Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 07 z 15.08.2018
ZMENA PRACOVNÝCH HODÍN SEKRETARIÁTU ObFZ: Z dôvodu vysokých teplôt bude
sekretariát ObFZ aj v nasledujúcom týždni pracovať v dobe od 07.30 hod. do 14.00 hod.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 10.8.2018 do 15.8.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: P.
Kaffan na 1.9.2018 - rod. dôv., K. Ubľanská na 19.8.2018 - osob. dôv., J. Pivarník na 26.8.2018 - rod. dôv., M. Čekan na
25-26.8.2018 a 1-2.9.2018 - prac. dôv.; - o zruš. obs.: M. Tomči na 17.8.2018 - zdrav. dôv.; - ospr. z neúčasti na zasad. KR
dňa 15.8.2018: P. Povar - prac. dôv.
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 15.8.2018: Veľ. Slemence (ten v
nej žiada o zmenu obsadeného rozh. P. Dziada v stretn. 1.k. IV.LV ž Veľ. Slemence - Zalužice zo 17.8.2018). KR
uvedenú žiadosť vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Veľ. Slemence 17€.
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 13.8.2018: Strážske B na výkon rozhodcu J.
Cejkovského v stretn. 2.k. VII.LZ m Veľ. Slemence – Strážske B z 12.8.2018, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť
pre FK Strážske B 40 €.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 15.8.2018 sa naň dostavili: a) - rozh.: M. Mazár, M. Juhás, deleg.: Š. Miľo - (všetci z dôvodu pohovoru k okolnostiam v stretnutí 2.k. VI.L m Budkovce – Vyš. Remety z 12.8.2018; KR
ho s nimi vykonala, upozornila na zistené nedostatky a prijala opatrenia); b) rozh.: M. Čekan, Š. Miľo, deleg.: Š. Miľo - (všetci
z dôvodu neúčasti na náhr. letnom seminári R a D.; KR s nimi vykonala náhradný seminár R a D a vydala pokyny do SR
2018/2019).
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: a) - dňom 15.8.2018: - z dôvodu absolvovania náhr.
letného seminára R a D: M. Čekan, Š. Miľo ml., Š. Miľo st.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 15.8.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Budkovce (zo stretn. 2.k. VI.L m Budkovce – Vyš. Remety z 12.8.2018; KR pozastavuje obsadzovanie - za nedostatky v stretn.
R: M. Mazárovi a M. Juhásovi na 2. stretn.; - za nedostatky v správe D: Š. Miľovi na 2. stretn. KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby do oznámenia); b) Veľ. Slemence (zo stretn. 2.k. VII.LZ m Veľ. Slemence – Strážske B z 12.8.2018; KR na
základe sťažnosti FK Strážske B považuje sťažnosť v bode č.1 za opodstatnenú, v bode č.2 sa nedá posúdiť, v bode 3-5 za
neopodstatnenú. KR pozastavuje obsadzovanie - za nedostatky v stretn. R: J. Cejkovskému na 2. stretn. KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia)
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 22.8.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: J.
Ferenc, T. F. Komenda, Š. Ferko – všetci z dôvodu pohovoru.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 24.-26.8.2018: KR ho dňa 15.8.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 21.8.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 22.8.2018: KR ho dňa 15.8.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 7, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 17.-19.8.2018: KR ich dňa 15.8.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 7, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017: ObFZ ich zabezpečil počas predchádzajúcej sezóny pre potreby R a D
súťaží ObFZ. V cene po 10 € si ich už na ObFZ prevzali aj títo R: dňa 4.4.2018: M. Tušek; dňa 5.4.2018: Joz. Pivarník;
dňa 25.4.2018: P. Piovar, Š. Ferko, M. Jakubec; dňa 10.5.2018: L. Rezanka; dňa 18.7.2018: J. Zambory; dňa 31.7.2018:
J. Bukaj. Neprevzali si ich a prevziať obratom si ich majú aj títo R: J. Dudáš.
Upozornenie na dobu platnosti RP R a D: V prípade skončenej alebo končiacej sa doby platnosti RP je
každý R a D povinný obratom v ISSF požiadať o vybavenie nového RP SFZ (v prípade potreby môže pritom vymeniť
aj fotografiu).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 25-26.8.2018 pre nedostatok R: KR ho
dňa 15.8.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 2. kolo - So 25.8.2018 o 13:00 h: Moravany Palín; V.LV d - 2. kolo - So 25.8.2018 o 13:00 h: Záhor - Úbrež; V.LZ d - 2. kolo - So 25.8.2018 o 13:00 h: Kriš.
Liesková - Vojany; VI.L m - 4. kolo - Ne 26.8.2018 o 13:00 h: Vojany - Žbince; VII.LV m - 4. kolo - Ne 26.8.2018 o
13:00 h: Úbrež - Kusín; VII.LZ m - 4. kolo - Ne 26.8.2018 o 13:00 h: Topoľany B - Oborín; VIII.L m - 4. kolo - Ne
26.8.2018 o 13:00 h: Horňa - Moravany.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Úhrada prerozdelenej PP od FK Žbince: ŠTK, na základe svojej požiadavky z 25.7.2018, vzala na vedomie
informáciu EkÚ ObFZ o úhrade prerozdelenej PP 1000 € za odhlásenie družstva dorastencov FK Žbince zo súťaže IV.L d
U19 ObFZ MI 2017/2018 prevodom z účtu ObFZ dňa 3.8.2018 po 84 € na účty zvyšných 12 FO a FK tejto súťaže podľa
dodaných údajov.
Úhrada 50% fin. prostriedkov pre FO a FK z uhradených poriadkových pokút za nenastúpenia na
stretnutia súťaží ObFZ 2017/2018: ŠTK, na základe svojej požiadavky z 25.7.2018, vzala na vedomie informáciu EkÚ
ObFZ o úhrade týchto fin. prostriedkov prevodom z účtu ObFZ dňa 3.8.2018 na účty FO a FK podľa dodaných údajov.
Rozdelenie druhých 50% finančných prostriedkov z uhradených poriadkových pokút za nenastúpenia na

mládežnícke stretnutia súťaží ObFZ 2017/2018 pre víťazov mládežníckych súťaží ObFZ 2017/2018: ŠTK, na
základe svojej požiadavky z 25.7.2018, vzala na vedomie informáciu EkÚ ObFZ o úhrade týchto fin. prostriedkov
prevodom z účtu ObFZ dňa 3.8.2018 na účty FO a FK podľa dodaných údajov.
Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2018/2019: Dohody potvrdené ŠTK si FK Iňačovce, Zempl.
Široká, Moravany, Rakovec n/O, Dúbravka, Ložín, Bracovce, Močarany, Zalužice môžu prevziať na ObFZ.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii dorastencov: - dňa 15.08.2018: Strážske (David Koťo 24.11.2004, Adrián Pilník - 26.10.2004); v kategórii mužov: - dňa 15.08.2018: Tušice TNV (Jakub Hotovčin 14.4.2001); Podhoroď (Peter Revák - 01.01.2002, Patrik Riabec - 28.04.2002, Martin Huraj - 03.09.2001); Horňa
(Jozef Cigaš - 8.3.2001, Ondrej Špak - 22.7.2002). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VII.LV m - 2.k. z 11.08.2018: Zalužice B - Pavlovce n/U B
3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Ruščanského z 11.08.2018; PP 200 € do pre Pavlovce n/U B, do
pozornosti DK); b) III.L mž U13 - 1.k. z 14.08.2018: Vyš. Remety - Veľ. Revištia 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na
vedomie podanie R: Remeckého z 14.08.2018; PP 100 € do pre Veľ. Revištia, do pozornosti DK); c) VII.LV m - 2.k. z
12.08.2018: Podhoroď - Rus. Hrabovec. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie vopred podané oznámenie na ObFZ,
domácemu FK a v ISSF z dôvodu ochorenia 7 hráčov FK R. Hrabovec. Dodané potvrdenie od ZS Porúbka MUDr.
Andrej Kurák z 10.08.2018. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2.k. VII.LV m Podhoroď - Rus. Hrabovec dňa
22.8.2018 (streda) o 17:00 hod. na ihrisku v Podhorodi.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: VII.LZ m - 2.k. z 12.08.2018: Veľ. Slemence - Strážske B
(25´ pre nepripravenie nominácie Ho); PP 4 € pre Strážske B. ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP. Do pozornosti
DK.
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: VII.LV m 2.k z 11.8.2018 Rem. Hámre - Kusín: D nezabezpečili
natáčanie videozáznamu, vzaté na vedomie podanie R: Ubľanského, PP 75€ pre Rem. Hámre, do pozornosti DK.
Neuvedenie prípravy nominácií hráčov v zápise o stretnutí: VIII.L m 2.k z 12.8.2018 Tibava - Ptrukša:
neuvádza R: J. Ferenc; VIII.L m 2.k z 12.8.2018 Moravany - Koromľa: neuvádza R: T. F. Komenda, obaja do
pozornosti KR.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Zempl. Široká - k stretnutiu 2.k. VI.L m z 12.08.2018 Pozdišovce – Zempl. Široká (Pavol Staroškovič
1225117, Samuel Čičák 1378124).
● Krásnovce - k stretnutiu 2.k. VI.L m z 12.08.2018 Hatalov - Krásnovce (Peter Moskaľ 1159299).
● Žbince - k stretnutiu 2.k. VI.L m z 12.08.2018 Poruba p/V – Žbince Marko Havrila 1370590).
● Tušice TNV - k stretnutiu 2.k. VII.LZ m z 12.08.2018 Tušice TNV - Ložín (Lukáš Froň 1278445, Michal
Repko 1226093; rozh. Š. Ferko to v zápise neuviedol - do pozornosti KR).
● Strážske B - k stretnutiu 2.k. VII.LZ m z 12.08.2018 Veľ. Slemence - Strážske B (Kamil Dupaľ
1278602, č.9 Martin Mikeľ 1340637).
RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj
oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF)
● Veľ. Slemence - k stretnutiu 2.k. VII.LZ m z 12.08.2018 Veľ. Slemence - Strážske B (Márton Kobori
1312289, Dávid Szatmary 1254625 dodané 15.8.2018).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 15.8.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 11.-12.8.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 15.08.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Rem. Hámre - všetky domáce stretnutia VII.LV m v SR 2018/2019 odohrať v nedeľu (nie v sobotu ako je to
uvedené v elektronickej prihláške na súť. roč. 2018/2019) v ÚHČ na ihrisku v Rem. Hámroch. ŠTK súhlasí so
žiadosťou a nariaďuje odohrať domáce stretnutia FK Rem. Hámre v nedeľu v ÚHČ na ihrisku v Rem. Hámroch.
Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Rem. Hámre.
● Záhor - VI.L m 3.k z 19.8.2018 Záhor - Zempl. Široká: nový termín - 19.8.2018 o 16:00 h v Záhore. Súhlas
súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 19.8.2018 o 16:00 h na ihrisku v Záhore.
Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Záhor.
● Vojany - VI.L m 3.k z 19.8.2018 Vojany - Pozdišovce: nový termín - 19.8.2018 o 16:00 h vo Vojanoch.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 19.8.2018 o 16:00 h na ihrisku vo
Vojanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Vojany.
● Sobrance - III.L ž U-15 1.k z 17.8.2018 Vinné - Sobrance: nový termín - 11.9.2018 o 15:30 h vo Vinnom.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 11.9.2018 o 15:30 h na ihrisku vo
Vinnom. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Sobrance.
● Strážske - IV.LZ ž U-15 1.k z 17.8.2018 Tušice TNV - Strážske: nový termín - 19.10.2018 o 15:00 h v
Tušiciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 19.10.2018 o 15:00 h na
ihrisku v Tušiciach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Strážske.
● Strážske - III.L mž U-13 1.k z 15.8.2018 Strážske - Sobrance: nový termín - 03.10.2018 o 15:00 h v
Strážskom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 03.10.2018 o 15:00 h na
ihrisku v Strážskom. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Strážske.
● Topoľany - III.L ž U-15 1.k z 17.8.2018 Nacina Ves - Topoľany: nový termín - 29.08.2018 o 16:00 h
v Nacinej Vsi. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 29.08.2018 o 16:00 h na

ihrisku v Nacinej Vsi. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Topoľany.
● Močarany - III.L mž U-13 1.k z 15.8.2018 Močarany - Veľ. Kapušany: nový termín - 03.10.2018 o 15:00 h
v Zalužiciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 03.10.2018 o 15:00 h na
ihrisku v Zalužiciach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Močarany.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 22.08.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h:
Pavlovce n/U B (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu neúčasti na stretnutí 2.k VII.LV m Zalužice B -Pavlovce
n/U B z 11.8.2018 a nezabezpečenia natáčania videozáznamu zo stretnutia 1.k VII.LV m Pavlovce n/U B -Iňačovce z
5.8.2018. Toto predvolanie vyplýva z uznesenia VV ObFZ MI zo dňa 13.8.2018.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 25-26.8.2018 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 15.8.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019 hraných v dňoch 11.-12.8.2018: Rozhodnutia DK:
- Ján Hutaj (1231575) - 10 € - Budkovce, VI.L m - podľa 49 2/a DP ukladá DS - 2 súťažné stretn. NEPO od 15.8.2018
- Martin Peťo (1130655) - 10 € - Vyš. Remety, VI.L m - podľa 49 2/a DP ukladá DS - 2 súťažné stretn. NEPO
- Erik Fedor (1230520) - 10 € - Zempl. Široká, VI.L m - podľa čl. 37/3 ukladá DS - 1 súťažné stretn. NEPO od
14.8.2018
- Tomáš Bodnár (1184236) - 10 € - Ložín, VII.LZ m - podľa čl. 37/3 ukladá DS - 1 súťažné stretn. NEPO od 14.8.2018
- Michal Kužma (1206412) - 10 € - Moravany, VIII.L m - podľa čl. 37/3 ukladá DS - 1 súťažné stretn. NEPO od
14.8.2018
Zmena disciplinárnej sankcie: - Maroš Dilík (1212491) - Rakovec n/O, VII.LZ m - DK berie na vedomie
žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a podľa čl. 41/1,2 DP; podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 mesiac
NEPO); mení zvyšok trestu na podmienečný do 9.9.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 14.11.2018
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry za 06/2018: Stále ich aj k 15.08.2018 na základe
informácií EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - od 11.7.2018: Bánovce n/O. DK ich uvedeným FO a FK zruší až po úhrade
uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 07/2018 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 14.08.2018 majú tieto FO a FK: Budkovce, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 07/2018: dňa 14.08.2018: Porostov, Poruba p/V (obom od 14.08.2018 bez ďalšieho postihu).
Upozornenie pre R: DK upozorňuje R a D na správne opísanie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí,
s poukazom na čl. 63 Disciplinárneho poriadku – Administratívne pochybenie delegovanej osoby, s možnosťou
uloženia disciplinárnej sankcie za toto disciplinárne previnenie podľa Disciplinárneho poriadku SFZ.
Odvolanie voči rozhodnutiu DK: DK berie na vedomie odvolanie OŠK Budkovce voči uzneseniu DK č. MIDK-2018/2019-0007, ktorým udelila podľa čl. 49 2/b DP DS 4 mesiace NEPO hráčovi Jánovi Hutajovi (1231575). Na
základe stanoviska KR a po vzhliadnutí videozáznamu zo zápasu Budkovce - Vyš. Remety, usúdila, že nedošlo k
naplneniu skutkovej podstaty na základe zápisu zo stretnutia podľa čl.49/1,b (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) a
podľa čl. 84/4,7 DP plne VYHOVUJE ODVOLANIU. Mení svoje predchádzajúce rozhodnutie a ukladá novú DS pre
menovaného hráča - 2 súťažné stretnutia NEPO podľa 49 2/a DP od 15.8.2018.
Porušenie povinností organizátora stretnutia: OŠK Budkovce - DK na pojednávaní dňa 15.8.2018, na
základe zápisu o stretnutí, správy DZ, videozáznamu zo stretnutia a výpovedí predvolaných strán (R, AR1, DZ, z
Budkoviec a z Vyš. Remet) zistila porušenie povinnosti organizátora stretnutia, podľa čl. 57/1a, c - DK podľa čl. 57/2 v
súčinnosti s čl. 12/6 ukladá pokuta 100 € a s čl. 43/2 a, l zakazuje výkon činnosti HU pre Lukáša Ložanského (1211930)
na nasledujúce 3 domáce stretnutia a prikazuje zvýšiť počet členov US na 10 v nasledujúcich 3 domácich stretnutiach
od 16.8.2018.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na
stretnutie: Pavlovce n/U B (200 € - ŠTK: NnS - m - 11.8.2018); Veľ. Revištia (100 € - ŠTK: NnS - ž - 14.8.2018); - za
neskorý začiatok stretnutia: Strážske B (4 € - ŠTK: NZS - m - 12.8.2018); - za nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia:
Rem. Hámre (75 € - ŠTK: NVzS - m - 11.8.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK
do 17.08.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2018.
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 2018/2019“ v dňoch 17.-19.8.2018:
III.L mž U13 - 1. kolo - streda 15.8.2018 o 15:00 h: Močarany - Veľ. Kapušany (3.10.2018 v Zalužiciach:
Olexa), Strážske - Sobrance (3.10.2018: Zambory)

III.L ž U15 - 1. kolo - piatok 17.8.2018 o 16:00 h: Nacina Ves - Topoľany (29.8.2018: Feňuš), Vinné - Sobrance
(11.9.2018 o 15:30 h.: Gužiňák)
IV.LV ž U15 - 1. kolo - piatok 17.8.2018 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Zalužice (Dziad ako R zruš., KR neobs. R)
IV.LZ ž U15 - 1. kolo - piatok 17.8.2018 o 16:00 h: Tušice TNV - Strážske (19.10.2018 o 15:00 h.: D.
Čeklovský), Žbince - Petrovce n/L (Dziad ako R za Tomčiho)
VI.L m - 3. kolo - nedeľa 19.8.2018 o 16:00 h: Vojany - Pozdišovce (o 16:00 h.: Ferko - Zambory; Sabo),
Žbince - Trhovište (Čekan ako R za Cejkovského), Palín - Poruba (Pivarník), Krásnovce - Budkovce (Feňuš ako AR1 za
Pavla), Zalužice - Hatalov (Olexa ako AR1 za Feňuša), Záhor - Zempl. Široká (o 16:00 h.: Tudja; Vojtko)
VII.LV m - 3. kolo - nedeľa 19.8.2018 o 16:00 h: Kusín - Porostov (Pavlo; Lisák ml.), Rus. Hrabovec - Rem.
Hámre (Babjak ako AR1 zruš.), Pavlovce n/U - Podhoroď (Komenda ako R za Ferka)
VIII.L m - 3. kolo - nedeľa 19.8.2018 o 16:00 h: Horňa - Stretava (Babjak ako R za Tudju), Ptrukša - Sobrance
B (o 13:00 h.: Matej)
- na dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 22.8.2018:
VII.LV m - 2. kolo - streda 22.8.2018 o 17:00 h: Podhoroď - Rus. Hrabovec (Ihnacik; Žoffčák)
OBSADENIE R:
III.L mž U13 - 2. kolo - streda 22.8.2018 o 15:00 h: voľno - Sobrance; Veľ. Kapušany - Strážske (So 25.8.2018
o 10:00 h: Rapáč); Veľ. Revištia - Močarany (Pia 24.8.2018: Gužiňák); Kriš. Liesková - Vyš. Remety (Dziad)
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok ObFZ Michalovce na sezónu 2018/2019: ÚSS ObFZ, na základe svojej požiadavky
z 03.08.2018, vzal na vedomie informáciu EkÚ ObFZ o jeho úhrade v čiastke 20 € prevodom z účtu ObFZ dňa 3.8.2018 na
stanovený účet podľa údajov z faktúry.
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2018/2019 v II. polroku 2018: Tieto do ISSF doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
10.08.2018: Pavlo Peter, Rapáč Patrik, Sabo Milan (všetkým týmto 3 na obdobie 11.08.2018 - 31.10.2018).
Vygenerovanie 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019 v
ISSF: Dňa 15.08.2018 J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) v ISSF vygeneroval stretnutia 1.kola tejto súťaže,
ktoré je na programe v Ut 28.08.2018 o 17:00 h.
SPRÁVY OK ObFZ:
Odvolanie voči výške trestu hráča: OK súhlasí s opravným prostriedkom, pri ktorom DK samá zmenila svoje
pôvodné rozhodnutie pri odvolaní OŠK Budkovce v zmysle uznesenia č. MI-DK-2018/2019-0012. Bez ďalšieho
riešenia OK.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie: V stredu 22.8.2018 bude sekretariát ObFZ pracovať až od 13.00 hod.
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ od KR: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu
vyzdvihnúť tieto FO a FK: Kusín (zo stretn. 11.k. VII.LV m Kusín - Rus. Hrabovec z 29.4.2018, zo stretn. 12.k. VII.LV m
Kusín - Porostov z 6.5.2018, zo stretn. 15.k. VII.LV m Kusín - Tibava z 27.5.2018); Ložín (zo stretn. 12.k. VII.LZ m Ložín Veľ. Slemence z 8.4.2018); Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence - Pus. Čemerné z 15.4.2018); Malčice (zo
stretn. 15.k. VII.LZ m Malčice - Veľ. Slemence z 29.4.2018);
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 07/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-3.8.2018 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 3.8.2018 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 15.8.2018 vygenerovali aj tieto FO a FK: - z
klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): (vygenerovať si ho obratom má MFK Zemplín
Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 0; predtým 11): (vygenerovať si ho
obratom majú aj tieto 2 FO a FK: Lastomír, Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší
1; predtým 36): Krásnovce (vygenerovať si ho obratom majú aj tieto 3 FO a FK: Lekárovce, Palín, Rus. Hrabovec).
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 06/2018 v dňoch 01.07.2018 - 08.08.2018: Tieto boli
sekretariátom ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 10.8.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná emailom účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 06/2018
uhradených pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 18.085,29 € (neúplné platby za 06/2018 importované na účet SFZ v
dňoch 01.07.2018 - 08.08.2018; PP: 4546); dátum dodania: 10.08.2018; dátum vyhotovenia: 10.08.2018; dátum
splatnosti: 15.08.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2018: Na ObFZ sú povinní ho po 1.9.2018 doručiť všetci študenti.

Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadrili už aj: - dňa
08.08.2018: T. Olexa.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 10.08.2018 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 10.08.2018: čiastka 18.085,29 € (neúplné platby za 06/2018
importované na účet SFZ v dňoch 01.07.2018 - 08.08.2017; PP: 4546).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 15.8.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.8.2018. Do 15.08.2018 do 16:00 h ich už
na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: - dňa 08.08.2018: Beša, Oborín, Pus. Čemerné, Zempl. Široká, Žbince; dňa 09.08.2018: Iňačovce, Jovsa, Ložín, Zalužice; - dňa 10.08.2018: Krásnovce, Palín, Podhoroď; - dňa 11.08.2018:
MI-Topoľany; - dňa 13.08.2018: Jastrabie pri MI, Malčice, Tibava; - dňa 14.08.2018: Porostov, Poruba p/V. Do
uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Budkovce, Pozdišovce, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.8.2018), nemal platbu z nej
importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.8.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 9. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 13.8.2018. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal
ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej do
časti „Výkonný výbor ObFZ MI.

Oblastný futbalový zväz Michalovce

