Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 43 z 25.04.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 19.4.2018 do 25.4.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: Š. Miľo na 28.4.2018 – osob. dôv., P. Feňuš na 25.4.2018 – štud. dôv., P. Dziad na
29.4.2018 a 1.5.2018 – prac. dôv. (doručiť písomné ospr. od zamestnávateľa).
Dodatočné na KR doručené oznámenia: Táto ich od 19.4.2018 do 25.4.2018 dostala a vzala
na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: J. Cejkovský na 15.4.2018 - zdrav. dôv.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 25.4.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Žbince (zo stretn. 17.k. VI.L m Žbince - Palín z 15.4.2018; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia)
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 25.4.2018: - z dôvodu
nedostatkov v stretn.: rozh. P. Rapáč na 2 stretn. (za nedostatky v stretn. 18.k. VIII.L m Oborín –
Stretava z 22.4.2018).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: : a) - dňom 4.4.2018: z dôvodu nedoručenia dokladu o úhrade PP: rozh. M. Končík; b) - dňom 23.4.2018: a) - z dôvodu
neuzavretia dohody o prac. činnosti: rozh.: M. Šimko (KR uvoľní menovanému činnosť po splnení
náležitosti); b) - z dôvodu nezakúpenia PF: rozh.: M. Šimko, L. Rezanka (KR uvoľní menovaným
činnosť po splnení náležitosti).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 2.5.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30
h: rozh.- D. Gužiňák – z dôvodu pohovoru.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 25.4.2018 sa naň dostavili: - rozh. T. Komenda, Š.
Miľo, P. Piovar, P. Rapáč (všetci z dôvodu pohovoru; KR ho s nimi vykonala, upozornila na zistené
nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 25.4.2018: a) - z
dôvodu uzavretia dohody o prac. činnosti: rozh.: M. Čekan; b) - z dôvodu zakúpenia PF: rozh.: P.
Piovar, Š. Ferko, M. Jakubec.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 25.4.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť
na stretn.: - rozh. M. Šimko (26 € - KR: NNnS - m - 22.4.2018). Uhradiť poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 2.6.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.- 6.5.2018: KR ho dňa 25.4.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 1.5.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.4.-1.5.2018: KR ich dňa
25.4.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 43, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 5-6.5.2018 pre
nedostatok R: KR ho dňa 25.4.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.LV d - 12.
kolo - So 5.5.2018 o 13:30 h: Záhor – Kusín; V.LZ d - 12. kolo - So 5.5.2018 o 13:30 h: Horovce –
Ložín; VI.L m - 20. kolo - Ne 6.5.2018 o 13:30 h: Trhovište – Poruba p/V, Hatalov – Zempl. Široká;
VII.LV m - 12. kolo - Ne 6.5.2018 o 13:30 h: Kusín – Porostov; VII.LZ m - 16. kolo - Ne 6.5.2018 o
13:30 h: Rakovec n/O – Bánovce n/O; VIII.L m - 20. kolo - Ne 6.5.2018 o 13:30 h: Oborín –
Lekárovce.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO – FK, aby svoje podnety posielala výlučne v systéme
ISSF, nie telefonicky !
Neoprávnený štart hráča: VIII.Lm 18.k zo 22.4.2018 Oborín-Stretava v stretnutí nastúpil
hráč D č.7 Tomáš Rebreš, ktorý nemal pred a počas stretnutia zaplatený členský poplatok. ŠTK
kontumuje stretnutie Oborín-Stretava 0:3 Kont. (povôdne na HP 3:0). Zároveň ŠTK za
neospravedlnenú neúčasť kapitána D, vedúceho D PP 4+4,-€ pre Oborín, vedúci H PP 4,-€
Stretava. Kapitán H ospravedlnený. Návrh pre DK PP pre Oborín do ZF. R.Patrik Rapáč do
pozornosti KR.

Nenastúpenie na stretnutie: VIII.Lm 18.k zo 22.4.2018 TušiceTNV-Pavlovce n/U B H sa
na stretnutie nedostavili ani po čakacej dobe (podanie v ISSF od R. Matúš Čekan). ŠTK kontumuje
stretnutie TušiceTNV-Pavlovce n/U B 3:0 Kont. Do pozornosti DK.
Predčasne ukončené stretnutie: VIII.Lm 18.k zo 22.4.2018 Koromľa- Topoľany B
stretnutie predčasne ukončené v 8´za stavu 0:3 pre pokles hráčov mužstva D, ktorí nastúpili na
stretnutie len so 7 hráčmi (v 8´odstúpil z hry pre zranenie hráč č.3 Marek Halanič 1127777). ŠTK
kontumuje stretnutie Koromľa-Topoľany B 0:3 Kont. výsledok dosiahnutý platný z HP. Do
pozornosti DK.
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia:
-MFK Sobrance -III.Lž U15 13.k. na 26.4.2018 Nacina Ves-Sobrance zmena hracieho dňa na
štvrtok. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie Nacina Ves-Sobrance III.Lž U15 13.k dňa 27.4.2018
piatok v UHČ. Táto dohoda nie je potvrdenáv ISSF.
-Pus.Čemerné -VII.LZm 15.k. Petrovce n/L B-Pus.Čemerné na 28.4.2018 o 13:00 h. ŠTK
nariaďuje odohrať stretnutie 28.4.2018 o 13:00 h. (sobota). Súhlas súpera potvrdená v ISSF.
Nepripravenie techniky:
-V.LVd U19 10.k zo 21.4.2018 Kusín-Podhoroď D bez tlačiarne – zápis ručne, do pozornosti DK
-V.LZd U19 10.k zo 21.4.2018 Malčice-Dúbravka D nefunkčný internet (havarijný stav) – zápis
ručne, do pozornosti DK
-VII.LVm 10.k zo 22.4.2018 Kusín-Zalužice B D nefunkčný internet, bez tlačiarne, do pozornosti
DK
-VII.LVm 10.k zo 22.4.2018 Rus.Hrabovec-Tibava D nepripravená technika (počítač,
tlačiareň,zápis písaný ručne), do pozornosti DK
Neskorý začiatok stretnutia:
-V.LZd U19 10.k zo 21.4.2018 Ložín-Čičarovce ÚHČ posunutý o 15´z dôvodu neuzavretia súpisky
H, do pozornosti DK
-VII.LVm 10.k zo 22.4.2018 Kusín-Zalužice B ÚHČ posunutý o 10´z viny D (pomalé pripojenie na
internet), do pozornosti DK
-VII. L Z m 14.k z 22.4.2018 Pusté Čemerné – Malčice – ÚHČ posunutý o 15´z viny D (pomalý
internet) – do pozornosti DK
Neuvedenie údajov pre potreby ŠTK:
-V.LZd U19 10.k zo 21.4.2018 Budkovce-Kr.Liesková R.Dávid Guziňák neuvádza nič v zázname
R – do pozornosti KR
Nástup hráčov na stretnutie bez RP na OP:
-VI.Lm 17.k z 15.4.2018 Žbince-Palín hráč H č.15 Vladimír Maďar 1278775 nastúpil bez RP na
OP, predložené na ŠTK 25.4.2018 splené,
-VII.L Z m 14.k z 22.4.2018 Pozdišovce-Veľké Slemence hráči D č.6 Matúš Hirko 1249945, č.13
Jakub Kornuc 1203618, č.5 Miroslav Tancož 1246065, č.16 Rastislav Čenčarik 1136701 a č.2
Lukáš Béreš 1182495 -predložené na ŠTK 25.4.2018 splené, hráč H č.5 Dávid Hencel 1212363 –
overení v ISSF, RP nedodané
-IV. LdU19 Trhovište – Bánovce n/O hráči H č.5 Ján Milenky 1402674 a č.15
NicolasKoubek1402675 – overení v ISSF -RP nedodané
-VII.LZm 14.k z 22.4.2018 Pus.Čemerné-Malčice hráči H č.2 Tibor Polák 1244884, č.3 Julián
Bogár 1229472, č.4 KevinHrabovčin 1285919, č.7 Michal Kapura 1245165, č.8 Vladimír Sipos
1257314, č.9 Kristián Balog 1238372, č.12 Slavomír Šušľák 1259128, č.15 Lukáš Danis 1259132
a č.16 Tomáš Tancoš 1191360 – overení v ISSF, RP nedodané
-VI. L m 18.k z 22.4.2018 Krásnovce - Krišovská Liesková – hráč H č.5 Štefan Brezo 1029232, RP

nedodané
-VI. L m 18.k z 22.4.2018 Palín – Dúbravka – hráč D č.4 Daniel Penzeš 1272894 na OP EJ 244108,
overený v ISSF, RP nedodané
-VII. L V m 10.k z 22.4.2018 Rus.Hrabovec – Tibava – hráč H č.8 Eduard Stetso 1200906 –
overený v ISSF, RP nedodané
-VII. L V m 10.k z 22.4.2018 Úbrež-Rem.Hámre – hráči H č.1 Michal Pado 1217992, č.8 Filip
Kudelás 1196426, č.14 Martin Serbák 1132393, č.11 Marcel Hlivák 1215539, č.3 Marko Mitro
1228516, č.10 Patrik Kudelás 1121790, č.5 Michal Sirák 1065153 a č.15 Maroš Ondernický
1309984 – overení v ISSF, RP nedodané
-VIII. L m 18.k z 22.4.2018 Beša-Horňa – hráči D č.6 Ján Esterhay 1153879 a č.17 Adrián Toth
1402676 a hráč H č.6 Štefan Kochman 1315408 – overení v ISSF, RP nedodané
ŠTK dôrazne upozorňuje uvedené kluby - Zempl.Široká, Bánovce n/O, Strážske B,
Malčice, Kr.Liesková, Tibava, Rem.Hámre, Vel.Slemence, Beša a Horňa majú ich preukazy dodať
na ObFZ MI (aj oskenované) do 48 hod !!!.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 5-6.5.2018 pre
nedostatok R: ŠTK ho dňa 25.4.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pozastavenie výkonu činnosti: TJ Družstevník Oborín, VIII.L m - DK na základe podnetu
ŠTK, zápisu zo stretnutia, za naplnenie skutkovej podstaty čl. 53 DP – neoprávnený štart hráča
Tomáš Rebreš (1251399) DK, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 26.4.2018
podľa 53/2b DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie podľa 53/3b na 1 mesiac VD Barnabáš
Csizmadia (1394229) KD - Attila Jónáš (1119602), DK udeľuje pokutu TJ Družstevník Oborín vo
výške 100,00 Eur podľa čl. 12/6 DP
Disciplinárne sankcie hráčom po ČK:
-Maroš Duda (1233926) – 10,00 Eur - OŠK Tušice - TNV , VIII.L m - podľa čl. 37/3 ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 25.4.2018
-Peter Horčík (1260705) – 10,00 Eur - OŠK Budkovce, Pohár ObFZ Michalovce 2017/2018 (vylúčený za podrazenie nadmernou silou na HP) podľa čl. 45/1 - DK ukladá DS - pozastavenie
výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 25.4.2018 podľa čl 45/2a
-Jaroslav Barbarič (1223222) – 10,00 Eur - OŠK Podhoroď, VII.LV m - DK podľa čl. 37/3 ukladá
DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 25.4.2018.
Nenastúpenie na súťažné stretnutie: OŠK Pavlovce n/U B VIII.L m - DK na základe
podnetu ŠTK ObFZ MI za porušenie Disciplinárneho poriadku (DP) podľa čl. 59 DP, ukladá DS finančnú pokutu vo výške 100,00 Eur podľa čl. 12/6 DP.
Žiadosť o odpustenie zvyšku DS: Alexander Ádi (OFK Vojany - 1278199, VI.L m - DK
berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP
podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň NEPO) a podľa čl. 41/2 DP určuje skúšobnú
dobu na 3 mesiace do 25.7.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5
alebo 8) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Sekretariát ObFZ oznamuje, že v krátkom čase, utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo
všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa
toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú: AKTÍVNY, NEAKTÍVNY, ZRUŠENÁ

REGISTRÁCIA, VYLÚČENÝ, V ZAHRANIČÍ. Tu sú podmienky, kedy sa daný profil osoby
dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako
„Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnutí.
Typy profilov:
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia +
členský poplatok = Aktívny
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok
= Aktívny
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent - člensky poplatok = Aktívny
Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (toto výhradne rieši matrika SFZ) tak sa
rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov
(osobných profilov)
SPRÁVY TMK:
Projekt „Podpora talentovaných hráčov U 12-14: Podľa informácií z úseku mládeže SFZ
projekt Podpora talentovaných hráčov U12-U14 bude prebiehať v roku 2018 v mesiacoch máj, jún,
august, september, október a november. Cieľom projektu je: Zabezpečiť kvalitný tréningový proces
pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12-14, získať informácie o čo najväčšom počte
talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12-14, vyhľadávanie talentovaných hráčov pre
potreby vrcholového futbalu. Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 sa podľa možnosti
pravidelne 1-2 krát do mesiaca v popoludňajších hodinách bude organizovať tréningový zraz, kde
hráči absolvujú 1 TJ na úrovni ObFZ. Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze
je 10-13. Do oblastných futbalových výberov U12-U14 budú zaradené aj dievčatá, prípadne je
možnosť spraviť aj čisto dievčenské tréningové zrazy. TMK žiada FK o nahlásenie zoznamu
talentovaných hráčov na e-mail: obfzmi@stonline.sk do 27.4.2018. Konkrétne termíny zrazov a
mená vybraných hráčov budú zverejnené v nasledujúcich ÚS.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 27.-29.4.2018:
III.L mž U13 - 11. kolo - sobota 28.4.2018 o 10:00 h: Močarany – Sobrance (Str 25.4.2018 o
15.00 h v Zalužiciach: Ivan ako R za Feňuša)
V.LV d U19 - 11. kolo - sobota 28.4.2018 o 16:00 h: Podhoroď – Záhor (Babjak ako R za Š.
Miľa)
VI.L m - 19. kolo - nedeľa 29.4.2018 o 16:00 h: Poruba p/V – Hatalov (Pavlenko ako R za
Rapača, Remecký ako AR1 za Rezanku), Budkovce – Trhovište (Sovšák ako AR2 za Jakubca),
Žbince – Kriš. Liesková (o 13.00 h: Dziad ako AR1 za Tudju)
VII.LV m - 11. kolo - nedeľa 29.4.2018 o 16:00 h: Kusín – Rus. Hrabovec (Š. Miľo ako D
dopln.), Podhoroď – Úbrež (Tudja ako R za Dziada)
VII.LZ m - 15. kolo - nedeľa 29.4.2018 o 16:00 h: Horovce – Strážske B (Jakubec ako R za
Pavlenka), Petrovce n/L B – Pus. Čemerné (So 28.4.2018 o 13.00 h: Matej)
VIII.L m - 19. kolo - nedeľa 29.4.2018 o 16:00 h: Jastrabie pri MI – Oborín (Ferenc ako R
za Mazára), Pavlovce n/U B – Beša (Mazár ako R za Tudju), Horňa – Ptrukša (o 13.00 h: Tudja ako
R za Dziada)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 1.-2.5.2018:
VI.L m - 14. kolo - utorok 1.5.2018 o 16:30 h: Trhovište – Kriš. Liesková (Sovšák ako AR1
za Pavlenka), Budkovce – Zalužice (Remecký ako AR1 za Komendu)
VIII.L m - 14. kolo - utorok 1.5.2018 o 16:30 h: Koromľa – Beša (Komenda ako R za
Dziada), Jastrabie pri MI – Topoľany B (Pavlenko ako R za Rapača), Stretava – Jovsa (Remecký ako
AR1 zruš., Lisák st. ako D dopln.)
I.L mž U12-13 - 21. kolo - streda 2.5.2018 o 13:00 h: Zempl. Michalovce – Vranov (UT

Zempl. MI: Tudja, Ihnacik, Dziad)
Oblastný futbalový zväz Michalovce

