Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 8 z 23.08.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 17.8.2017 do 23.8.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Hatalov zo 6.8.2017; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 23.8.2017 dostala od týchto FO a FK: Trhovište (zo stretn.
2.k. VI.L m Trhovište - Žbince z 13.8.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 17.8.2017 do 23.8.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
M. Jakubec na 27.8.2017 - prac. dôv. (obratom doručiť potvrdenie od zamestnávateľa); - o neobs.: J. Cejkovský na
2.9.2017 - rod. dôv.
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh.: P. Pavlo, M. Hospodi, R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík. KR ho im zruší až po doručení tohto potvrdenia.
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Každý R a D bol povinný si v ISSF
vygenerovať svoj členský poplatok na sezónu 2017/2018 a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o
členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Vygenerovali ho už aj: - z rozhodcov:
- do 18.8.2017: Š. Ferko, M. Mazár; - do 21.8.2017: A. Stretavský. Predtým si ho už vygenerovalo 26 R a všetkých 8 D.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: KR
dňa 23.8.2017 požiadala Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D: dňa 23.08.2017: L. Popik (na obdobie 26.8.2017 31.10.2017).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 20.-27.8.2017: KR ich dňa 23.8.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 8, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R na stretnutia 1. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018 dňa 31.8.2017: KR ho dňa 23.8.2017 prerokovala a schválila. Je zverejnené v tejto ÚS, v časti „Obsadenie R“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 1.-3.9.2017: KR ho dňa 23.8.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 29.8.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 30.8.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Veľ. Revištia (zo stretn. 3.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Krásnovce z
20.8.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 2.-3.9.2017 pre nedostatok R: KR ho dňa
23.8.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V. liga dorastencov Západ: - 1. kolo - sobota 2.9.2017 o 12:30 h:
Čičarovce - Ložín; VI. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 3.9.2017 o 12:30 h: Budkovce - Hatalov, Poruba p/V - Zempl.
Široká; VIII. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 3.9.2017 o 12:30 h: Jastrabie pri MI - Lekárovce.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Požiadavka na úhradu vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom sezóny
2016/2017 na účet ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2016/2017: ŠTK v zmysle
platných zásad, podľa RS a po preverení restov, rozhodla finančnú zábezpeku 170 € vrátiť najneskôr do 31.8.2017, pričom
požiadala EkÚ ObFZ o jej úhradu prevodom z účtu ObFZ na účet tohto FO podľa týchto údajov: ● Príjemca: FO TJ
Družst. Petrovce n/L; IBAN: SK66 0900 0000 0000 9101 9056; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 170,00 €; VS: 20162017;
KS: 0556; ŠS: 20160630.
Zosumarizovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia súťaží
ObFZ v sezóne 2016/2017: V dňoch 16.-23.8.2017 ho spracoval J. Bendzák (sekretár ObFZ) z podkladov ŠTK ObFZ za
II. polrok 2016 a za I. polrok 2017.
Prehľad nenastúpení na stretnutia súťaží ObFZ v sezóne 2016/2017 s udeleným postihom: Spolu ich bolo 9,
a to týchto: I. Jeseň 2016 (spolu 5): A) Súťaže „Majstrovstiev ObFZ“ (spolu 5): a) muži (spolu 0): nebolo žiadne
nenastúpenie; b) dorastenci (spolu 3): IV.L d U19 (spolu 1): 1.k. z 06.08.2016: Petrovce n/L - Vinné 3:0 kont. (HN; PP:
150 €; pre Petrovce n/L: 75 €); V.L Z d U19 (spolu 2): 5.k. z 02.10.2016: Zalužice - Pus. Čemerné 3:0 kont. (HN; PP: 150
€; pre Zalužice: 75 €); 6.k. z 08.10.2016: Bánovce n/O - Malčice 3:0 kont. (HN; PP: 150 €; pre Bánovce n/O: 75 €); c)
žiaci (spolu 2): IV.L V ž U15 (spolu 1): 1.k. z 02.09.2016: Tibava - Veľ. Revištia 3:0 kont. (HN; PP: 100 €; pre Tibavu: 50
€); IV.L Z ž U15 (spolu 1): 5.k. z 30.09.2016: Trhovište - Veľ. Slemence 3:0 kont. (HN; PP: 100 €; pre Trhovište: 50 €); B)
Súťaž o „Pohár ObFZ“ (spolu 0): nebolo žiadne nenastúpenie; II. Jar 2017 (spolu 4): Súťaže „Majstrovstiev ObFZ“
(spolu 2): a) muži (spolu 1): VIII.L m (spolu 1): 18.k. z 22.04.2017: Petrovce n/L B - Oborín 3:0 kont. (HN; PP: 200 €;
pre Petrovce n/L B: 100 €); b) dorastenci (spolu 1): V.L S d U19 (spolu 1): 14.k. z 29.04.2017: Vojany - Dúbravka 3:0
kont. (HN; PP: 150 €; pre Vojany: 75 €); c) žiaci (spolu 0): nebolo žiadne nenastúpenie; B) Súťaž o „Pohár ObFZ“
(spolu 2): 4.kolo - 1.stretn. z 05.04.2017: Pavlovce n/U - Žbince 3:0 kont. (HN; PP: 200 €; pre Pavlovce n/U: 100 €);
4.kolo - 2.stretn. z 19.04.2017: Vyš. Remety - Palín 3:0 kont. (HN; PP: 200 €; pre Vyš. Remety: 100 €).
Požiadavka na úhradu 50% z pokút za nenastúpenia na stretnutia na stretnutia súťaží ObFZ 2016/2017
pre FO a FK: ŠTK v zmysle platných zásad, podľa RS a po spracovaní celkového prehľadu nenastúpení na stretnutia,
rozhodla 50% z týchto pokút uhradených na účet ObFZ Michalovce za stretnutia súťaží ObFZ Michalovce v sezóne
2016/2017 poukázať najneskôr do 31.8.2017 podľa predloženého prehľadu na účet v ňom uvedeným FO a FK. Do
pozornosti ekonomickému úseku ObFZ.
Dodatočné doručenie RP hráčov na ObFZ po ich nastúpení na stretnutie bez RP: Na ObFZ ich už zo

stretnutí hraných v dňoch 12.-13.8.2017 dodatočne doručili aj tieto FO a FK k týmto stretnutiam: - dňa 18.8.2017: Veľ.
Revištia - k stretnutiu 2.k. IV.L d U19 z 12.08.2017 Pozdišovce - Veľ. Revištia (RP hráčov Alexander Michalko 1278788, Daniel Hric - 1278681, klub na ObFZ doručil prekopírované osobne). ŠTK ďalšie dôsledky nevyvodila.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - 3.k. z 19.08.2017: Vinné - Trhovište (o 20´
pre neskorý príchod Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP) - do pozornosti DK; - VIII.L m - 3.k. z 20.8.2017:
Jovsa - Lekárovce (o 15´ pre neskorý príchod Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP) - do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VIII.L m - 3.k. z 20.8.2017: Horňa - Koromľa (o 10´ z viny
Do; pomalý internet; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP) - do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný doručiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho doručiť oskenovaný e-mailom na ObFZ). Ak ho klub nemôže doručiť pre jeho stratu,
zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu doručiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť (a aj doklad
o podaní v týchto dňoch „Žiadosti o vydanie nového RP hráča“ schválenú matrikárom FZ). Jeho RP je povinný doručiť
na ŠTK hneď po jeho doručení z výroby, aj s kópiou dokladu o jeho doručení (stačí ich doručiť oskenované e-mailom
na ObFZ). Ak ich do stanoveného termínu nedoručí, ŠTK to dáva do pozornosti DK. Bez RP na stretnutia v dňoch 19.20.8.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- IV.L d U19 - 3.k. z 19.08.2017: Lastomír - Pozdišovce (hráč Ho - Lukáš Šoltinský - 1393172 - podaná
žiadosť o vydanie nového RP; klub Pozdišovce bol povinný ho na ObFZ doručiť hneď po doručení z výroby aj s kópiou
dokladu o jeho doručení; doručiť ich má obratom - do pozornosti DK).
- VII.L Z m - 1.k. z 19.08.2017: Petrovce n/L B - Rakovec n/O (hráči Ho: Maroš Palko - 1249353; Peter Čop 1248180 - u oboch podaná žiadosť o vydanie nového RP; klub ich RP na ObFZ doručil oskenované e-mailom dňa
23.8.2017 aj s dokladom o doručení).
- VII.L Z m - 1.k z 20.08.2017: Veľ. Slemence - Ložín (hráči Do: Ladislav Stach - 1286663, Tibor Ondik 1277692 - u oboch strata RP; klub Veľ. Slemence ich RP na ObFZ nedoručil ani do 23.8.2017 do 16:00 h a je povinný
ich doručiť obratom - do pozornosti DK).
- VII.L Z m - 1.k z 20.08.2017: Bracovce - Bánovce n/O (hráči Ho: Martin Pilník - 1371817, Ladislav Tolyog 1229486 - hrali na OP; klub ich RP na ObFZ doručil oskenované e-mailom dňa 21.8.2017).
- VII.L Z m - 1.k z 20.08.2017: Pus. Čemerné - Pozdišovce (hráči Do: Marek Juhás - 1278059, Peter Dunaj 1247907 - u oboch podaná žiadosť o vydanie nového RP; klub ich RP na ObFZ doručil oskenované e-mailom dňa
22.8.2017 bez dokladu o ich doručení; rozh. D. Čeklovský a del. V. Pčolár sa o ich štarte v stretnutí bez RP vo svojich
zápisoch vôbec nezmienili - do pozornosti KR).
- VIII.L m - 3.k z 20.08.2017: Jovsa - Lekárovce (hráč Ho - Michal Dobo-Jeník - 1277284 - podaná žiadosť
o vydanie nového RP; klub Lekárovce bol povinný ho na ObFZ doručiť hneď po doručení z výroby aj s kópiou
dokladu o jeho doručení; doručiť ich má obratom - do pozornosti DK).
Neuvedenie natáčania videozáznamu: Vo svojich zápisoch to neuviedli v týchto stretnutiach: - VII.L Z m 1.k z 20.08.2017: Pus. Čemerné - Pozdišovce (rozh. D. Čeklovský, del. V. Pčolár - do pozornosti KR.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 23.08.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 19.-20.8.2017 ich ŠTK schválila všetky.
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 17.08.2017: Vyš. Remety (Sirák Michal 26.09.2003, Pliška Ján - 04.05.2003); - dňa 18.08.2017: Pozdišovce (Kováč Róbert - 13.06.2003); v kategórii mužov: dňa 17.08.2017: V. Remety (Hajduk Ľubomír - 09.05.2000, Lendáč Patrik - 19.10.2000, Trúchly Richard - 08.02.2001);
- dňa 18.08.2017: Pozdišovce (Bánom Jaroslav - 20.04.2001); - dňa 23.08.2017: Tušice TNV (Hotovčin Jakub 14.04.2001, Mihalik Martin - 12.12.1999, Nísky Mário - 16.10.1999); Topoľany (Horčík Michal - 25.10.1999, Duška
Miloš - 25.11.1999); Horovce (Tolyog Dušan - 12.11.1999). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 23.08.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Nacina Ves - dňa 21.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“,
k zmene termínu stretnutia 1.k. III.L ž Nacina Ves - Strážske z Pi 25.8.2017 na Št 24.8.2017 o 16:00 h bez uvedenia
dôvodu (poplatok za podanie: Nacina Ves 10 €). Súper sa k žiadosti nevyjadril. ŠTK na základe toho žiadosť zamietla a
nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 25.8.2017 o 16:00 h v Nacinej Vsi.
● Ložín - dňa 22.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI“ Ložín - Kusín zo Št 31.8.2017 na St 30.8.2017 o 17:00
h z dôvodu hrania majstrovského stretn. Do v 3. kole VII.L Z m v So 2.9.2017 (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje).
Súper so zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v St 30.8.2017 17:00 h v Bracovciach.
● Močarany - dňa 22.08.2017 v ISSF, cez EP, cez „Zaevidovanie podania na komisiu“, k zmene miesta
všetkých domácich majstrovských stretnutí svojich družstiev U13, U19 v celom súťažnom ročníku 2017/2018 z ihriska
futb. odd. TJ Sokol Močarany na ihrisko futb. odd. OŠK Zalužice z dôvodu vytvorenia spoločných družstiev mládeže
(poplatok za podanie: Močarany 2x10 €). ŠTK na základe toho nariadila všetky domáce majstrovské stretnutia
družstiev U13 a U19 futb. odd. TJ Sokol Močarany odohrať v Zalužiciach.
● Zalužice - dňa 22.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI“ Petrovce n/L B - Zalužice B zo Št 31.8.2017 na St
30.8.2017 o 17:00 h z dôvodu hrania majstrovského stretn. Do v 3. kole VII.L Z m v So 2.9.2017 i Ho v 1. kole VII.L V
m v So 2.9.2017 (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper so zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila toto

stretnutie odohrať v St 30.8.2017 17:00 h v Petrovciach n/L.
● Kusín - dňa 22.08.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 1.k. V.L V d U19 Podhoroď - Kusín zo So 2.9.2017 na Ne 3.9.2017 o 12:30 h pre kolíziu tohto
stretnutia s termínom stretnutia družstva mužov Ho a pre problém s dopravou (ak by sa stretnutie mužov Podhoroď Porostov hralo 3.9.2017 o 3 h skôr, tak stretnutie dorastencov hrať ho ňom (poplatok za žiadosť: Kusín 5 €). Súper so
zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v Ne 3.9.2017 o 12:30 h v Podhorodi.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali aj tieto
FO a FK: - dňa 17.08.2017: Rakovec n/O (2); - dňa 23.08.2017: Tušice TNV (1). Na ObFZ si ju obratom v termíne
vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ majú prevziať aj tieto FO a FK: Zempl. Široká (2), Močarany (2),
Zalužice (2), Dúbravka (2).
Správy k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, aj v časti „SPRÁVY K
SEZÓNE 2017/2018“.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 2.-3.9.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 23.8.2017 prerokovala a schválila.
16. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Informácia o ňom, aj
s dvojicami jej 1. kola, je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 03.08.2017.
Predloženie „Zoznamu hráčov“ B-družstiev mužov k 16. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: V zmysle informácie o tejto súťaži uvedenej v predchádzajúcom bode je každé
B-družstvo mužov (Topoľany B, Pavlovce n/U B, Petrovce n/L B, Sobrance B, Strážske B, Veľ. Revištia B,
Zalužice B) povinné najneskôr dňa 30.8.2017 do 15:00 h predložiť na ObFZ dvojmo „Zoznam hráčov“ svojho Bdružstva pre túto súťaž na tlačive z webovej stránky ObFZ (menu vľavo, časť „Tlačivá ObFZ MI“, „Tlačivá ŠTK“).
V ňom nesmie byť uvedený ani jeden hráč klubu, ktorý za A-družstvo už v tejto sezóne 2017/2018 štartoval
v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. Platí to aj pri doplňovaní nových hráčov do družstiev klubu počas súťaže.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Úhrada 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017, podľa DP čl. 57 a 58: EkÚ
ObFZ na základe požiadavky DK z 10.8.2017 požadované čiastky uhradil na stanovený účet dňa 11.08.2017, čo DK vzala
na vedomie.
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 07/2017: dňa 17.8.2017: Jastrabie pri MI, Veľ. Slemence (obom od 15.8.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 21.8.2017: Bánovce
n/O (od 15.8.2017; informáciu o prípadnom postihu pre uvedený klub DK zverejní po doručení dokladu o úhrade uvedenej
ZF na ObFZ; ktorý klub bol povinný doručiť na ObFZ hneď po úhrade ZF).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 07/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: K 21.08.2017 ich nemá ani jeden FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 19.-20.08.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 1. kola VII.L Z m Petrovce n/L B - Rakovec n/O z 19.08.2017: Daniel Doda (Petrovce n/L B m 1259764; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 23.08.2017, podľa DP 46/1b.
Nedoručenie RP hráča na ObFZ po jeho nastúpení na stretnutie bez RP napriek upozorneniu: Na ObFZ
ich (ani žiadnu informáciu o dôvodoch nedoručenia) ani do 23.8.2017 do 16:00 h nedoručili tieto kluby ohľadom týchto
svojich hráčov z týchto stretnutí:
- VI.L m - 1.k. z 06.08.2017: Veľ. Revištia B - Vojany (hráč Ho - Marcel Makula - 1191356; Vojany - 10 €; RP
doručiť na ObFZ obratom pod podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti hráčovi).
- VIII.L m - 2.k. z 13.08.2017: Oborín - Pavlovce n/U B (hráč Ho - Stanislav Havlík - 1278397; Pavlovce n/U
- 10 €; RP doručiť na ObFZ obratom pod podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti hráčovi).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za neskorý nástup na
stretnutie: Trhovište (7 € - ŠTK: nNnS - d - 19.08.2017); Lekárovce (7 € - ŠTK: nNnS - m - 20.08.2017); - za neskorý
začiatok stretnutia: Horňa (4 € - ŠTK: nZS - m - 20.08.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ po nastúpení hráča
k stretnutiu bez RP: Pozdišovce (5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - d - 19.08.2017); Veľ. Slemence (2x5 € - ŠTK:
NRPpNHnSbn - m - 20.08.2017); Lekárovce (5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - m - 20.08.2017). Všetky tieto mal tajomník DK
zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 25.08.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2017.
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).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Konfigurácia poplatkov delegovaných osôb v jednotlivých súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018 v ISSF:
Tieto do ISSF postupne doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v týchto súťažiach: - dňa 23.08.2017: VI.L
m, VII.L V m, VII.L Z m, VIII.L m, Pohár ObFZ m, IV.L d, V.L V d, V.L Z d, III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž.
Úprava údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v ISSF: Na základe rozhodnutí komisií
ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK; odstúpenie zo

súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: dňa 21.8.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: - IV.L d
U19 - 2.k. z 12.08.2017: Krásnovce - Bánovce n/O 3:0 kont. (stretnutie bolo vopred zrušené; hostia nenastúpili).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018 v
II. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 23.08.2017:
Komenda Tomáš (na obdobie od 25.08.2017 do 31.10.12017), Popik Ladislav (na obdobie 26.08.2017 - 31.10.2017).
Členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018: Ten si už v ISSF do 16.8.2017 vygenerovali aj tieto FO a FK:
- z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (predtým 10): (vygenerovať si ho obratom majú aj tieto 2 FO
a FK: Veľ. Revištia, Vinné); - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (predtým 35): dňa 17.8.2017 (1):
Lekárovce; dňa 18.8.2017 (1): Malčice; dňa 23.8.2017 (1): Záhor (vygenerovať si ho obratom majú aj tieto 4 FO a FK:
Palín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 26.31.8.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 22.08.2017 a zmeny od 23.08.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 20.8.2017:
VIII. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 20.8.2017 o 16:00 h: Topoľany B - Oborín (v Lesnom: Rovňák ako D dopln.).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 25.-27.8.2017:
VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 27.8.2017 o 16:00 h: Trhovište - Vyš. Remety (Lisák ako D za Vojtka), Veľ.
Revištia B - Kriš. Liesková (o 13:00 h: Vojtko ako D za Lisáka).
VIII. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 27.8.2017 o 16:00 h: Lekárovce - Stretava (Komenda ako R za Jakubca).
OBSADENIE R:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
1. kolo - štvrtok 31.8.2017 o 17:00 h: Pavlovce n/U B - Porostov (Kaffan), Tušice TNV - Tibava (M. Kurták),
Topoľany B - Bánovce n/O (v Lesnom: Tušek), Jovsa - Horovce (Matej), Beša - Malčice (D. Čeklovský), Lekárovce - Rus.
Hrabovec (Š. Miľo), Horňa - Rem. Hámre (Tudja), Stretava - Pus. Čemerné (Babjak), Ptrukša - Strážske B (Ihnacik),
Sobrance B - Pozdišovce (Cejkovský), Oborín - Záhor (Dziad st.), Jastrabie pri MI - Podhoroď (Stretavský), Koromľa Bracovce (Ut 29.8.2017 o 17:30 h: Dziad st.), Úbrež - Veľ. Slemence (Ferko), Petrovce n/L B - Zalužice B (St 30.8.2017:
Mazár), Iňačovce - Rakovec n/O (Rapáč), Ložín - Kusín (St 30.8.2017 v Bracovciach: Kopas).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ: Tieto sú zverejňované už len na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti
„Matričné úkony ObFZ“.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Upozornenie pre trénerov jednotlivých kolektívov: TMK upozorňuje trénerov tých kolektívov, ktorí nie sú
zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom zaregistrovali obratom. Okrem toho sú tréneri povinní skontrolovať si platnosť
svojej licencie a v prípade jej neplatnosti túto obnoviť.
SPRÁVY KM ObFZ:
Použité materiálno-technické zabezpečenie tréningových zrazov výberov ObFZ MI U12, U13, U14, zo
sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho už prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 21.8.2017: Poruba p/V. Tým si ho už za uvedenú
sezónu prevzalo všetkých určených 12 FO a FK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Požiadavka VV na úhradu dotácií za usporiadanie mládežníckeho futbalového turnaja v roku 2017: VV na
základe informácií na 44. zas. dňa 14.08.2017 o futb. turnajoch počas letnej prestávky v roku 2017 a doručených
hodnotení týchto turnajov na stanovenom tlačive: - dňa 24.7.2017: Lesné (d - 23.7.2017 - 4 družstvá); - dňa 28.7.2017:
Pozdišovce (d - 16.7.2017 - 3 družstvá) schválil poukázanie dotácií pre FO a FK za organizované mládežnícke futbalové
turnaje počas letnej prestávky v roku 2017, a požiadal EkÚ ObFZ o ich úhradu prevodom z účtu ObFZ na účty FO a FK do
31.8.2017 takto: Lesné (4 družstvá po 30 €: 120 €); Pozdišovce (3 družstvá po 20 €: 60 €). VV požiadal EkÚ ObFZ o ich
úhradu podľa týchto údajov: ● Príjemca: Lesné; IBAN: SK23 5600 0000 0042 4167 3001; SWIFT: KOMASK2X; čiastka
120,00 €; VS: 2017081401; KS: 0558; ŠS: 20170723; ● Príjemca: Pozdišovce; IBAN: SK47 7500 0000 0001 1362 6843;
SWIFT: CEKOSKBX; čiastka 60,00 €; VS: 2017081402; KS: 0558; ŠS: 20170716.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ.
V termíne od 16.8.2017 od 16:00 h do 23.8.2017 do 16:00 h ho na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou
nedoručil ani jeden FO a FK. Stále ho nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Vyš. Remety, Ložín,
Budkovce, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.

Rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku k dohode o pracovnej činnosti medzi ObFZ a
zamestnancom na II. polrok 2017: Na ObFZ jeho kópiu už doručili aj títo spomedzi dôchodcov: - dňa 21.08.2017: J.
Šimko; - dňa 23.08.2017: L. Popik.
Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadril už aj: - dňa
16.08.2017: J. Špivák: - dňa 23.08.2017: T. Komenda.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2017: Tieto na základe
požiadaviek KR spracoval sekretár ObFZ takto: - z 16.08.2017: dňa 23.08.2017 s 1 zamestnancom na obdobie 25.08.2017
- 31.10.2017; - z 23.08.2017: dňa 23.08.2017 s 1 zamestnancom na obdobie 26.08.2017 - 31.10.2017.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších dohôd na II.
polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom po spracovaní dohôd takto: - dňa 23.08.2017: 1
zamestnanec uvedený v požiadavke KR z 16.08.2017; 1 zamestnanec uvedený v požiadavke KR z 23.08.2017.
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 07/2017 v dňoch 1.-21.8.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 21.8.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 07/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 1.741,00 € (všetky platby za 07/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.21.08.2017; PP: 2842); dátum dodania: 21.08.2017; dátum vyhotovenia: 21.08.2017; dátum splatnosti: 25.08.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich dostal zo SFZ na svoj účet na základe zaslania faktúry na SFZ takto: - dňa 19.06.2017: čiastka 7.244,33 € (všetky
platby za 05/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.-19.06.2017; PP: 2210; uhradené dňa 23.6.2017); - dňa
31.07.2017: čiastka 14.034,86 € (všetky platby za 06/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.-31.07.2017; PP: 2322;
uhradené dňa 07.08.2017).
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 18.08.2017: 2 zamestnanci podľa požiadavky KR z 16.08.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 18.08.2017: M. Hospodi (za 05,06); - dňa 21.08.2017: J. Šimko (za 04,05,06).
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: a) z roku 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: J. Bali-Jenčik (za 07), M.
Fedák (za 07), M. Končík (za 05,06), J. Minaroviech (za 05,06), O. Palinský (za 04,05,06), P. Piovar (za 06), R. Rózsa (za
06), D. Tuším (za 04,05,06).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Na ObFZ si ju už
postupne osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 21.08.2017: J. Šimko; - dňa 23.08.2017: T. Komenda, L. Popik.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
23.08.2017 do 17:00 h si ju na ObFZ neprevzali a obratom si ju majú prevziať aj títo z nich: - z 02.08.2017: R. Rózsa.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr 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 17.08.2017: Vyš.
Remety (osobne: za 07/2017 - uhradená dňa 14.08.2017); - dňa 18.08.2017: Veľ. Revištia (osobne: za 07/2017 - uhradená
dňa 15.08.2017); Lekárovce (e-mailom: za 07/2017 - uhradená dňa 11.08.2017). Ani do 23.8.2017 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 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa
18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Vinné; - za 04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence; - dňa
12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Čičarovce; - za 06/2017: - dňa 11.7.2017:
Petrovce n/L, Rem. Hámre; - dňa 13.07.2017: Vinné; - za 07/2017: - dňa 16.08.2017: Budkovce, Petrovce n/L; - dňa
17.08.2017: Jastrabie pri MI, Veľ. Slemence; - dňa 17.08.2017: Bánovce n/O.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.08.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 14.08.2017). ObFZ ich odporúčal uhradiť
najneskôr 3 dni pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - do 11.08.2017. Z klubov územne patriacich pod ObFZ
Michalovce ich malo pre ObFZ Michalovce uhradiť 34 FO a FK. V termíne od 16.08.2017 od 16:00 h do 21.08.2017 do
16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ aj od týchto 3 FO a FK (predtým už od 31 FO a FK) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 17.08.2017 (2): Jastrabie pri MI, Veľ. Slemence;
- dňa 21.08.2017 (1): Bánovce n/O. Tým ju za uvedený mesiac na účet SFZ importovalo všetkých 34 FO a FK územne
patriacich pod ObFZ MI, ktoré ju mali importovať.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Bližšie o ňom bolo naposledy v ÚS
č. 4, v Správach k sezóne 2017/2018. Tlačivo o tom už na ObFZ v termíne od 16.08.2017 od 16:00 h do 23.08.2017
do 16:00 h postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 18.08.2017: MI - AFK Topoľany. Na ObFZ ho stále ani do
23.8.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a
FK: Čičarovce, Malčice, Nacina Ves, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske, Veľ. Kapušany,

Veľ. Revištia, Vinné.
Dôležité upozornenia pre kluby k štartu svojich kolektívov v súťažiach ObFZ 2017/2018: Každý klub je
povinný: 1. mať vygenerovaný členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o čl. poplatkoch sú
na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 2. mať skontrolovanú platnosť RP hráčov svojich kolektívov (v
prípade končiacej sa doby platnosti požiadať v ISSF cez EP najneskôr 14 dní pred jej uplynutím o nový RP hráča; pritom
dať do ISSF nové kvalitné fotografie hráčov; od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov); 3.
mať vygenerované členské poplatky za hráčov svojich družstiev na sezónu 2017/2018 (komplexné informácie o tom sú
na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 4. mať zabezpečené platné lekárske prehliadky hráčov svojich
kolektívov; 5. pri štarte hráča narodenom v roku 2003 po dovŕšení veku 14 rokov v kategórii dorastencov predložiť
rozhodcovi stretnutia pred stretnutím „Potvrdenie o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ schválené
rodičmi (alebo zákonným zástupcom), telovýchovným lekárom a ŠTK; 6. včas si zaregistrovať osoby "športových
odborníkov" pomocou návodu na „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“ vopred, nakoľko len
zaregistrovaných športových odborníkov klub DOKÁŽE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do
realizačného tímu družstva; ak niekoho klub požiada o Registrácia osoby/príslušnosti v ISSF, ten túto registráciu MUSÍ
schváliť, inak ho klub nedokáže nahrať do Zápisu o stretnutí; 7. v každom svojom kolektíve, v každej súťaži ObFZ
2017/2018, v každom stretnutí, vystriedať maximálne 5 svojich hráčov, ktorých môže nahradiť 5 náhradníkov.
ZO SPRÁV VsFZ:
Mini Champions Liga Slovensko 2017 pre družstvá mladších žiakov U12 FO a FK II. a III. líg (žiaci nar.
1.1.2006 a mladší): Informácie o tomto projekte SFZ dostali jednotlivé FZ v rámci VsFZ e-mailom z VsFZ, aj
s propozíciami, záväznou prihláškou, súpiskou, linkom na stránku VsFZ s oznamom o tomto projekte SFZ
(http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/mini-champions-liga-2017), s požiadavkou o ich zverejnenie v tohtotýždennej ÚS ObFZ
a na stránke ObFZ a o zaslanie linku s touto správou na ÚS ObFZ. Z ObFZ Michalovce boli informácie a materiály
o tomto projekte zaslané k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, s dátumom
24.8.2017. Vyplnenú záväznú prihlášku môžu kluby II. a III. líg mladších žiakov U12 z VsFZ posielať do 28.8.2017
elektronicky (scan) na email: „peter.szenay@futbalsfz.sk“.
ZO SPRÁV SFZ:
Školenia trénerov (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 08 z 17.08.2017- zo Správ Technického úseku SFZ): Technický
úsek SFZ oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK BFZ, organizuje Školenie trénerov
UEFA B licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 31.8.2017) a Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (prihlášky
je potrebné zaslať do 15.9.2017). Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke Futbalnet.sk (Futbalnet /
Zväzy / BFZ / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ).
Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 (z ÚS SFZ 2017/2018
č. 08 z 17.08.2017- zo Správ Se SFZ): Je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfzrozpisy-a-manualy) a jeho tlačenú verziu je možné zakúpiť si v sídle SFZ v cene 12.- €/ks. Kontakt:
michal.kalny@futbalsfz.sk.
SPRÁVY Z ISSF:
Zverejňovanie informácií z ISSF: Tieto sú zverejňované už len na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo,
v časti „Informácie z ISSF“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

