariadila
stretnutie 26.k. VII.L V m Záhor - Kusín odohrať v nedeľu 12.6.2016 o 14:00 h.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované v
uzneseniach ŠTK v dňoch 10.-12.6.2016 a zahrnuté budú do mesačných ZF za 06/2016.
Ocenenie víťaza III.L mladších žiakov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii:
Uskutoční sa v sobotu 11.6.2016 na štadióne futb. odd. OŠK Strážske pri stretnutí posledného 20. kola III.L mž Zalužice Bracovce.
Ocenenie víťaza IV. ligy dorastencov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii:
Uskutoční sa v sobotu 11.6.2016 na štadióne futb. odd. ŠK Nacina Ves pri stretnutí posledného 26. kola tejto súťaže
Nacina Ves - Rakovec n/O.
Ocenenie víťaza VI. ligy mužov ako majstra súťaží ObFZ 2015/2016 v tejto vekovej kategórii: Uskutoční sa
v nedeľu 12.6.2016 pri stretnutí posledného 26. kola tejto súťaže na štadióne toho futb. odd., kde bude hrať víťaz súťaže.
Požiadavky VsFZ na vybavenosť štadiónov v súvislosti s postupmi do súťaží VsFZ: ObFZ ich dostal z VsFZ
e-mailom dňa 6.6.2016 so žiadosťou o predloženie tejto informácie postupujúcim družstvám do súťaží VsFZ tak, aby tieto
podmienky splnili. Splnenie týchto požiadaviek je zároveň podmienkou pre zaradenie družstiev do súťaží VsFZ. Následne
bude u týchto družstiev vykonaná kontrola. ObFZ ich kolektívu mužov postupujúcemu do súťaží VsFZ zašle e-mailom dňa
13.6.2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Vladimír Štrus
(Kusín m - 1254013; 10 €) - DK zvyšok DO 2 týždne NEPO zmenila na PO od 8.6.2016 do 8.8.2016, podľa DP 41/2.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- Lukáš Plutko (Krásnovce m - 1231891; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 08.06.2016, podľa DP 37/5a.
- Matúš Hirko (Pozdišovce m - 1249945; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 08.06.2016. podľa DP 37/5a.
- Ľubomír Tokár (Žbince d - 1277620; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 08.06.2016, podľa DP 37/5a.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- stretnutie 25. kola VI.L m Topoľany - Žbince z 5.6.2016: Pavol Serdy (Žbince m - 1119379; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 01.06.2016, podľa DP 45/1/2a,
- stretnutie 25. kola IV.L d Lastomír - Kržsnovce zo 4.6.2016: Boris Vajda (Lastomír d - 1272820; 5 €), 3 stretn.
NEPO od 08.06.2016, podľa DP 49/1a/2a; Martin Hasaralejko (Krásnovce d - 1338581; 5 €) -1 stretn. NEPO od
08.06.2016, podľa DP 37/3.
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutia DK: - stretnutie 24.k. VII.LZ m Ptrukša - Bánovce n/O z 29.5.2016:
opľutie R domácim VD a držanie pod krkom R divákom: DO: Ptrukša - pokuta klubu 100 €, uzavretie HP na 1 stretnutie
PO do 31.12.2016, podľa DP /48/4 (10 € za PPK); Arpád Szabó (VD; 10 € za PPJ) - 1 mes. NEPO od 08.06.2016, podľa
DP 48/1c/2b; Bánovce n/O - poriadková pokuta 4 € za neospravedlnenú neúčasť Milana Babjaka (VD) na zasadnutí dňa
1.6.2016, podľa RS, F/7a/a2/01.
Pokus o NŠH - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretnutie 16.k. V.L Z d Horovce - Bánovce n/O z 28.5.2016:
toto sa neuskutočnilo pre malý počet hráčov domácich (neprešli konfrontáciou pred stretnutím). DO: Horovce - pokuta
klubu 3x80 € za pokus o NŠH, 300 € za nenastúpenie na stretnutie, Milan Marjov (VD; 5 € za PPJ), František Raniak
(KD; 5 € za PPJ) - obaja zákaz výkonu svojich funkcií v stretnutiach na 2 mes. NEPO od 8.6.2016, podľa DP, 53/3b;
rozh. Martin Jakubec (pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o
úhrade doručiť na ObFZ do 15.6.2016 do 13:00 h pod následkom ďalšieho postihu).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované v dňoch 8.-9.6.2016.

Poplatky a pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 06/2016.
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: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 3.6.2016); Hatalov (4 € ŠTK: NNDkS - d - 4.6.2016); Lastomír (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 4.6.2016); Krásnovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d 4.6.2016); Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 4.6.2016); Poruba p/V (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 5.6.2016); Iňačovce (4 €
- ŠTK: NNDks - m - 5.6.2016); Choňkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 5.6.2016); Jastrabie pri MI (4 € - ŠTK: NNDkS m - 4.6.2016); Rem. Hámre (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 3.6.2016); Veľ. Slemence (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 3.6.2016);
Beša (2 € - ŠTK: nPNDkS - m - 5.6.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (2 € - ŠTK:
NpTkS/t - d - 4.6.2016); Podhoroď (2 € - ŠTK: NpTkS/t - d - 4.6.2016), Senné (2 € - ŠTK: NpTkS/i - m - 5.6.2016);
Kusín (2 € - ŠTK: NpTkS/t - m - 5.6.2016); Choňkovce (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 5.6.2016); - za neskorý nástup na
stretnutie: Hatalov (7 € - ŠTK: nNnS - d - 4.6.2016); Iňačovce (7 € - ŠTK: nNnS - m - 5.6.2016); - za nedohranie
stretnutia: Malčice (34 € - ŠTK: NSpsOHP - m - 5.6.2016), Iňačovce (50 € - ŠTK: NSppph - m - 5.6.2016). Z nich pokuty
pre FO a FK budú v dňoch 10.-12.6.2016 zaevidované do ISSF v uzneseniach DK a zahrnuté do mesačných ZF za
06/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na ďalšie stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo
futbale“ pre sezónu 2015/2016 do ISSF: Toto bolo doplnené takto: - dňa 7.6.2016: na stretnutia v dňoch 10.-12.6.2016
(zmeny od 9.6.2016 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 7.6.2016: - stretn. 13.k. IV.L V ž
z 3.6.2016: Vyš. Remety - Zalužice 4:1 (rozh. F. Gejguš); - stretn. 21.k. V.L V d zo 4.6.2016: Úbrež - Porostov 4:0 (rozh. F.
Gejguš); - stretn. 17.k. V.L S d zo 4.6.2016: Lekárovce - Čičarovce 5:7 (KR neobs. R; rozh. Lh).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.-5.6.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 13. kolo - piatok 3.6.2016 o 16:00 h: Senné - Poruba p/V (So 4.6.2016 o 15:00 h:
Ruščanský ako R za Jána Pivarníka).
IV. liga dorastencov: - 25. kolo - sobota 4.6.2016 o 17:00 h: Pavlovce n/U - Trhovište (Ruščanský ako R za
Jána Pivarníka).
V. liga Stred dorastencov: - 17. kolo - sobota 4.6.2016 o 17:00 h: Lekárovce - Čičarovce (Ján Pivarník ako R zruš.; KR neobs. R).
VI. liga mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Hatalov - Malčice (Ferko ako AR1 - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 25. kolo - nedeľa 5.6.2016 o 17:00 h: Veľ. Slemence - Iňačovce (Ferko ako R za
Kopasa), Vojany - Ptrukša (o 14:00 h: Ferko ako R za Kopasa).
b) - na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.-12.6.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 14. kolo - piatok 10.6.2016 o 16:00 h: Poruba p/V - Veľ. Revištia (Ihnacik ako R za
Rapáča).
IV. liga Západ žiakov: - 14. kolo - piatok 10.6.2016 o 16:00 h:Veľ. Slemence - Budkovce (Št 9.6.2016 o 16:00
h: Reňo ako R za Ubľanského).
IV. liga dorastencov: - 26. kolo - sobota 11.6.2016 o 14:00 h: Tušice TNV - Krásnovce (Ferko ako R za
Rapáča), Nacina Ves - Rakovec n/O (Kron ako R za Ferka).
V. liga Stred dorastencov: - 18. kolo - sobota 11.6.2016 o 14:00 h: Záhor - Kriš. Liesková (Bali-Jenčik ako R za
Jána Pivarníka).
VI. liga mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 17:00 h: Budkovce - Hatalov (Matej ako AR1 za Rapáča),
Malčice - Tušice TNV (Bali-Jenčik ako R za Mateja), Vyš. Remety - Zempl. Široká (o 14:00 h: Lisák ako D za Dančišina).
VII. liga Východ mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 17:00 h: Záhor - Kusín (o 14:00 h: Kaffan; Dančišin).
VII. liga Západ mužov: - 26. kolo - nedeľa 12.6.2016 o 17:00 h: Pozdišovce - Bánovce n/O (Koščo ako R za D.
Čeklovského), Bracovce - Vojany (o 14:00 h: Koščo; Didič), Trhovište - Pus. Čemerné (So 11.6.2016 o 15:30 h v
Moravanoch: Ján Pivarník ako R za D. Čeklovského), Veľ. Kapušany B - Veľ. Slemence (o 14:00 h: Didič ako D - zruš.),
Iňačovce - Horovce (o 14:00 h: Popík ako D - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválenie „Registračného a prestupového poriadku SFZ“: Tento prerokoval a schválil VV SFZ na svojom
zas. dňa 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej sú uvedené konkrétne zmeny, sú na linkoch:
„http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/RAPP_ucinnost_15_06_16.pdf;
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novela_RAPP_SFZ_20160615.pdf“. Samotná
novela i celý predpis sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 2.6.2016.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 2.6.2016 od 11:00 h do
9.6.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Ptrukša
(2): Ladislav Babinsky - 04.06.2000 (02-02-02 – 02), Karol Lukáč - 19.11.1999 (02-02-02 – 02); Horovce (2): Kevin

Tolyog - 27.03.1998 (03-03-03 – 06), Mário Kudráč - 24.05.2001 (03-03-03 – 06); Budkovce (3): Imrich Kišš 02.03.2002 (03-03-03 – 06), Sebastián Fako - 20.12.2003 (03-03-03 – 06), Kristián Adamčík - 13.08.2002 (03-03-03 –
06), Rakovec n/O (1): Andrej Koceľa - 28.10.1978 (08-08-08 – 09). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 2.6.2016 od 11:00 h do
9.6.2016 do 11:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Ptrukša (2): Ladislav
Babinsky - 04.06.2000 (02 – 02), Karol Lukáč - 19.11.1999 (02 – 02); Horovce (2): Mário Kudráč - 24.05.2001 (06 –
06), Kevin Tolyog - 27.03.1998 (06 – 06); Budkovce (3): Kristián Adamčík - 13.08.2002 (07 – 07), Sebastián Fako 20.12.2003 (07 – 07), Imrich Kišš - 02.03.2002 (07 – 07); Rakovec n/O (1): Andrej Koceľa - 28.10.1978 (09 – 09).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
SPRÁVY KM ObFZ:
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 3.6.2016: Moravany (z
U14: Samuel Kaľuha - rod. dôv.).
Oznámenia k neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12,
U13, U14, dňa 6.6.2016, 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 6.6.2016: Senné (z U13: Ondrej
Farkaš - zdrav. dôv.).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, zo 6.6.2016 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), 11 hráčov z kategórie U12 (nar. po 1.1.2004). Dostavili sa naň títo hráči: a) z
kategórie U14 (1): Patrik Ivanko (Topoľany); b) z kategórie U13 (6): Anton Žofčák, Štefan Pulko (obaja Bracovce);
Rudolf Tokar (Nacina Ves), Michal Greňa (Zalužice), Dalibor Kováč, Róbert Kováč (obaja Pozdišovce); c) z kategórie
U12 (7): Patrik Senk, Erik Šarik (obaja Zalužice); Ladislav Dolinič (Poruba p/V); Gabriel Demeter (Petrovce n/L);
Adrian Kakara (Nacina Ves); Martin Čurma, Július Eštok (obaja Bracovce). Ospravedlnili sa títo hráči: a) z kategórie
U14 (0): nikto; b) z kategórie U13 (1): Ondrej Farkaš (Senné); c) z kategórie U12 (0): nikto. Nedostavili sa bez
akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (9): Timotej Čornej (Jovsa); Matúš Schmidt (Pus. Čemerné); Samuel
Rinik (Trhovište); Daniel Šimko (Topoľany); Kevin Hudák (Palín); Dominik Šimon (Poruba p/V); Martin Točený,
Samuel Samuel, Richard Lehotay (všetci Moravany); b) z kategórie U13 (3): Tóbiáš Rinik (Trhovište); Jakub Jurko
(Pozdišovce); Tomáš Jaščúr (Zalužice); c) z kategórie U12 (4): Filip Pavlík (Trhovište); Fabián Baran (Zalužice);
Martin Kočiš (Vinné); Patrik Kráľ (Topoľany). 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 13.6.2016 do 15:00 h oznámili dôvod nedostavenia sa naň. Táto informácia o
tomto tréningovom zraze bola dňa 9.6.2016 zaslaná z ObFZ e-mailom aj k samostatnému zverejneniu na webovú
stránku ObFZ.
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 aj: - originál „Potvrdenia o návšteve školy“: Michal Končik.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016: Spracoval ho J. Bendzák (sekretár ObFZ). Z ObFZ
ho v prílohe e-mailu s pozvánkou na zasadnutie VV ObFZ dňa 10.6.2016 zaslal k pripomienkovaniu členom VV a
predsedovi RK.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016: Na Se si svoj videozáznam už
postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 8.6.2016: Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z 23.8.2015,
zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Moravany zo 4.10.2015).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 6.6.2016: M. Špivák (za 02,03,04); - dňa 7.6.2016: P. Tudja (za 04); - dňa 8.6.2016: M. Mazár (za 04),
A. Stretavský (za 04).
Aktualizácia časti „Platné informácie“ na webovej stránke ObFZ k 31.5.2016: Na nej, v jej novej verzii, v
menu vľavo, v časti „Platné informácie“ bola dňa 1.6.2016 aktualizovaná časť pod názvom „Platné informácie ObFZ
k 31.5.2016“, v ktorej záujemcovia nájdu platné informácie jednotlivých úsekov FZ. Sú v nej tieto časti: 01 – O
platných predpisoch; 02 – O komunikácii s ObFZ; 03 – O propagácii futbalu v ObFZ; 04 – O dohodách s ObFZ; 05 – O
súťažiach ObFZ; 06 – Pre rozhodcov a delegátov; 07 – O matričných úkonoch; 08 – Pre trénerov; 09 – Info Odd.
riadenia súťaží SFZ; 10 – Info Odd. IT SFZ; 11 – O členských schôdzach FO a FK; 12 – O konferenciách FZ; 13 –
Info pre FO a FK.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 05/2016 k príprave výplat za 05/2016:
Tieto boli spracované a upravené v dňoch 6.-8.6.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 05/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 8.-9.6.2016 a dňa 9.6.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za

uvedený mesiac.
Z konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave: Rokovania najvyššieho orgánu SFZsa tradične začalo v
slávnostnom duchu. Prezident SFZ Ján Kováčik privítal delegátov konferencie (zúčastnilo sa 85 z 87), čestného
prezidenta SFZ Františka Laurinca (vedúceho oddelenia národných futbalových asociácií UEFA Thierry Favrea),
hlavnú kontrolórku športu Alenu Fisterovú a ďalších hostí. V úvode delegáti jednomyseľným hlasovaním prijali za
čestného člena SFZ Jozefa Marka - legendu slovenského rozhodcovstva, ktorý viac ako 20 rokov bol členom komisie
rozhodcov UEFA a stále sa aktívne podieľa na ďalšom rozvoji rozhodcovstva na národnej i medzinárodnej úrovni.
Konferencia ocenila aj ďalších jubilantov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského futbalu. Peter Čerevka, Štefan
Havlíček, Milan Lešický, Štefan Olšavský, Ján Pisár, ktorí si pamätnú plaketu prevzali z rúk prezidenta SFZ Jána
Kováčika a generálneho sekretára Jozefa Klimenta. Konferencia: - rozhodla o zavedení členského pre všetkých členov
SFZ, čo je podmienkou získania štátnej podpory v zmysle zákona o športe (delegáti odsúhlasili výšku členského v
rozmedzí od 3 do 10 € ročne pre individuálnych členov a 20 € pre futbalové kluby; - schválila reorganizáciu 2. ligy
mužov, ktorá od sezóny 2017/2018 bude celoslovenská so 16 účastníkmi, pričom právo postupu do nej získajú víťazi
3.líg riadených regionálnymi futbalovými zväzmi s podmienkou splnenia všetkých podmienok účasti, ktoré vyžadujú
príslušné normy SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis republikových súťaží); - schválila novely stanov SFZ, volebného i
rokovacieho poriadku, ktorých obsah bolo potrebné zosúladiť so zákonom o športe; - schválila novelu registračného a
prestupového poriadku SFZ, v ktorom boli zapracované pripomienky FIFA ako aj závery z rokovania pracovnej
skupiny, ktorá sa zaoberala pripomienkami z klubov, regionálnych i oblastných futbalových zväzov; - schválila návrh na
kapitálový vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s. prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave; - schválila
účtovnú závierku, správu nezávislého audítora a návrhy na rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing
za roky 2014 a 2015; - schválila návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing na rok 2016; - schválila Ing. Editu Čechovú ako
audítora pre vykonanie auditu ročnej uzávierky SFZ a SFZ Marketing za roky 2015 a 2016; - zvolila Pavla Šípoša za
člena výkonného výboru SFZ (zástupcu amatérskehop futbalu za ZsFZ); - potvrdila predsedu revíznej komisie SFZ Jána
Liptáka ako kontrolóra SFZ a schválila návrh na výšku a spôsob jeho odmeňovania; - zvolila Jána Sváka za
podpredsedu odvolacej komisie a člena dopingového senátu, Pavla Maloviča za člena dopingového senátu a Luciu
Knappkovú za náhradníčku dopingového senátu odvolacej komisie SFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2015: Na Se ObFZ si ho už osobne alebo v zastúpení dodatočne vyzdvihli aj: - dňa 6.6.2016:
M. Špivák. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ môžu vyzdvihnúť aj títo
ďalší z nich: J. Dudaš, Mart. Marcin, J. Rezanka, I. Šimaľ.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 05/2016: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 6.6.2016: J. Škodi.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.6.2016 a importované na
účte SFZ majú byť do 13.6.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 10.6.2016. V termíne od 2.6.2016 od 11:00 h
do 9.6.2016 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 25 FO a FK (predtým už od 4) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 3.6.2016 (3): Dúbravka, Hatalov, Podhoroď; - dňa
8.6.2016 (17): Horňa, Horovce, Koromľa, Kusín, Lastomír, Lesné, MI-Močarany, Poruba p/V, Pus. Čemerné,
Rakovec n/O, Trhovište, Úbrež, Veľ. Kapušany, Vinné, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká; - dňa 9.6.2016 (5): Oborín,
Pavlovce n/U, Pozdišovce, Veľ. Slemence, Žbince. Uhradiť ich má ešte týchto 29 FO a FK územne patriacich pod ObFZ
MI: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce, Kriš.
Liesková, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI - Topoľany, Moravany, Niž. Rybnica, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Rem.
Hámre, Rus. Hrabovec, Senné, Strážske, Stretava, Tibava, Tušice TNV, Veľ. Revištia, Vojany, Vyš. Remety. Každý
FO a FK, ktorý dňa 14.6.2016 nebude mať platbu zo ZF za 05/2016 importovanú na účte SFZ, bude mať od 14.6.2016
zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Oznámenia k príprave súťaží FZ 2016/2017: Sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 6.6.2016. Sú v nich najdôležitejšie oznamy o príprave súťaží SFZ, VsFZ a ObFZ
Michalovce pre sezónu 2016/2017.
Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Informácie o nej sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ,
v jej menu vľavo dole, v novovytvorenej časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". Prvé informácie do nej boli
dané dňa 6.6.2016, ďalšie budú zverejňované od pondelka 13.6.2016 priebežne. Preto bude potrebné túto časť sledovať
každý deň.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.

