Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 16 z 18.10.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR od 12.10.2017 do 18.10.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto
stretnutí: Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z 01.10.2017; bez opatrení; klub si môže videozáznam
prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom); Poruba p/V (zo stretn. 9.k. VI.L m
Poruba p/V - Palín z 01.10.2017; bez opatrení; klub si môže videozáznam prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 18.10.2017 dostala od týchto FO a FK: Žbince (zo stretn.
10.k. VI.L m Žbince - Zalužice z 08.10.2017).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 18.10.2017 nedostala od týchto FO a FK: Vojany (zo stretn.
10.k. VI.L m Vojany - Hatalov z 08.10.2017) - do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 8.10.2017).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 12.10.2017 do 18.10.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš.
obs.: L. Rezanka na 15.10.2017 - zdrav. dôv., M. Jakubec na 20.10.2017 - prac. dôv. (obratom doručiť potvrdenie od
zamestnávateľa); - o neobs.: P. Pavlo od 20.10.2017 do 22.10.2017 - osob. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 17.10.2017: Kriš. Liesková (na
výkon rozhodcu Š. Ferka v stretn. 11.k. VI.L m Poruba p/V - Kriš. Liesková z 15.10.2017).
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 18.10.2017: Poruba p/V (rozh. M.
Mazár v stretn. 12.k. VI.L m Žbince - Poruba p/V z 22.10.2017; ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť podľa RS:
Poruba p/V - 17 € - KR: ŽoZoR - m - 22.10.2017); Záhor (rozh. P. Kaffan v stretn. 8.k. VII.LV m Rus. Hrabovec - Záhor
z 22.10.2017; ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť podľa RS: Záhor - 17 € - KR: ŽoZoR - m - 22.10.2017).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 18.10.2017: - z dôvodu nedoručenia dokladu
o úhrade PP: rozh. Š. Ferko (4 € - KR: nNnFP - R - 11.10.2017). KR to uvedenému zruší až po doručení dokladu na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 15.-22.10.2017: KR ich dňa 18.10.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 16, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R na odvetné stretn. 4.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018 dňa 26.10.2017: KR ho dňa 18.10.2017 prerokovala a schválila. Je zverejnené v tejto ÚS, v časti Obsadenie R.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 27.-29.10.2017: KR ho dňa 18.10.2017 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 24.10.2017, 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 25.10.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Strážske (zo stretn. 9.k. VII.LZ m Strážske B - Ložín z 15.10.2017).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 25.10.2017 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh. T.
Komenda - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v zápise o stretn.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 28.-29.10.2017 pre nedostatok R: KR
ho dňa 18.10.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d U19 - 13. kolo - So 28.10.2017 o 11:00 h:
Vyš. Remety - Pozdišovce; V.L V d U19 - 9. kolo - So 28.10.2017 o 11:00 h: Poruba p/V - Rus. Hrabovec; V.L Z d U19
- 9. kolo - So 28.10.2017 o 11:00 h: Malčice - Vojany; VI.L m - 13. kolo - Ne 29.10.2017 o 11:00 h: Trhovište - Veľ.
Revištia B, Vojany - Palín; VII.L V m - 9. kolo - Ne 29.10.2017 o 11:00 h: Záhor - Tibava; VII.L Z m - 11. kolo - Ne
29.10.2017 o 11:00 h: Ložín - Pus. Čemerné; VIII.L m - 13. kolo - Ne 29.10.2017 o 11:00 h: Koromľa - Tušice TNV.
Zaregistrovanie novovyškolených rozhodcov v ISSF: Po zaslaní originálu „Registračného formulára rozhodcu“ k
zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári, boli v ISSF ako R zaregistrovaní už aj: - dňa 13.10.2017: M. Juhás.
Požadované údaje od novovyškolených R k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich už
podľa dodaných pokynov doručil: - dňa 16.10.2017: M. Juhás.
Členský poplatok R a D 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 tom sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“. Do
18.10.2017 ho už mali vygenerovaný aj: - z rozhodcov: M. Juhás.
Potvrdenie o lek. prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ je povinný ho obratom doručiť: M. Juhás.
SPRÁVY ŠTK 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 mužov: - dňa 13.10.2017: Veľ. Revištia (Ivanišin Jakub 14.12.1999). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
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 12.-15.10.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: III.L ž U15 - 8.k.
z 13.10.2017: Strážske - Vinné (1). 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 12.-15.10.2017 ich nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: III.L ž U15 - 8.k z 13.10.2017: Strážske - Vinné (1); VII.L Z m - 9.k.
z 15.10.2017: Rakovec n/O - Pus. Čemerné (1; nefunkčný internet); VIII.L m - 11.k. z 15.10.2017: Lekárovce - Beša (1;
slabý internet). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: IV.L V ž U15 - 5.k. z 12.10.2017: Vyš. Remety - Palín 3:0

kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie rozh. P. Dziada st. z 12.10.2017 na komisiu k zápasu; vzaté na
vedomie aj vyjadrenie ŠK Agro Palín zo 16.10.2017 podaním na komisiu k zápasu; do pozornosti DK); VIII.L m 11.k. z 15.10.2017: Jastrabie pri MI - Ptrukša 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie rozh. L. Babjaka zo
15.10.2017 na komisiu k zápasu; do pozornosti DK).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: IV.L Z ž U15 - 5.k z 13.10.2017: Čičarovce - Petrovce n/L
(2; 15´ z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; do pozornosti DK).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: IV.L d U19 - 11.k. z 14.10.2017: Bánovce n/O - Žbince 0:13
(nedohrané od 25´ pre pokles počtu hráčov Do pod 7, ktorí na stretnutie nastúpili s 9 hráčmi; vzaté na vedomie podanie
rozh. P. Kaffana zo 14.10.2017 na komisiu k zápasu; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; do pozornosti DK).
Neuvedenie natáčania videozáznamu zo stretnutia v zápise: VII.L Z m - 9.k. z 15.10.2017: Horovce Petrovce n/L B (P. Pavlo), Bánovce n/O - Veľ. Slemence (M. Mazár) - obaja R do pozornosti KR.
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:
● Strážske - k stretn. 5.k. III.L mž U13 z 30.09.2017 Trhovište - Strážske (klub dňa 18.10.2017 na ObFZ
osobne doručil kópie RP hráčov: Dominik Sabanoš - 1400001, Max-Xavier Minárik - 1399893, aj s kópiou dokladu od
dealera o doručení RP).
Schválenie výsledkov prvých stretnutí 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018: - k 18.10.2017: zo stretnutí hraných dňa 12.10.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2017/2018: - k 18.10.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 12.-15.10.2017 ich ŠTK schválila všetky.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 28.-29.10.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 18.10.2017 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 2017/2018 hraných v dňoch 29.9.-1.10.2017 - oprava z ÚS č. 15: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 9. kola VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z 1.10.2017: Pavol Hevery (Veľ. Revištia B m - 1242704;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 4.10.2017, podľa DP 37/3; Michal Sorokač (Veľ. Revištia B m - 1203436; 10 €) - 3 týždne
NEPO od 4.10.2017, podľa DP 48/1c/2b.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 09/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu - oprava
z ÚS č. 15: Nemal ich mať udelené tento FO: Podhoroď. Platbu zo ZF mal importovanú na účte SFZ už dňa 5.10.2017.
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 09/2017: dňa 12.10.2017: Pavlovce n/U, Veľ. Revištia; - dňa 13.10.2017: Bánovce n/O, Porostov, Rem. Hámre; - dňa
17.10.2017: Iňačovce (všetkým od 12.10.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 09/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 12.10.2017 majú tieto FO a FK: Krásnovce, Malčice (o ich postihu rozhodne DK).
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Dávid Pongó (Vojany m - 1226839; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 18.10.2017 do
18.1.2018, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 13.-15.10.2017: Rozhodnutia DK:
● Otto Vašš (Kriš. Liesková m - 1083770; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 18.10.2017.
● Marián Hardik (Hatalov m - 1205922; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 18.10.2017.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 13.-15.10.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 11. kola VI.L m Poruba p/V - Kriš. Liesková z 15.10.2017: Marek Dekan (Poruba p/V m - 1227560;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 18.10.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 7. kola VII.L V m Porostov - Tibava z 15.10.2017: Ľuboš Kačur (Porostov m - 1195262; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 18.10.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 9. kola VII.L Z m Horovce - Petrovce n/L B z 15.10.2017: Ján Nechtila (Petrovce n/L B m - 1259763;
10 €) - 1 stretnutie NEPO od 18.10.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 9. kola VII.L Z m Bracovce - Pozdišovce z 15.10.2017: Peter Hric (Bracovce m - 1195461; 10 €) -5
mesiacov NEPO od 18.10.2017, podľa DP 49/1c/2c.
● stretnutie 11. kola VIII.L m Oborín - Tušice TNV z 15.10.2017: Ferdinand Kaszonyi (Oborín m - 1217444; 10
€) - 3 týždne NEPO od 18.10.2017, podľa DP 49/1b/2b.
● stretnutie 11. kola IV.L d Palín - Pavlovce n/U z 14.10.2017: Adrián Vaľovčik (Palín d - 1278860; 5 €) - 3 týžd.
NEPO od 18.10.2017, podľa DP 49/1b/2b; Lukáš Lacko (Pavlovce n/U d - 1399846; 5 €) - 3 týžd. NEPO od 18.10.2017,
podľa DP 49/1b/2b; René Beňak (Pavlovce n/U d - 1386049; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 18.10.2017, podľa DP 37/3.

● stretnutie 11. kola IV.L d Moravany - Lastomír z 14.10.2017: Tomáš Kostrej (Lastomír d - 1278089; 5 €) - 1
stretn. NEPO od 18.10.2017, podľa DP 37/3.
Doručenie dokladov o úhrade PP: DK ich vzala na vedomie tieto doručené: - dňa 18.10.2017: rozh. M. Ivan (- za
neospr. neúčasť na kontr. fyz. previerkach dňa 11.10.2017: 4 € - KR: nNnFP - R - 11.10.2017; uhr. dňa 18.10.2017).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Vojany (100 € - KR: NvVZ - m - 8.10.2017); - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie družstva
k stretnutiu v ISSF: Strážske (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 13.10.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
Strážske (7 € - ŠTK: NpTkS - ž - 13.10.2017), Rakovec n/O (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 15.10.2017), Lekárovce (7 € ŠTK: NpTkS - m - 15.10.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Palín (100 € - ŠTK: NnS - ž - 12.10.2017), Ptrukša (200
€ - ŠTK: NnS - m - 15.10.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Petrovce n/L (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 13.10.2017); - za
nedohranie stretnutia: Bánovce n/O (50 € - ŠTK: NS - d - 14.10.2017). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF
v uzneseniach DK do 20.10.2017 a zahrnúť do mesačných ZF za 10/2017.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom uhradené poštovým peňažným
poukazom ObFZ sú povinní doručiť: - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: nNnS - m - 30.8.2017);
rozh. Š. Ferko (- za neospr. neúčasť na kontr. fyz. previerkach dňa 11.10.2017: 4 € - KR: nNnFP - R - 11.10.2017); rozh. M.
Mazár (- za nedostavenie sa na zas. ŠTK dňa 11.10.2017 po predvolaní: 4 € - ŠTK: NsnZ - R - 11.10.2017).
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 alebo oprava údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2017/2018 do ISSF: Tie sa doplňujú alebo
opravujú 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 18.10.2017: III.L mž d U13 - 6.k. z 07.10.2017: Strážske - Močarany 6:3 (rozh. M. Mazár; chyby
v údajoch; opravené v zápise po ich doručení od R zo 16.10.2017 i od sťažovateľa zo 17.10.2017 - do pozornosti KR).
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 18.10.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: III.L ž
U15 - 7.k. z 06.10.2017: Trhovište - Strážske 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. M. Kurtak); IV.L d U19 - 10.k. z
07.10.2017: Pavlovce n/U - Vinné 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. J. Cejkovský); IV.L V ž U15 - 5.k. z 12.10.2017: Vyš.
Remety - Palín 3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. P. Dziad st.); VIII.L m - 11.k. z 15.10.2017: Jastrabie pri MI - Ptrukša
3:0 kont. (Ho nenastúpili; rozh. L. Babjak); - dňa 18.10.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia nedohraného
pre pokles počtu hráčov jedného z družstiev pod 7: IV.L d U19 - 11.k. z 14.10.2017: Bánovce n/O - Žbince 0:13
(kontumácia s ponechaním výsledku stretnutia z HP; rozh. P. Kaffan).
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
18.10.2017: M. Juhás (na obdobie 19.10.2017 - 31.10.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch 20.22.10.2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 17.10.2017 a zmeny od 18.10.2017 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ dňa 15.10.2017:
VI.L m - 11.k. - Ne 15.10.2017 o 14:30 h: Budkovce - Žbince (Rezanka ako AR1 - zruš.)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 20.-22.10.2017:
IV.L Z ž U15 - 6.k. - Pi 20.10.2017 o 16:00 h: V. Slemence - Tušice TNV (Jakubec ako R - zruš.; KR neobs. R).
IV.L d U19 - 12.k. - So 21.10.2017 o 14:00 h: Krásnovce - Vyš. Remety (Babjak ako R za Jakubca), Žbince Moravany (Jakubec ako R za Babjaka).
V.L Z d U19 - 8.k. - So 21.10.2017 o 14:00 h: Kriš. Liesková - Ložín (Ferko ako R - zruš.; KR neobs. R).
VI.L m - 12.k. - Ne 22.10.2017 o 14:00 h: Krásnovce - Vojany (Šimko ako D - zruš.), Palín - Trhovište (Rapáč
ako R za Ferka), Kriš. Liesková - Zempl. Široká (Bukaj ako AR1 - zruš., Sabo ako D - dopln.), Žbince - Poruba p/V
(Kaffan ako R za Mazára).
VII.L V m - 8.k. - Ne 22.10.2017 o 14:00 h: Rus. Hrabovec - Záhor (Mazár ako R za Kaffana), Iňačovce Porostov (Bukaj ako R za Rapáča), Podhoroď - Zalužice B (o 11:00 h: Mazár ako R za Kaffana).
VII.L Z m - 10.k. - Ne 22.10.2017: Bracovce - Horovce (o 11:00 h: Tušek - Jakubec, Rezanka - nové obs.).
VIII.L m - 12.k. - Ne 22.10.2017 o 14:00 h: Topoľany B - Jovsa (o 11:00 h v Lesnom: Vojtko ako D - dopln.).
OBSADENIE R:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018:
4.k. - odv. stretn. - štvrtok 26.10.2017 o 15:30 h: Topoľany B - Ložín (v Lesnom: Matej - Ivan), Kriš. Liesková
- Pavlovce n/U B (Rapáč - Tudja), Budkovce - Palín (Mazár - Juhás), Trhovište - Tušice TNV (Joz. Pivarník - Pavlo).
Upozornenie pre R odvetných stretnutí 4. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI“ 2017/2018: Ak sa

odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie
sa 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 sú R povinní uzavrieť hneď po stretnutí v mieste stretnutia.
SPRÁVY MRK ObFZ:
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:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu: Na ObFZ ho oznámil: - dňa 13.10.2017:
Ľubomír Tongeľ (Petrovce n/L). Ďalší záujemcovia môžu svoj záujem oznámiť na ObFZ obratom, a to osobne,
telefonicky (na mobil sekretára) alebo e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Pri nahlásení je potrebné u každého
nahláseného uviesť: meno, priezvisko, presnú adresu bydliska, číslo mobilu, e-mailovú adresu, klubovú príslušnosť.
SPRÁVY KM ObFZ:
Najbližší zraz Výberov ObFZ MI U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory talentovaných
hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Uskutoční sa v pondelok 23.10.2017 od 15:30 h na štadióne futb. odd. ŠK Nac. Ves.
Info o ňom i nominácie hráčov naň sú zverejnené na stránke ObFZ, v jej menu uprostred, pri dátume 11.10.2017.
SPRÁVY OK ObFZ:
Z ostatného zasadnutia OK: Uskutočnilo sa v pondelok 16.10.2017. OK sa na ňom zaoberala doručenými
odvolaniami od DK proti jej rozhodnutiam i prípravou rozpočtu OK na rok 2018, ktorou poverila svojho predsedu.
Odvolanie futb. odd. TJ Družst. Rus. Hrabovec proti rozhodnutiu DK ObFZ Michalovce: Uvedený FO sa
ním odvolal proti rozhodnutiu DK o udelení pokuty 150 € za nenastúpenie na stretnutie 3.k. V.L V d U19 Rem. Hámre Rus. Hrabovec z 16.09.2017 o 15:00 h. DK potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie k prípadu. Rozhodnutie OK:
Vzhľadom k tomu, že SPF určuje zmenu termínu stretnutia v článku 36 „Zmena termínu stretnutia“ na základe dohody
v bode 2, Ruský Hrabovec nevyužil možnosť odohrať stretnutie v inom termíne (chýbala dohoda klubov uzatvorená
podľa podmienok uvedených v rozpise súťaže). OK po prerokovaní predložených dokladov potvrdila rozhodnutie DK v
plnom znení. Poplatok za odvolanie: Rus. Hrabovec 30 €.
Odvolanie futb. odd. TJ Družst. Vyš. Remety proti rozhodnutiu DK ObFZ Michalovce: Uvedený FO sa
ním odvolal proti rozhodnutiu DK o výške pokuty a aj o výške trestu pre J. Záhorčáka, zo stretnutia 6.k. IV.L d U19 Vyš.
Remety - Palín z 09.09.2017 o 15:30 h. DK potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie k prípadu. Futb. odd. ŠK Agro Palín
uhradil škodu spôsobenú na vchodových dverách v čiastke 100 € na účet futb. odd. TJ Vyš. Remety. Rozhodnutie OK: OK
po prerokovaní predložených dokladov potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom znení, za vzniknuté neprístojnosti počas
stretnutia a po ukončení stretnutia mimo hracej plochy bez prítomností hlavného usporiadateľa a za nedostatočnú
usporiadateľskú činnosť. Poplatok za odvolanie: Vyš. Remety 30 €.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Na ObFZ ho už v termíne od
11.10.2017 od 16:00 h do 18.10.2017 do 16:00 h doručili aj tieto FO a FK: - dňa 17.10.2017: Nacina Ves. Na ObFZ ho
(bližšie o ňom bolo v ÚS č. 4, v Správach k sezóne 2017/2018) stále nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo
pošt. listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a FK: Čičarovce, Petrovce n/L, Sobrance, Strážske, Veľ. Revištia, Vinné.
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.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: 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).
Kópie dohôd zamestnanca s ObFZ: Na ObFZ si ich už prevzali: - dňa 18.10.2017: M. Kurtak (na základe
požiadavky za roky 2012-2015).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brig. práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II. polrok
2017: Na ObFZ ho už doručili aj: - dňa 18.10.2017: P. Remecký. Obratom ho má doručiť: K. Ubľanská.
Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení k dohode o brigádnickej
práci študenta: Na ObFZ ho už doručili títo spomedzi študentov: - dňa 18.10.2017: M. Juhás (M. Miľo pri dohode
z 27.9.2017 ho má podpísané inde).
Súhlas s použitím osobných údajov v dokladoch ObFZ: Tento svojím podpisom na ObFZ vyjadrili už aj: - dňa
27.09.2017: M. Miľo; - dňa 18.10.2017: M. Juhás.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok 2017: Tieto podľa požiadaviek
spracoval sekretár ObFZ takto: - požiadavka KR z 04.10.2017: spracovaná dňa 18.10.2017 s 1 zamestnancom (M. Juhás) na obdobie 19.10.2017 - 31.10.2017. Uvedení boli povinní sa k ich podpisu a prevzatiu dostaviť na ObFZ obratom,
v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
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 18.10.2017: 1 zamestnanec
podľa požiadavky KR z 04.10.2017 (M. Juhás).

Zoznam frekventantov na licenciu delegát stretnutia A (amatér): FZ v rámci VsFZ ho dostali z VsFZ od
M. Eperješiho (sekretára VsFZ) e-mailom dňa 17.10.2017 s požiadavkou o kontrolu a možné dohlásenie frekventantov
do piatka 20.10.2017. Zoznam s požiadavkou bol dňa 17.10.2017 z ObFZ preposlaný e-mailom aj J. Špivákovi
(predsedovi KR ObFZ). V zozname neboli uvedení nahlásení 3 frekventanti za ObFZ MI, ktorí boli na VsFZ nahlásení
emailom dňa 14.9.2017, tak pôvodné nahlásenie bolo preposlané z ObFZ na VsFZ e-mailom znovu dňa 17.10.2017.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 18.10.2017: J. Škodi (za 10/2017). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 18.10.2017: M. Juhás.
Neprevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom (R a D) na II. polrok 2017: Obratom si ju má
na ObFZ prevziať aj: - 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 13.10.2017: D. Čeklovský (za 09), J. Šimko (za 08,09); - dňa 16.10.2017: L. Vojtko (za 09), M.
Mazár (za 08,09), M. Ruščanský (za 08,09), M. Tušek (za 08,09), M. Dančišin (za 08,09); - dňa 17.10.2017: Joz. Pivarník
(za 08,09); - dňa 18.10.2017: P. Remecký (za 08,09), M. Ivan (za 09).
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 08,09), J. Bali-Jenčik (za 07), J. Bukaj (za
08,09), J. Cejkovský (za 09), P. Dziad (za 08,09), M. Fedák (za 07), P. Feňuš (za 09), Š. Ferko (za 08,09), J. Hreško (za
08,09), D. Ihnacik (za 08,09), M. Jakubec (za 09), P. Kaffan (za 08,09), T. Komenda (za 09), M. Končík (za 05,06), A.
Kopas (za 08,09), P. Koščo (za 08,09), D. Kron (za 09), J. Matej (za 08,09), M. Miľo (za 09), Š. Miľo (za 09), J.
Minaroviech (za 09), O. Palinský (za 09), P. Pavlo (za 09), V. Pčolár (za 08,09), P. Piovar (za 06,08,09), M. Rovňák (za 09),
R. Rózsa (za 06,08,09), M. Sabo (za 08,09), A. Stretavský (za 09), J. Škodi (za 09), J. Špivák (za 09), P. Tudja (za 08,09),
D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 09), M. Ubľanský (za 09), A. Žoffčák (za 08,09).
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 18.10.2017: 1 (M. Juhás) podľa požiadavky Se z 18.10.2017.
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 13.10.2017:
Porostov (osobne: za 09/2017 - uhradená dňa 13.10.2017), Bánovce n/O (e-mailom: za 09/2017 - uhradená dňa
13.10.2017); - dňa 16.10.2017: Veľ. Revištia (osobne: za 09/2017 - uhradená dňa 12.10.2017), Iňačovce (e-mailom: za
09/2017 - uhradená dňa 11.10.2017); - dňa 18.10.2017: Krásnovce (e-mailom: za 09/2017 - uhradená dňa 11.10.2017).
Ani do 18.10.2017 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; - dňa 18.09.2017: Rem.
Hámre, Vinné; - za 09/2017: - dňa 12.10.2017: Pavlovce n/U; - dňa 13.10.2017: Rem. Hámre; - z neimportovaných na
účet SFZ: - za 09/2017: Malčice.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 02.10.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.10.2017; preto bolo potrebné ich uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 08.10.2017). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 53 FO a FK. V termíne od 04.10.2017 od 16:00 h do 18.10.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ od týchto 7 FO a FK (predtým od 44) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 05.10.2017 (1): Podhoroď; - dňa 12.10.2017 (2): Pavlovce n/U, Veľ. Revištia; - dňa 13.10.2017
(3): Bánovce n/O, Porostov, Rem. Hámre; - dňa 17.10.2017 (1): Iňačovce. Do 18.10.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF
na účte SFZ nemali importované len tieto 2 FO a FK: Krásnovce, Malčice. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF (do 11.10.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 12.10.2017) zastavenú
činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY VV ObFZ:
Zápis z ostatného 46. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 20142017 z 10.10.2017: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v
nej v časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej v časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2017: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017, teda pred
najbližšou volebnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Podrobnejšie k nim je uvedené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 11.10.2017.
Najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v Pi 1.12.2017 o 15:30 h v malej
zasadačky MsKS Michalovce, Nám. Osloboditeľov 25, v malej zasadačke na prízemí (vľavo od vchodu do budovy). Do

18.10.2017 do 16:00 h na ObFZ neboli doručené žiadne prípadné návrhy do programu konferencie a na členov
mandátovej a návrhovej komisie konferencie.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Z ostatného zasadnutia volebnej komisie ObFZ: Uskutočnilo sa v piatok 13.10.2017 o 15:00 h na ObFZ
v Michalovciach za účasti 4 z 5 členov tejto komisie (1 sa ospravedlnil). V súvislosti s rozhodnutím VV ObFZ o termíne
najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017, VK prerokovala vyhlásenie volieb na tejto
konferencii a ich prípravu (v súvislosti s tým aj informáciu k návrhom na zaradenie do kandidátok k voľbám i tlačivo
návrhu na zaradenie do kandidátok).
Vyhlásenie volebnej komisie ObFZ k najbližším voľbám do volených orgánov ObFZ na nastávajúce 4ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021: V decembri 2017 končí 4-ročné funkčné obdobie súčasných dobrovoľných
funkcionárov volených orgánov ObFZ za roky 2014-2017. Voľby dobrovoľných funkcionárov do volených orgánov ObFZ
na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2017 (aj 3 členov konferencie VsFZ za ObFZ MI, aj 1 delegáta za
ObFZ MI na volebnú konferenciu SFZ) sa uskutočnia na najbližšej volebnej konferencii ObFZ ňa 1.12.2017. Na základe
toho volebná komisia ObFZ dňa 13.10.2017 vyhlásila tieto voľby: a) do orgánov ObFZ: voľby predsedu ObFZ, voľby
ostatných 6 členov výkonného výboru ObFZ, voľby 14 členov riadnej konferencie ObFZ, voľby predsedu revíznej komisie
ObFZ, voľby predsedu odvolacej komisie ObFZ, voľby predsedu disciplinárnej komisie ObFZ (v zmysle stanov ObFZ
predsedom a ani iným členom RK, OK, DK, KR nesmie byť funkcionár futbalového oddielu - klubu zaradeného v
súťažiach riadených ObFZ Michalovce. Navrhovaný kandidát môže byť zaradený len na jednu kandidátku do volených
orgánov ObFZ); b) do orgánov VsFZ: voľby 3 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce na nastávajúce 4ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 (jedným z nich je spravidla novozvolený predseda ObFZ, ďalší dvaja by mali
byť z klubov, ktorých družstvá mužov štartujú v súťažiach VsFZ, pričom by ich prednostne mali aj tieto kluby voliť); c) na
najbližšiu volebnú konferenciu SFZ: voľby 1 delegáta za ObFZ Michalovce (spravidla je na ňu navrhnutý novozvolený
predseda ObFZ).
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie do týchto volených orgánov FZ na roky 2018-2021 pre
voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017: Informácie k tomu, aj s tlačivom návrhu, sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 1.12.2017. Každý FO - FK územne patriaci pod
ObFZ Michalovce, ako riadny člen ObFZ Michalovce, ich môže zasielať od 16.10.2017 do 15.11.2017 na tlačive k tomu
určenom doporučenou poštovou listovou zásielkou na adresu: Oblastný futbalový zväz, volebná komisia ObFZ,
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce. Pri posudzovaní platnosti návrhu rozhoduje dátum poštovej pečiatky odoslania
návrhu. Návrhy na zaradenie do kandidátky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. V termíne od 16.10.2017 do
18.10.2017 do 16:00 h volebná komisia ObFZ nedostala žiadny 1 návrh.
Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Uskutoční sa v stredu 15.11.2017 od 15:00 h na ObFZ
Michalovce a dostaviť sa naň majú všetci 5 členovia tejto komisie.
ZO SPRÁV SFZ:
5. kolo 49. ročníka súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 15 z
05.10.2017 - zo Správ ŠTK SFZ): Predstavilo sa v ňom 16 víťazov stretnutí zo 4. kola tejto súťaže, medzi nimi už len
1 zástupca ObFZ MI, a to v stredu 18.10.2017 o 14:30 h v tomto dueli: TJ Iskra Borčice - MFK Zemplín Michalovce
2:0 (2:0) - ďalej postúpili Borčice.
Termín na zasielanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka (z ÚS SFZ 2017/2018 č.
16 z 12.10.2017 - zo Správ Výkonného výboru SFZ): VV SFZ svojím uznesením č. 127/17 stanovil termín na
zasielanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Táto cena je najvyšším futbalovým ocenením za
fair play, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým kolektívom za záslužnú činnosť vo futbalovom
hnutí. Uvedenú cenu možno udeliť za: a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom; b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť,
v súlade s princípmi fair play; c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi
fair play. Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a významom odlišuje od bežnej
občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného. Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej
desať rokov. V prípade osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však športová činnosť
navrhovaného nesmie byť kratšia ako päť rokov. Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte,
ktorý je zverejnený na webstránke SFZ:
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/f/u/t/futbalsfz.sk/4d/fd/4dfdcfab-4270-45a8-a9b2-bf92879a4bf6.pdf
Predkladatelia návrhov môžu v zmysle štatútu zasielať svoje návrhy na adresu sídla príslušného RFZ v termíne do 31.
októbra 2017. Návrhy bude následne vyhodnocovať legislatívno-právna a etická komisia SFZ, ktorá predloží členom
VV SFZ konečný zoznam kandidátov, ktorým navrhne udeliť cenu v jednotlivých kategóriách.
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 16 z 12.10.2017 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Považská Bystrica
ho organizuje v dňoch 28.10.2017 - 9.12.2017. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.10.2017. Podrobné informácie
nájdete na intermetovej stránke SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke „www.obfzpb.sk“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

