Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 12 z 20.09.2017
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 22.-26.9.2017 bude
sekretariát ObFZ zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované podklady pre ObFZ a iné materiály, sa v
čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, vľavo od schodov smerom na I. poschodie.
Každý deň bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 14.9.2017 do 20.9.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o PN:
Remecký - doručil potvrdenie od lekára na 19.-22.9.2017; - o zruš. obs.: Ivan na 16.9.2017 - zdrav. dôv. (obratom doručiť
potvrdenie od lekára); Cejkovský na 22.9.2017 - prac. dôv.; - o neobs.. na stretn.: Ubľanská na 29.9.2017 - osob. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 17.9.2017: Vojany (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na výkon rozhodcu Š. Miľa v stretn. 7.k. VI.L m Budkovce - Vojany z 17.09.2017,
ktorú vzala na vedomie).
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 19.9.2017: Záhor (v ISSF, cez
„Podania na komisie“; ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. P. Kaffana v stretn. 4.k. VII.L V m Záhor - Zalužice B
z 24.09.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Záhor - 17 € - KR: ŽoZoR - m - 24.7.2017, v súlade s RS,
F7e/e04/02).
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 20.09.2017:
P. Pavlo.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 20.9.2017: - po doručení potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh. P. Pavlo (od 2.8.2017).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Stále ho majú: - od 2.8.2017: - pre nedoručenie potvrdenia o LP na
ObFZ: rozh.: R. Rózsa, L. Kurták, M. Končík (KR ho im zruší až po doručení tohto potvrdenia); - od 13.9.2017: - pre
nedoručenie dokladu o úhrade PP: rozh. A. Kopas (24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017; KR to uvedenému zruší až po
doručení dokladu o úhrade na ObFZ).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-24.9.2017: KR ich dňa 20.9.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 12, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R na stretnutia 3. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018 dňa 28.9.2017: KR ho dňa 20.9.2017 prerokovala a schválila. Je zverejnené v tejto ÚS, v časti „Obsadenie R“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.9.-1.10.2017: KR ho dňa 20.9.2017 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 26.9.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 20.9.2017 sa naň dostavil: Marek Juhás (Lesné; k pohovoru o
záujme získania základnej kvalifikácie R futbalu); KR ho s ním vykonala a vydala pokyny na najbližšie obdobie.
Členský poplatok R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Každý R a D si ho bol povinný
v ISSF vygenerovať a faktúru o tom obratom aj uhradiť. Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Predtým si ho už vygenerovalo 29 R a všetkých 8 D. Do 20.08.2017 ho
nemal vygenerovaný a obratom ho mal vygenerovať a uhradiť aj: - z rozhodcov: J. Škodi.
Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na licenčný seminár v rámci VsFZ v 10/2017 k získaniu
kvalifikácie „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach: KR vzala na vedomie zaslanie požadovaného zoznamu
za ObFZ Michalovce s 3 nahlásenými záujemcami (Štefan Miľo st., Vladimír Lisák ml., Blažej Marga) o tento seminár dňa
14.9.2017 z ObFZ na VsFZ.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 30.9.-1.10.2017 pre nedostatok R: KR
ho dňa 20.9.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov U19: - 9. kolo - sobota
30.9.2017 o 12:00 h: Trhovište - Petrovce n/L; V. liga Východ dorastencov U19: - 5. kolo - sobota 30.9.2017 o 12:00 h:
Záhor - Úbrež; V. liga Západ dorastencov U19: - 5. kolo - sobota 30.9.2017 o 12:00 h: Horovce - Budkovce; VI. liga
mužov: - 9. kolo - nedeľa 1.10.2017 o 11:30 h: Zempl. Široká - Vojany, Hatalov - Trhovište; VII. liga Východ mužov: 5. kolo - nedeľa 1.10.2017 o 11:30 h: Porostov - Úbrež; VIII. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 1.10.2017 o 11:30 h:
Oborín - Sobrance B.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podanie FK Veľké Slemence k zmene termínu stretnutia dňa 17.9.2017: ŠTK ho od uvedeného FK dostala
dňa 13.9.2017 až po svojom zasadnutí a preto, že v ňom išlo o stretnutie z dňa 17.9.2017, tak sa ním už dňa 20.9.2017
nezaoberala. Uvedený klub sa v ňom vyjadroval k schválenej zmene termínu 5.k. VII.L Z m Petrovce n/L B - Veľ.
Slemence zo 16.9.2017 na 17.09.2017.
Povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí
v ISSF v súťažiach ObFZ 2017/2018: VV schválil mať v kluboch zaregistrované v ISSF tieto „osoby / príslušnosti“: vo
všetkých súťažiach - hl. usporiadateľ, vedúci družstva, lekár alebo zdravotník; v VI. lige mužov - aj hlásateľ; v VI. a VII.
ligách mužov - aj videotechnik. Vpisovanie týchto športových odborníkov do zápisov sa vyžaduje od 18.9.2017.
Registrácia športových odborníkov nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie je uvedený na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“.
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 13.-17.9.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: Pohár ObFZ m - 2.k.
z 14.09.2017: Beša - Poruba p/V (1); IV.L Z ž U15 - 1.k. z 14.09.2017: Hatalov - Tušice TNV (1); IV.L Z ž U15 - 1.k. z
15.09.2017: Bracovce - Čičarovce (2); VIII.L m - 7.k. z 17.09.2017: Topoľany 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 13.-17.9.2017 ich nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: Pohár ObFZ m - 2.k. z 14.09.2017: Beša - Poruba p/V (1); Rus. HrabovecBudkovce (1); Podhoroď - Žbince (1, pomalý internet); IV.L d U19 - 7.k. z 16.09.2017: Bánovce n/O - Vyš. Remety (1;
nefunkčný internet); VII.L V m - 3.k. z 16.09.2017: Zalužice B - Úbrež (1; nefunkčný internet); VII.L Z m - 5.k. z
17.9.2017: Bracovce - Pus. Čemerné (1; porucha internetu pred stretnutím cez polčas odstránené). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: III.L ž U15 - 4.k. zo 14.9.2017: Sobrance - Strážske 3:0 kont.
(Ho nenastúpili - do pozornosti DK; vzaté na vedomie podanie rozh. Remeckého na ŠTK zo 14.09.2017); V.L V d U19
- 3.k. zo 16.9.2017: Rem. Hámre - Rus. Hrabovec 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie futb. odd. TJ
Družst. Rus. Hrabovec na ŠTK z 18.9.2017, ku ktorému sa súper nevyjadril - do pozornosti DK; vzaté na vedomie
podanie rozh. Š. Miľa na ŠTK zo 16.09.2017).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: IV.L Z ž U15 - 1.k. z 15.09.2017: Petrovce n/L - Veľ.
Slemence (2 - 15´; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); V.L V d U19 - 3.k. z 16.09.2017: Porostov - Poruba p/V
(2; rozh. P. Remecký neuviedol čas, o ktorý sa posunul ÚHČ - do pozornosti KR; ŠTK ponechala v platnosti výsledok
z HP); Podhoroď - Úbrež (1 - 20´; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); VI.L m - 7.k. z 17.09.2017: Poruba p/V Trhovište (2 - 15´ - porucha autobusu; vzaté na vedomie potvrdenie autodopravcu o poruche; ŠTK ponechala v platnosti
výsledok z HP); VII.L V m - 3.k. z 17.09.2017: Iňačovce - Rus. Hrabovec (2 - 18´; ŠTK ponechala v platnosti výsledok
z HP);. Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: Pohár ObFZ m - 2.k. zo 14.9.2017: Podhoroď - Žbince (1 15´; pomalý internet; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); IV.L Z ž U15 - 1.k. z 14.09.2017: Hatalov - Tušice
TNV (1 - 15´ - neskoré pripravenie nominácie; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); IV.L Z ž U15 - 1.k. z
15.09.2017: Bracovce - Čičarovce (2 - 8´ - neskoré pripravenie nominácie; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP);
VII.L V m - 3.k. z 17.09.2017: Podhoroď - Záhor (1 - 13´; rozh. J. Cejkovský neuviedol dôvod neskoršieho začiatku do pozornosti KR; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); VIII.L m - 7.k. z 17.09.2017: Topoľany B - Beša (2 - 7´
- nepripravenie nominácie; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Dodatočné doručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení
na stretnutie bez RP po upozornení: Doručili ich tieto kluby ohľadom týchto svojich hráčov z týchto stretnutí:
● Malčice - dňa 14.9.2017 - k stretn. 4.k. VII.L Z m z 10.09.2017 Veľ. Slemence - Malčice (e-mailom
doručená kópia RP hráča Roman Ďuraš - 1078573; nedoručená kópia dokladu od dealera o doručení RP - doručiť emailom obratom).
● Iňačovce - dňa 19.9.2017 - k stretn. 2.k. VII.L V m z 10.09.2017 Tibava - Iňačovce (osobne doručená kópia
RP hráča Peter Kendereš - 1277817, aj s kópiou dokladu o jeho doručení dňa 14.9.2017).
● Poruba p/V - dňa 20.9.2017 - k stretn. 2.k. V.L V d U19 z 09.09.2017 Poruba p/V - Rem. Hámre (emailom doručená kópia RP hráča Patrik Streňo - 1324157, aj s kópiou dokladu o jeho doručení dňa 14.9.2017).
● Veľ. Revištia - dňa 20.9.2017 - k stretn. 6.k. VI.L m z 10.09.2017 Veľ. Revištia B - Dúbravka (osobne
doručené kópie RP hráčov: Radoslav Toščák - 1272828, Daniel Sopata - 1287995; aj s kópiami dokladov o ich doručení
v dňoch 13.-14.9.2017).
Nedoručenie RP hráča (informácie o dôvodoch jeho nedoručenia) na ObFZ po jeho nastúpení na
stretnutie bez RP - napriek upozorneniu: Ani do 20.09.2017 do 16:00 h ich nedoručili:
● Rem. Hámre - k stretn. 1.k. súťaže „Pohár ObFZ m“ z 31.8.2017: Horňa - Rem. Hámre (klub bol povinný
na ObFZ obratom doručiť kópiu žiadosti o RP hráča Jozef Staško - 110695 schválenej matrikárom FZ, na ktorú hráč
podľa R v stretnutí nastúpil; okrem toho aj kópiu RP, aj s kópiou dokladu o jeho doručení) - do pozornosti DK - 3x.
● Tibava - k stretn. 1.k. súťaže Pohár ObFZ z 31.8.2017 Tušice TNV - Tibava (klub bol povinný na ObFZ
obratom doručiť kópiu dokladu od dealera o doručení RP hráča Mário Baszcsur - 1326134 - doručiť e-mailom
obratom).
● Malčice - k stretn. 4.k. VII.L Z m z 10.09.2017 Veľ. Slemence - Malčice (klub bol povinný na ObFZ
obratom e-mailom doručiť kópiu RP hráča Pavel Tudja - 1256257 - doručiť e-mailom obratom) - 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 (stačí ho doručiť oskenovaný emailom na ObFZ; ak mu dovtedy nebol doručený, tak v ISSF, cez detail „Zápisu o stretnutí“, cez „Podania na komisie“,
podaním na ŠTK, informáciu o jeho nedoručení) pod hracími následkami voči družstvu v zmysle SPF. Ak ho klub
nemôže doručiť pre jeho stratu, zničenie alebo odcudzenie, je povinný do tohto termínu na ObFZ 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 13.-17.9.2017 nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach:
- IV. L V ž U15 - 1.kolo zo 14.9.2017: Tibava - Zempl. Široká (hráč Ho Peter Petrovčík - 1398386; klub
požiadal o vydanie RP; hráč bol skontrolovaný v ISSF; klub Zempl. Široká bol povinný na ObFZ do 48 h doručiť

kópiu jeho RP, alebo cez ISSF informáciu o jeho nedoručení do 48 h; na ObFZ obratom e-mailom doručiť kópiu RP
hráča aj s kópiou dokladu od dealera o doručení RP) - do pozornosti DK.
- IV.L V ž U15 - 1.k. z 15.09.2017: Pavlovce n/U - Veľ. Revištia (hráči Do: Leo Gaži - 1398619, Gabriel
Horváth - 1398612, Jozef Lacko - 1398617, Karol Zajac - 1398620; všetci v stretnutí nastúpili na žiadosti o RP hráča
schválené matrikárom; ich klub dňa 18.9.2017 e-mailom na ObFZ doručil kópie ich RP; klub Pavlovce n/U bol
povinný na ObFZ obratom doručiť aj kópiu dokladu od dealera o doručení týchto RP - doručiť e-mailom obratom).
- IV.L Z ž - 1.k. z 14.09.2017: Hatalov - Tušice TNV (hráči Ho: Zdeno Bogár - 1398204, Alex Ferenc 1397897, Samuel Ferenc - 1397901; všetci mali podané žiadosti o vydanie nového RP; ich klub na ObFZ e-mailom dňa
19.9.2017 doručil kópie ich RP, aj s kópiou dokladu o ich doručení dňa 18.9.2017; rozh. M. Ivan - v zápise neuviedol,
že uvedení hráči nastúpili v stretnutí bez RP - do pozornosti KR).
Neuvedenie potrebných údajov v zápise: V stretnutí VIII. L m - 7.k. zo 17.9.2017 Stretava - Koromľa
neuvádza správne údaje do zápisu o stretnutí v zázname R, ale v poznámke. rozh. M. Hospodi. ŠTK ho predvoláva na
svoje zasadnutie dňa 27.9.2017 o 15:45 h.
Nespracovanie zápisu laika v ISSF: V stretnutí V.L Z d U19 - 3.k. zo 16.9.2017 Kriš. Liesková - Vojany
domáci klub prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra nespracoval zápis laika z toho stretnutia - do
pozornosti DK; klub správne na ObFZ doručil papierový zápis zo stretnutia.
Zoznamy hráčov B-družstiev mužov k 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: Dodatočne ich už doručili aj: - dňa 19.09.2017: Pavlovce n/U B. Tým ich už doručili všetky Bdružstvá mužov FO a FK.
Schválenie výsledkov stretnutí 2. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: - k 20.09.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 13.-14.9.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Stanovenie dvojíc 3. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: Uskutočnilo sa na zas. ŠTK dňa 20.9.2017. Uvedené 3.k. je na programe vo Št 28.09.2017 o 16:00 h: ●
štartuje v ňom 16 družstiev (15 víťazov stretnutí z 2.k. a nasadené Vyš. Remety) v 8 stretnutiach jednokolovo; ● výhodu
domáceho prostredia v ňom má 8 víťazov stretnutí z 2.k. s nižšími koeficientmi pred štartom tejto súťaže; ● ako hostia
sú v ňom 7 víťazi stretnutí z 2.k. s vyššími koeficientmi pred štartom tejto súťaže a nasadené Vyš. Remety; ● dvojice
3.k sú zverejnené v ISSF a aj v tejto ÚS v obsadení R; ● aj stretnutia tohto kola sa môžu v prípade vzájomnej dohody
súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez poplatku) predohrať v inom termíne alebo sa môžu dohrať
v nasledujúci deň; ● v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole nepredlžuje, ale na rad príde po 5
kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko
v zmysle PF; ● víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v St
4.10.2017, ktoré zverejní v ÚS i v ISSF.
Informácia o najbližšom 3. kole 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018 z 28.09.2017: Tá bola dňa 20.8.2017 zaslaná z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, na ktorej je v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 20.09.2017.
Informácia o nasledujúcom 4. kole 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: To sa už hrá dvojkolovo, pričom jeho prvé stretnutia (hrajú sa 4) sú na programe vo Št 12.10.2017 o
16:00 h a odvety (hrajú sa 4) vo Št 26.10.2017 o 16:00 h.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 20.09.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 14.-17.9.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Súhlas rodičov a FO-FK so štartom vekovo mladšieho hráča (hráčky) za družstvo žiakov: ŠTK ho na
základe stanovených potvrdení na predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa
20.09.2017: Hatalov (Ďurik Samuel - 28.05.2008). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
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 mužov: - dňa 14.09.2017: Trhovište (Kocaj Adrián 31.12.2000). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 20.09.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Bánovce n/O - dňa 19.09.2017 v ISSF, nesprávne cez „EP“, cez všeobecné „Zaevidovanie podania na
komisiu“, k zmene miesta stretnutia 10.k. VII.L Z m Malčice - Bánovce n/O z 22.10.2017 o 14:00 h z Malčíc do
Bánoviec n/O (dňa 09.06.2018, kedy sa má hrať stretn. 25.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Malčice, sa na ihrisku futb. odd.
TJ Bánovce n/O budú konať obecné slávností). Súper sa zatiaľ k žiadosti nevyjadril a ŠTK ho žiada o vyjadrenie sa
k nej cez ISSF obratom, aby o nej mohla rozhodnúť na najbližšom zasadnutí dňa 27.9.2017.
Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ich stále neprevzali a
obratom, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, si ich mali a stále aj majú prevziať aj tieto FO a
FK: 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 23.-24.9.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 20.09.2017 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:

Doručenie dokladu od futb. odd. TJ Bánovce n/O o úhrade doplatku odstupného pre futb. odd. OŠK
Horovce za transfer hráča: Na ObFZ ho uvedený FO doručil dňa 14.09.2017 vo výške 300 € za transfer hráča Kevin
Tolyog (1374073) z OŠK Horovce do TJ Bánovce n/O. Poriadková pokuta: Bánovce n/O - 2 € za neskoré doručenie
dokladu o úhrade. DK iné postihy nevyvodila.
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 08/2017: dňa 14.9.2017: Veľ. Revištia (od 12.9.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 18.09.2017: Rem. Hámre, Stretava, Vinné
(všetkým od 12.9.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 20.09.2017: Moravany (od 12.9.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 08/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: K 20.09.2017 ich nemá ani jeden FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Vladimír Tancoš (Malčice m - 1032180; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 20.09.2017
do 20.12.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 14.-17.09.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 3. kola VII.L V m Zalužice B - Úbrež z 16.09.2017: Ladislav Maščák (Úbrež m - 1015174; 10 €) - 2
stretnutia NEPO od 13.09.2017, podľa DP 49/1a/2a.
● stretnutie 7. kola VIII.L m Jovsa - Tušice TNV z 17.09.2017: Peter Kurej (Jovsa m - 1140220; 10 €) - 3
stretnutia NEPO od 20.09.2017, podľa DP 49/1a/2a.
Neprístojnosti počas stretnutí: Riešené prípady:
● stretnutie 6.k. IV.L d U19 Vyš. Remety - Palín z 09.09.2017: na základe predvolania sa k opätovnému
prerokovaniu prípadu dostavili: Vyš. Remety (Vladimír Praščák - VD, HU; Lukáš Karaman - KD, Jaroslav Zahorčák hráč); Palín (Milan Kovalik - VD); rozh. M. Jakubec. Rozhodnutie DK: Vyš. Remety d - pokuta 300 € podľa DP 58/2a,c;
uzavretie HP na 2 stretnutia NEPO; zvýšenie počtu usporiadateľov na 8 s menným dokladovaním a označením do konca
súťažného ročníka; hráč Jaroslav Záhorčák - zastavenie športovej činnosti na 12 mes. NEPO podľa DP 58/4 s popl. 10 € za
PPJ; miesto najbližšieho domáceho stretnutia družstva dorastencov je klub povinný telefonicky oznámiť obratom
predsedovi ŠTK, súperovi i R (miesto nasledujúceho druhého domáceho stretnutia je klub povinný oznámiť predsedovi
ŠTK); Palín d - hráč Adrián Vaľovčík - 3 stretnutia NEPO od 13.9.2017 podľa DP 47/1a/2a trestá s popl. 5 € za PPJ.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - mP - 14.09.2017); Hatalov (4 € - ŠTK: NNDkS - ž 14.09.2017); Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 15.09.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 17.09.2017); - za
nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - mP - 14.09.2017); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK:
NpTkS - mP - 14.09.2017); Podhoroď (7 € - ŠTK: NpTkS - mP - 14.09.2017); Bánovce n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - d 16.09.2017); Zalužice (7 € - ŠTK: NpTkS - mB - 16.09.2017); Bracovce (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 17.09.2017); - za
nenastúpenie na stretnutie: Strážske (100 € - ŠTK: NnS - ž - 14.09.2017); Rus. Hrabovec (150 € - ŠTK: NnS - d 16.09.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Veľ. Slemence (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 15.09.2017); Poruba p/V (7 € ŠTK: nNnS - d - 16.09.2017); Podhoroď (7 € - ŠTK: nNnS - d - 16.09.2017); Trhovište (DK upustila od PP - ŠTK: nNnS
- m - 17.09.2017); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: nNnS - m - 17.09.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Podhoroď (4 € ŠTK: nZS - mP - 14.09.2017); Hatalov (4 € - ŠTK: nZS - ž - 14.09.2017); Čičarovce (4 € - ŠTK: nZS - ž - 15.09.2017);
Podhoroď (4 € - ŠTK: nZS - m - 17.09.2017); Beša (4 € - ŠTK: nZS - m - 17.09.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ
napriek upozorneniu: Rem. Hámre (15 € - ŠTK: NRPpNHnSnU - m - 31.08.2017); Malčice (5 € - ŠTK:
NRPpNHnSnU - m - 10.09.2017); - za nedoručenie RP na ObFZ po nastúpení hráča k stretnutiu bez neho: Zempl. Široká
(5 € - ŠTK: NRPpNHnSbn - ž - 14.09.2017); - za nespracovanie zápisu laika: Kriš. Liesková (2 € - ŠTK: NZL - d 16.09.2017). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 22.09.2017 a zahrnúť do mesačných
ZF za 09/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili a obratom ich majú
doručiť: - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: NNnS - m - 30.8.2017).
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:
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2017/2018 do ISSF: Tie sa doplňujú väčšinou v tých
prípadoch, ak stretnutie nerozhoduje kvalifikovaný R, ale klubový zástupca, alebo aj pri nedostatkoch v nich zo strany R.
Po doručení papierových zápisov z takýchto stretnutí na ObFZ, alebo iných podkladov z nich, údaje z nich prekontroloval
a postupne v ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: - dňa 20.9.2017: stretn. 3.k. V.L Z d U19 z 16.09.2017: Kriš. Liesková - Vojany 6:1 (delegovaný rozh. T. Komenda sa na stretnutie
nedostavil, rozhodoval ho zástupca klubu Do - do pozornosti KR; domáci nezabezpečovali zápis laika - do pozornosti
ŠTK).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre ďalších 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
20.09.2017: M. Ubľanský (na obdobie 23.09.2017 - 31.10.2017).

Vygenerovanie stretnutí 3. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018 v ISSF: Dňa 20.09.2017 J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) vygeneroval v ISSF stretnutia 3.
kola tejto súťaže, ktoré je na programe vo Št 28.09.2017 o 16:00 h.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 22.28.9.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 19.09.2017 a zmeny od 20.09.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R - D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 16.-17.9.2017:
V. liga Západ dorastencov: - 3. kolo - sobota 16.9.2017 o 15:00 h: Kriš. Liesková - Vojany (Komenda ako R
- zruš.; KR neobs. R).
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 23.-24.9.2017:
IV. liga dorastencov U19: - 8. kolo - sobota 23.9.2017 o 15:00 h: Lastomír - Vinné (Dziad st. ako R za M.
Kurtaka).
V. liga Východ dorastencov U19: - 4. kolo - sobota 23.9.2017 o 15:00 h: Úbrež - Kusín (Ubľanský ako R za
Remeckého).
V. liga Západ dorastencov U19: - 4. kolo - sobota 23.9.2017 o 15:00 h: Pus. Čemerné - Horovce (Dziad ako
R za Feňuša).
VI. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 24.9.2017 o 15:00 h: Krásnovce - Hatalov (Sabo ako D - zruš.), Žbince Dúbravka (o 12:00 h: Dziad ako AR1 za Remeckého).
VII. liga Východ mužov: - 4. kolo - nedeľa 24.9.2017 o 15:00 h: Úbrež - Kusín (Kaffan ako Z za J. Škodiho;
Žoffčák ako D - dopln.), Záhor - Zalužice B (J. Škodi ako R za Kaffana; Jakubec ako AR1 - dopln.; Sabo ako D dopln.), Iňačovce - Rem. Hámre (o 12:00 h: Jakubec ako AR1 - dopln.; Sabo ako D - dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 6. kolo - nedeľa 24.9.2017 o 15:00 h: Pozdišovce - Rakovec n/O (Ubľanský ako
AR1 - dopln.), Strážske B - Bánovce n/O (v Zbudzi: Pavlo ako AR1 - dopln.); Malčice - Petrovce n/L B (o 12:00 h:
Ubľanský ako R za D. Čeklovského; D, Čeklovský ako AR1 - dopln.; Pčolár ako D - dopln.).
OBSADENIE R:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
3. kolo - štvrtok 28.9.2017 o 16:00 h: Pavlovce n/U B - Zempl. Široká (Cejkovský), Tušice TNV - Krásnovce
(M. Kurtak), Topoľany B - Hatalov (v Lesnom: Ruščanský), Oborín - Budkovce (Ihnacik), Ložín - Zalužice (v
Bracovciach: Joz. Pivarník), Podhoroď - Kriš. Liesková (Mazár), Poruba p/V - Palín (Š. Miľo), Trhovište - Vyš. Remety
(Matej).
Upozornenie pre R stretnutí 3. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI“ 2017/2018: Stretnutia tohto kola
sa hrajú vylučovacím systémom na 1 hrané stretnutie. V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale
na rad príde po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do
rozhodnutia, všetko v zmysle PF. Zápisy zo stretnutí tohto kola sú R povinní uzavrieť v ISSF hneď po stretnutí v mieste
stretnutia, najneskôr však v deň stretnutia do 20:00 h.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ: Tieto sú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v menu vľavo.
Žiadosti o registráciu osoby/príslušnosti: MRK upozorňuje kluby, ktoré v ISSF podali tieto žiadosti pre
svoje osoby, aby obratom tieto osoby vyzvali k schváleniu alebo zamietnutiu podanej žiadosti.
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:
Ďalšie informácie o Výberoch ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Tieto (Info o zraze z 12.09.2017; Info o najbližšom zraze dňa
26.09.2017; Nominácie hráčov na 26.09.2017) dňa 18.9.2017 na základe podkladov od J. Vaľka (hlavného trénera tohto
projektu v rámci ObFZ) spracoval J. Bendzák a hneď v uvedený deň ich zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde sú umiestnené pri dátume 18.09.2017.
Najbližší zraz Výberov ObFZ MI U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory talentovaných
hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Uskutoční sa v utorok 26.9.2017 od 16:30 h na štadióne futb. odd. ŠK Nacina Ves.
Bližšie informácie k nemu viď na webovej stránke ObFZ pri dátume 18.09.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. Stále
ho na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Vyš.
Remety, Ložín, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali.

Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v materiáloch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: NL na 2017/2018: - dňa 23.8.2017: T. Komenda (úprava AB).
Požiadavka o zaslanie zoznamu frekventantov na licenčný seminár v rámci VsFZ v 10/2017 k získaniu
kvalifikácie „Delegát stretnutia“ v amatérskych súťažiach: Požadovaný zoznam za ObFZ Michalovce s 3
nahlásenými záujemcami o tento seminár (Štefan Miľo st., Vladimír Lisák ml., Blažej Marga) bol z ObFZ zaslaný na VsFZ
e-mailom dňa 14.9.2017. Kópia zaslaného zoznamu bola dodaná aj KR ObFZ.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na ObFZ si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
14.9.2017: Trhovište (zo stretn. 2.k. VI.L m Trhovište - Žbince z 13.8.2017); - dňa 20.9.2017: Kriš. Liesková (zo stretn. 5.k.
VI.L m Kriš. Liesková - Krásnovce z 3.9.2017). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na
ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Iňačovce (zo stretn. 1.k. VII.L V m Iňačovce - Záhor z 3.9.2017).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2017: Na ObFZ ho už doručili aj títo spomedzi študentov: - dňa 19.09.2017: P. Feňuš; - dňa 20.09.2017: P. Pavlo.
Nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj: K. Ubľanská. S platnosťou od 01.09.2017 na školský rok 2017/2018 ho
mali na ObFZ najneskôr do 6.9.2017 do 15:00 h doručiť aj: P. Remecký, P. Rapáč, Š. Ferko. K ďalším novospracovaným
dohodám ho má na ObFZ obratom doručiť aj D. Kron.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 30.08.2017: podpísaná dňa 20.09.2017 s 1 zamestnancom (M.
Ubľanský) - na obdobie 23.09.2017 - 31.10.2017.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných
dohôd na II. polrok 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 20.09.2017: 1 zamestnanec
podľa požiadavky KR z 30.08.2017 (M. Ubľanský).
Ďalšie spracované dohody medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek spracoval
sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 30.08.2017: dňa 06.09.2017 aj s týmito zamestnancami (M. Čeklovský). Uvedení
sú povinní sa k ich podpisu a prevzatiu dostaviť na ObFZ obratom, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ.
Požiadavky o zmenu údajov klubu v ISSF: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK: - dňa 14.9.2017: Podhoroď zmeniť IBAN (FO k tomu na ObFZ doručil kópiu potvrdenia SLSP). Sekretár ObFZ po kontrole doručených dokladov túto
požiadavku zaslal na SFZ e-mailom dňa 19.9.2017 s odporučením vykonať uvedenú zmenu, pričom doručenú požiadavku
aj s kópiou potvrdenia ponechal v materiáloch uvedeného FO na ObFZ. Informáciu o vybavení požiadavky ObFZ dostal
zo SFZ e-mailom hneď v uvedený deň.
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 08/2017 v dňoch 1.-20.9.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 20.9.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 08/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 6.642,05 € (všetky platby za 08/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.20.09.2017; PP: 3226); dátum dodania: 20.09.2017; dátum vyhotovenia: 20.09.2017; dátum splatnosti: 25.09.2017.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 14.09.2017: 1 zamestnanec (J. Škodi) podľa požiadavky KR
z 30.08.2017.
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2019 od „Dôvera -zdravotná poisťovňa, a.s.“: ObFZ ju od
uvedenej poisťovne dostal písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 18.9.2017. Výsledok za uvedený rok je
0,00 €.
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 20.9.2017 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 20.09.2017: čiastka 6.642,05 € (všetky platby za 08/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.-20.09.2017; PP: 3226).
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Na ObFZ si ju už
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 07.09.2017: J. Minaroviech; - dňa 13.09.2017: J. Škodi; - dňa 20.09.2017: M.
Ubľanský.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Ani do
20.09.2017 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.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 19.09.2017: P. Feňuš (za 08); - dňa 20.09.2017: K. Ubľanská (za 08), P. Pavlo (za 08).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ sú povinní si ich obratom prevziať 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); b) z roku 2016: R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: L. Babjak (za 08), J. Bali-Jenčik (za 07), J. Bukaj (za 08), J.
Cejkovský (za 08), D. Čeklovský (za 08), M. Dančišin (za 08), P. Dziad (za 08), M. Fedák (za 07), Š. Ferko (za 08), J.
Hreško (za 08), D. Ihnacik (za 08), M. Jakubec (za 08), P. Kaffan (za 08), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za 08), P.
Koščo (za 08), V. Lisák (za 08), J. Matej (za 08), M. Mazár (za 08), Š. Miľo (za 08), O. Palinský (za 04,05,06), V. Pčolár
(za 08), P. Piovar (za 06,08), Joz. Pivarník (za 08), P. Rapáč (za 08), P. Remecký (za 08), M. Rovňák (za 08), R. Rózsa (za

06,08), M. Ruščanský (za 08), M. Sabo (za 08), J. Šimko (za 08), P. Tudja (za 08), M. Tušek (za 08), D. Tuším (za
04,05,06), L. Vojtko (za 08), A. Žoffčák (za 08).
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 14.09.2017: Veľ.
Revištia (osobne: za 08/2017 - uhradená dňa 13.09.2017); - dňa 18.09.2017: Moravany (e-mailom: za 08/2017 - uhradená
dňa 15.09.2017). Ani do 20.09.2017 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 16.11.2016:
Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.4.2017: 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; - dňa 13.7.2017: Vinné; - za 08/2017: - dňa 12.9.2017: MI - AFK Topoľany, Strážske; - dňa 13.09.2017:
Budkovce, Veľ. Slemence; - dňa 18.09.2017: Rem. Hámre, Stretava, Vinné.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.09.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.09.2017; preto bolo potrebné ich uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 08.09.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 48 FO a FK. V termíne od 13.09.2017 od 16:00 h do 20.09.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 5 (predtým už od 43) FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 14.09.2017 (1): Veľ. Revištia; - dňa 18.09.2017 (3): Rem. Hámre, Stretava, Vinné; - dňa
20.09.2017 (1): Moravany. Tým ju za uvedený mesiac na účet SFZ importovalo všetkých 48 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 na ObFZ stále ani do 20.09.2017 do 16:00 h nedoručili a obratom sú
povinné ho osobne alebo pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a FK: Čičarovce, Nacina Ves, Petrovce n/L,
Sobrance, Strážske, Veľ. Revištia, Vinné.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 45. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 –
z 11.09.2017: Zápis z neho je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej
v časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej v časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšie zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ 2017/2018 č. 11 - z 14.09.2017 - zo Správ Se VsFZ):
Uskutoční sa v piatok 22.09.2017 o 14:00 h v priestoroch hotela Maratón v Košiciach.
ZO SPRÁV SFZ:
Výsledky 3. kola 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Vo vylučovacom 3. kole
tejto súťaže, hranom na 1 stretnutie, sa dňa 13.9.2017 o 16:00 h predstavili aj títo 2 zástupcovia ObFZ Michalovce, a to
v týchto stretnutiach: TJ Sklotatran Poltár - MFK Zemplín Michalovce 0:4 (0:2); do ďalšieho kola postúpili
Michalovce; OŠK Pavlovce n/U - MFK Snina 1:1, na kopy zo značky PK 4:5; do ďalšieho kola postúpila Snina.
Stretnutia 4. kola 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: V pondelok 18.9.2017
vyžrebovali v priestoroch Slovenského futbalového zväzu 4. kolo Slovnaft cupu. V súťaži ostalo 32 najúspešnejších
tímov, ktoré sa predstavia už len v 16 stretnutiach tohto vylučovacieho 4. kola tejto súťaže, hranom na 1 stretnutie, v
dňoch 26.-27.9.2017. V ňom sa predstaví už len tento 1 zástupca ObFZ MI, a to v tomto stretnutí: MFK Snina - MFK
Zemplín Michalovce (v stredu 27.9.2017 o 15:30 h).
SPRÁVY Z ISSF:
Informácie z ISSF: Tieto sú pod týmto názvom zverejňované už len na stránke ObFZ, v jej menu vľavo.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

