Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 4 z 28.7.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.7.2016 do 27.7.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neúčasti na
letnom seminári R a D dňa 29.7.2016: M. Tušek - prac. dôv., M. Jakubec - prac. dôv.
Návrh na doplnenie NL R a D súťaží ObFZ 2016/2017: KR na ne navrhla doplniť týchto R: Palinský Oto,
Stretavský Anton. Tento návrh predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ.
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: KR žiada
sekretára ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D obsadenými na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-7.8.2016, a to na
obdobie 6.8.2016 - 31.10.2016: - rozhodcovia: Babjak Ladislav, Čeklovský Dominik, Dziad Peter, Feňuš Patrik, Ferko
Šimon, Gejguš František, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Končík Michal, Kopas Arpád, Koščo
Pavol, Kurtak Lukáš, Matej Ján, Mazár Milan, Mitrík Róbert, Palinský Oto, Pavlo Peter, Pivarník Ján, Pivarník Jozef,
Rapáč Patrik, Ruščanský Marek, Stretavský Anton, Škodi Jakub, Tudja Pavel, Tušek Michal st., Vass Peter; - delegáti:
Dančišin Michal, Didič Ladislav, Geci Miloš, Hreško Ján, Lisák Vladimír, Mano Ján, Pčolár Vojtech, Rovňák Mikuláš,
Sabo Milan, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz. Po splnení požiadaviek aj s týmito R: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely,
Hospodi Marian, Sarvaj Martin, Dzvoník Miloš, Novák Patrik.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-7.8.2016: KR ho dňa 27.7.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 2.8.2016 na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“: Uskutoční sa v piatok 29.7.2016 od 15:30
h v reštaurácii VÝŠKOVÁ, nám. Slobody 13, Michalovce. Jeho hlavnou náplňou budú informácie o príprave sezóny
2016/2017, odovzdanie certifikátov frekventantom ŠMR, ako aj rozbor zmien a doplnkov v PF platných od 1.7.2016.
Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2016/2017. Účasť na ňom je
povinná a je jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017.
Upozornenie KR pre R a D nezúčastnených na letnom seminári dňa 29.7.2016: Vzhľadom k veľkému množstvu
zmien a doplnkov v PF platných od 1.7.2016, KR upozorňuje R a D, ktorí sa nezúčastnia letného seminára R a D dňa
29.7.2016, na ktorom sa budú tieto zmeny a doplnky PF prezentovať, že nebudú obsadení na stretnutia súťaží ObFZ až dovtedy,
kým sa nedostavia na seminár R a D v náhradnom termíne, alebo na zasadnutie KR z dôvodu vysvetlenia týchto zmien.
Náhradný termín fyzických previerok R súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017: KR ho stanovila
na piatok 29.7.2016 o 18:30 h na IV. Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha). Dostaviť sa naň majú
títo R: Ján Cejkovský, Daniel Ihnacik, Arpád Kopas, František Gejguš, Ján Pivarník, Jakub Škodi, Michal Končík,
Miloš Dzvonik, Peter Vass. Ten R, ktorý nedoručil nové potvrdenie na sezónu 2016/2017 o vykonaní lekárskej prehliadky
u všeobecného lekára (tá je platná len 1 rok), ho predloží pri prezentácii. Každý uvedený pri prezentácii uhradí aj poplatok
5 € za absolvovanie týchto previerok v náhradnom termíne.
Pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov: KR ho organizuje v piatok 5.8.2016 od 15:30 h na ObFZ pre
všetkých klubových ISSF manažérov klubov, ktorých družstvá sú zaradené do súťaží ObFZ 2016/2017. Programom tohto
stretnutia je prezentácia zmien a doplnkov z pravidiel futbalu platných od 1.7.2016, nakoľko sa jedná o veľké množstvo
podstatných zmien v nich. Účasť všetkých klubových ISSF manažérov je povinná a preto si každý má zariadiť svoj čas tak, aby
sa tohto stretnutia mohol zúčastniť.
Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“: Uskutoční sa v rámci
pracovného stretnutia klubových ISSF manažérov v piatok 5.8.2016 od 15:30 h na ObFZ Michalovce.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Rozpis 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK ho
prerokovala a schválila dňa 6.7.2016. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R a D
obsadených na stretnutia tejto súťaže, ako aj pre KR, DK, ŠTK. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2016/2017“.
Rozpis 11. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK ho
prerokovala a schválila dňa 6.7.2016. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá mužov FO a FK, pre R
obsadených na stretnutia tohto turnaja a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2016/2017“.
Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ: Uskutoční sa v stredu o 3.8.2016 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Vyžrebovanie 1. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2016/2017: ŠTK ho uskutoční na svojom zasadnutí v stredu 3.8.2016 o 15:30 h. Do tejto súťaže v tejto sezóne rozhodla v
zmysle jej rozpisu zaradiť 32 družstiev FO a FK z týchto súťaží ObFZ: a) zo súťaží ObFZ 2016/2017: 14 družstiev zo VI.L
m; b) zo súťaží ObFZ 2015/2016: 2 vypadávajúce družstvá zo VI.L m; 7 družstiev zo VII.L V m umiestnených na 2.-10.m.
(mimo Veľ. Revíšť B a Zalužíc B), 8 družstiev zo VII.L Z m umiestnených na 2.-10.m. (mimo Veľ. Kapušian B), 1
družstvo z VIII.L V m umiestnené na 1.-2.m. (mimo Strážskeho B).
Upozornenie pre všetky FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na každé domáce stretnutie vo
všetkých súťažiach ObFZ v sezóne 2016/2017: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ
2016/2017 je každý FO a FK povinný mať k dispozícii funkčný počítač (notebook) s pripojením na internet a funkčnú
tlačiareň s papiermi, prípadne aj kopírku.
Upozornenia k „Zápisu o stretnutí“ vo všetkých súťažiach ObFZ v sezóne 2016/2017: Z každého stretnutia
vo všetkých súťažiach sa vyhotovuje zápis o stretnutí v ISSF. Za včasnú prípravu nominácie hráčov svojho družstva do
zápisu o stretnutí v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný každý FO a FK z príslušného stretnutia. R je povinný
pred stretnutím vytlačiť prvú stranu zápisu a poskytnúť ho družstvám ku konfrontácii. Pripomienky ku konfrontácii R

rieši na opačnej strane zápisu aj s požadovanými podpismi. Kapitáni a ani vedúci družstiev zápis nepodpisujú ani pred
stretnutím, ani po stretnutí, ak sa v stretnutí nič zvláštne neudeje, pričom im R zápis po stretnutí ani netlačí. R je však
povinný po stretnutí pri odovzdávaní RP vedúcim družstiev týchto informovať o všetkých údajoch v zápise (aj o
uvádzaní neskorého pripravenia nominácie družstva na stretnutie, nepripravenosti a nedostatkoch požadovanej techniky,
neskorého nástupu na stretnutie, a pod.). Ak však v stretnutí dôjde k nejakým neprístojnostiam, R je povinný ich uviesť
v zápise o stretnutí, ktorí podpisujú kapitáni (v mládežníckych stretnutiach aj vedúci družstiev) a rozhodca je povinný
kópie zápisu odovzdať jednému i druhému družstvu. Zápis o stretnutí vo všetkých súťažiach ObFZ je R povinný uzavrieť
v ISSF v mieste stretnutia hneď po skončení stretnutia. Ak sa z nejakých dôvodov zápis nedá uzavrieť v ISSF hneď po
stretnutia, R je povinný ho v ISSF uzavrieť do 21:00 h aj s uvedením dôvodu. Zápis zo stretnutia v papierovej forme sa
bude vyžadovať vyhotovovať len v tom prípade, ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R, alebo ak na stretnutie nie je
obsadený R. Vtedy domáci klub pripraví papierový zápis o stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej
sezóny), po stretnutí rozhodca stretnutia s domácim klubom zápis obojstranne vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu
odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii kopírka, stačí papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1
vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom jednu kópiu je potrebné odovzdať hosťom a druhú
domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci klub v najbližší pracovný deň po stretnutí na ObFZ.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich stále nedoručil a obratom ich mal doručiť: rozh.
Martin Jakubec (z ÚS č. 50 z 9.6.2016: pokuta 4 € - DK: nNnZ - d - 8.6.2016; uhradiť ju mal poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 15.6.2016 do 13:00 h pod následkom ďalšieho postihu; z ÚS č.
51 zo 16.6.2016: - pokuty za neskoré oznámenie zruš. obs.: 5 € - KR: nOZO - d - 11.6.2016, 5 € - KR: nOZO - m 12.6.2016 o 14:00 h, 5 € - KR: nOZO - m - 12.6.2016 o 17:00 h; uhradiť ich mal poštovým peňažným poukazom ObFZ
a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 22.6.2016 do 15:00 h).
Zrušenie nepodm. zast. činnosti: Po importovaní platieb zo ZF 06/2016 na účet SFZ, ho DK zrušila týmto
FO a FK: - od 14.7.2016: - dňom 21.7.2016: Malčice, Veľ. Revištia, Vyš. Remety; - dňom 27.7.2016 (1): Stretava.
Pretrvávajúce nepodm. zast. činnosti: Od 14.7.2016 ho majú: - pre neuhradenie ZF za 06/2016: Choňkovce,
Niž. Rybnica, Tušice TNV. Uvedené FO a FK mali túto uhradiť obratom.
Posledná piata splátka FK Tibava zo splátkového kalendára: Táto z uznesenia MI-DK-2015/2016-0307
(1000 €) bola klubu dňa 25.7.2016 v čiastke 200 € zahrnutá do ZF za 07/2016.
Druhá splátka futb. odd. OŠK Horovce zo splátkového kalendára za pokuty udelené v 06/2016: Táto zo
sumy 920 € bola klubu dňa 25.7.2016 v čiastke 240 € zahrnutá do ZF za 07/2016.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2016 do 30.6.2016 podľa DP, čl. 57 a 58, a
spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: Predseda DK ObFZ toto spracoval dňa 25.7.2016. DK
ObFZ podľa uvedených článkov v uvedenom termíne udelila len 1 pokutu v celkovej čiastke 50 € (Lekárovce - pokuta
klubu 50 €, podľa DP/57/1c/2, za vniknutie divákov na HP v stretnutí 19.k. VIII.L m Lekárovce - Úbrež z 15.5.2016).
Zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2016 do
30.6.2016 podľa DP čl. 57 a 58: Toto za ObFZ Michalovce bolo na stanovenom tlačive zaslané z ObFZ na požadovanú
adresu na SFZ e-mailom dňa 27.7.2016.
Požiadavka o úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016 podľa DP čl.
57 a 58: DK žiada EkÚ ObFZ o jej úhradu do 29.7.2016 na stanovený prevádzkový účet IS BŠP, a to takto: čiastka 25 €
(VS: 1601004758; na účet SFZ bola importovaná dňa 13.06.2016).
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ: Uskutoční sa v stredu o 3.8.2016 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
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 SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vyžrebovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017 v ISSF: Toto ako jeden zo správcov
súťaží ObFZ v ISSF spracoval sekretár ObFZ dňa 22.7.2016. Vyžrebovanie všetkých súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ 2016/2017 je týmto dostupné aj na verejne prístupnom portáli (futbalnet.sk).
Uskutočnené opravy kluby ohľadom sezóny 2016/2017 v ISSF: Zrealizované boli tieto: - dňa 20.7.2016:
Veľké Kapušany (vytvorili aj A-družstvo mužov pre sezónu 2016/12017).
Požiadavky na kluby ohľadom sezóny 2016/2017 v ISSF: Sú tieto: Koromľa (zaregistrovať zmenu názvu
štadióna zo „štadión ŠK Slovakia trend Koromľa“ na „štadión OŠK Koromľa“); Sobrance (zaregistrovať štadión II.ZŠ
Sobrance pre B-družstvo mužov); Lesné (vymazať družstvo mužov Lesné „A“ a družstvo dorastencov Lesné „A“).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené týmto hráčom: - dňa 21.7.2016: Igor Sugoniak (27.04.1986)
- k žiadosti o transfer z FC Sokil Kinchesh (Ukrajina) do OŠK Vinné; Illia Tereshchenko (27.05.1998) - k žiadosti o transfer z
FC Dynamo Kiev (Ukrajina) do MFK Zemplín Michalovce; Ostap Shpak (19.02.1998) - k žiadosti o transfer z Arsenal Kiev
FA (Ukrajina) do MFK Zemplín Michalovce.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do
27.7.2016 do 17:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Trhovište

(1): Ladislav Horvat - 01.02.2002 (21-21-21 – 22); Kusín (2): René Ferko - 23.12.1999 (13-13-22 – 22), Mário Kima 13.12.2001 (13-13-22 – 22); Bracovce (1): Nikolas Fliťár - 29.06.2003 (25-25-26 – 26). Uvedené FO a FK mohli v
ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: ObFZ ich vybavil pre týchto ďalších hráčov: Dominik Kanči 20.08.1999 - zmena e-mailovej adresy (22 – 22); Patrik Riabec - 28.04.2002 - zmena e-mailovej adresy (23 – 23); Alex
Lešňanský - 25.10.2001 - zmena e-mailovej adresy, doplnenie AB (25 – 25); Vladimír Vaľovský - 08.05.1986 - zmena emailovej adresy (27 – 27); Blažej Moravčík - 05.05.2006 - zmena e-mailovej adresy (27 – 27).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do
27.7.2016 do 17:00 h si ich už na Matrike ObFZ Michalovce postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení
rodičom alebo zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 21.07.2016 (1): Patrik Chimaľ (12.09.1997); - dňa
22.07.2016 (3): Michal Hamuľak (26.11.1990), Patrik Kanči (31.07.1998), Ladislav Szalai (08.10.1979); - dňa 25.07.2016
(4): Róbert Novák (03.05.1993), Rastislav Čenčarik (22.07.1982), Milan Tomašík (21.12.1993), Denis Lešňanský
(27.07.2000); - dňa 26.07.2016 (6): Markus Marián Popovič (15.06.2001), Lukáš Froň (19.06.1998), Atila Sukály
(27.10.1998), Andriy Havryliv (09.02.1986), Michal Iľko (20.03.1990), Bence Czmór (10.11.2005); - dňa 27.07.2016 (9):
Dávid Gajdoščík (02.08.1993), Vladimír Vaľovský (08.05.1986), Matúš Kočan (09.03.2001), Blažej Moravčík
(05.05.2006), Marián Malík (09.05.1998), Mário Nísky (16.10.1999), Richard Leško (29.07.2001), Branislav Sidor
(21.06.1994), Jakub Lukáč (09.10.1995).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do
27.7.2016 do 17:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Kusín (2): René Ferko 23.12.1999 (22 – 22), Mário Kima - 13.12.2001 (22 – 22); Trhovište (3): Ján Tancoš - 15.06.1998 (21 – 25), Matúš
Hoľan - 14.07.2007 (21 – 25), Miroslav Kapura - 05.04.2008 (21 – 25); Trhovište (1): Ladislav Horvat - 01.02.2002 (25
– 25). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 20.7.2016 od
17:00 h do 27.7.2016 do 17:00 h boli tieto Matrikou ObFZ v ISSF schválené a týmto hráčom týchto FO-FK: Trhovište
(1): 1217920 - Ladislav Kaša - 17.06.1991 (21-25 – 25). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu
týchto nových RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 27.7.2016 do 17:00 h boli
zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Richard Čintala (1258014) - 14.02.1996 (TJ Družst. Nižný
Hrušov - TJ Družst. Moravany) od 25.07.2016 do 30.06.2017 (21-21-?? – 25s); - prestup (klasický) - zamietnutý:
Tomáš Barláš (1217995) - 25.01.1988 - 0,00 (OFK Brekov - TJ Pusté Čemerné) od 18.07.2016 (18-??-xx – 22s), Peter
Müller (1078857) - 12.06.1976 - 0,00 (OFK Brekov - TJ Pusté Čemerné) od 18.07.2016 (18-??-xx – 22s), Richard
Čintala (1258014) - 14.02.1996 - 0,00 (TJ Družst. Nižný Hrušov - TJ Družst. Moravany) od 21.07.2016 (21-21z-xx –
21h); Dominik Kanči (1278734) – 20.08.1999 - 200,00 (OŠK Budkovce - OFK Hatalov) od 22.07.2016 (22-??-xx –
22) - požiadavka nového FK. Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Matrika ObFZ ich v termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 27.7.2016
do 17:00 h postupne vybavila tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Peter Sabo (1327739) - 24.06.1998 (OFK
Senné - TJ Pokrok Krásnovce) od 22.07.2016 do 30.06.2017 (22-22-25 – 25); Richard Čintala (1258014) - 14.02.1996
(TJ Družst. Nižný Hrušov - TJ Družst. Moravany) od 25.07.2016 do 30.06.2017 (25-25-25 – 25); Patrik Kanči (1277820)
- 31.07.1998 (d: FK Žbince - OFK Hatalov) od 23.07.2016 do 30.06.2017 (23-23-26 – 27); - prestup (klasický) schválený: Michal Lechman (1253172) - 02.06.1995 - 500,00 (SLAVOJ Trebišov - OŠK Pavlovce n/U) od 18.07.2016
(18-20-xx – 22), Peter Novák (1216634) - 21.02.1987 - 0,00 (TJ Družstevník Čičarovce - TJ Družstevník Oborín) od
20.07.2016 (20-20-20 – 22), Matúš Harčarik (1232771) - 11.07.1994 - 250,00 (TJ Bánovce n/O - TJ FK Družst.
Trhovište) - od 21.07.2016 (21-21-21 – 22); Tomáš Kondás (1272995) - 14.03.1997 - 500,00 (MFK Zemplín MI - OŠK
Krišovská Liesková) od 20.07.2016 (20-22-xx – 22); Dominik Kanči (1278734) - 20.08.1999 - 200,00 (d: OŠK
Budkovce - OFK Hatalov) od 22.07.2016 (22-22-xx – 22); Dávid Rácz (1344125) - 14.06.1996 - 0,00 (TJ Družstevník
Čičarovce - TJ Družstevník Oborín) od 20.07.2016 (20-23-20 – 24); Marcel Murgač (1321524) - 31.03.1988 – 250,00
- (TJ Družstevník Záhor - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 22.07.2016 (22-23-23 – 24); Ladislav Szalai (1110487) 08.10.1979 - 0,00 (MFK Čierna nad Tisou - OŠK Krišovská Liesková) od 23.07.2016 (23-23-xx – 24); Gustav Balog
(1193684) - 08.03.1989 - 0,00 (FK Tibava - TJ Kusín) od 25.07.2016 (22-25-24 – 25); Šimon Ferko (1344250) 14.02.1999 - 200,00 (d: TJ Sokol Močarany - TJ Pokrok Krásnovce) od 25.07.2016 (25-25-xx – 25); Pavol Talnagi
(1227189) - 01.12.1991 - 0,00 (TJ Družst. Záhor - OFK Dúbravka) od 30.07.2016 (25-25-25 – 25/30); Maroš Bejda
(1241529) - 06.02.1994 - 0,00 (MFK Sobrance - OFK Úbrež) od 25.07.2016 (25-25-25 – 26); Alex Lešňanský (1353915) 25.10.2001 - 0,00 (d: TJ Pokrok Krásnovce - OŠK Lesné) od 26.07.2016 (26-26-26 – 27); Denis Lešňanský (1338583)
- 27.07.2000 - 0,00 (d: TJ Pokrok Krásnovce - OŠK Lesné) od 26.07.2016 (26-26-26 – 27); Július Hajduk (1123710) 23.02.1981 - 0,00 (ŠK AGRO Palín - OŠK Stretava) od 25.07.2016 (24-24-27 – 27); Milan Rezanka (1278822) 08.01.1999 - 0,00 (d: TJ Družst. Ložín - OŠK Svornosť Bracovce) od 26.07.2016 (26-27-xx – 27); Jakub Rynik
(1260176) - 19.06.1996 - 500,00 (MFK Sobrance - OŠK Budkovce) od 26.07.2016 (26-27-27 – 27); Samuel Drapač
(1334472) - 16.01.2002 - 0,00 (d: MFK Zemplín Michalovce - OŠK Lesné) od 27.07.2016 (27-27-xx – 27).
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 27.7.2016 do 17:00 h boli tieto
Matrikou ObFZ v ISSF schválené týmto FO-FK a týmto ich členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena SFZ: ObFZ
Michalovce (3): 1090808 - Róbert Mitrík - 17.09.1977 (30/06-25 – 25), 1374746 - Peter Vass - 08.03.1979 (25-25 – 25),
1374495 - Ladislav Babjak - 25.02.1999 (25-25 – 25). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať doručenie uvedeného
počtu týchto nových RP.

Upozornenie na vybavovanie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF v dňoch 15.-22.8.2016
na ObFZ Michalovce: V uvedených dňoch sa tieto z objektívnych dôvodov nebudú dať vybaviť na ObFZ Michalovce.
Prípadní záujemcovia si ich budú môcť v týchto dňoch vybaviť na susedných ObFZ, alebo na hociktorom inom FZ, v
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom príslušného FZ.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov o aktualizáciu e-mailových adries : Technický úsek SFZ žiada trénerov, aby si v
ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania
trénerov. Platí to aj pre všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce.
SPRÁVY KM ObFZ:
Rozpis 32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2016/2017: KM ho prerokovala a schválila dňa 4.7.2016. Bude záväzný pre všetky v ňom štartujúce družstvá žiakov
FO a FK, pre R obsadených na turnaj a pre jeho organizátorov. Zverejnený je v „Rozpise súťaží ObFZ MI 2016/2017“.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Pozvánky na podujatia SFZ: FZ ich dostali e-mailom zo SFZ od Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta
a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozývala predsedov a sekretárov ObFZ na tieto podujatia: doručené dňa 8.7.2016: na skupinové stretnutia ME žien do 19 rokov na Slovensku v termíne 19.-31.7.2016 (rozpis
jednotlivých skupinových stretnutí v prílohe; na tieto bolo potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ do 12.7.2016; doručené dňa 21.7.2016: na semifinálové stretnutia a na finále ME žien do 19 rokov na Slovensku v termíne 19.31.7.2016 (rozpis jednotlivých stretnutí v prílohách); na tieto bolo potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ do 25.7.2016.
Sekretár ObFZ o ne do stanovených termínov neprejavil záujem.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach
Sekretariátu ObFZ. V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 27.7.2016 do 17:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto
FO a FK: - dňa 22.7.2016: Hatalov (m - 8.7.2016; m - 10.7.2016); - dňa 25.7.2016: Hatalov (m - 24.7.2016). Nahlásené
výsledky sú z ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do
Zemplínskych novín.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ.
V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 27.7.2016 do 17:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto FO a FK: - dňa
21.7.2016: Hatalov (m - 17.7.2016); Trhovište (m - 17.7.2016). Nahlásené výsledky z turnajov sú z ObFZ zasielané emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
Ohlásenie sa účastníkov ostatného vstupného školenia k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu pre
súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: Podľa rozhodnutia KR uvedeného v ÚS č. 51 zo 16.6.2016 sa mali
sekretárovi ObFZ telefonicky (na č. 0907/902068) obratom ohlásiť títo z nich: Peter Vass, Patrik Novák, Miloš Dzvonik. Toto
každému z ich bolo oznámené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 17.6.2016. Z nich sa stále neohlásili a obratom sa majú
ohlásiť aj: Patrik Novák, Miloš Dzvonik.
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu: Na základe požiadavky
KR tieto boli dňa 12.7.2016 z ObFZ zaslané e-mailom aj týmto z nich: Peter Vass. V prílohe mu boli zaslané 2 materiály
(01, 02), ktoré mal čo najskôr preštudovať v poradí najprv 01, potom 02. Zrealizovať z nich mal tieto: a) z materiálu 01
- bod 1; b) z materiálu 02 - vytlačiť prvú stranu a vyplniť ju. Tieto 2 veci mal obratom doručiť na ObFZ osobne, v
termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068), čo už aj zrealizoval.
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ stále nedoručili a
obratom ho v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068) majú doručiť aj títo z nich:
Marian Hospodi, Martin Sarvaj.
Požadovaná fotografia od novoškolených rozhodcov k vybaveniu RP: Na ObFZ ju už doručili aj: - dňa
25.7.2016: Peter Vass (osobne), Ladislav Babjak (e-mailom).
Požadovaný poplatok od novoškolených rozhodcov za vybavenie RP: Na ObFZ ho (5 €) už doručili aj: - dňa
25.7.2016: Peter Vass; - dňa 27.7.2016: Ladislav Babjak.
Požadované údaje od novoškolených rozhodcov k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ
ich už podľa dodaných pokynov doručili títo novoškolení R: - dňa 25.7.2016: Marian Hospodi. Na ObFZ sú povinní ich
obratom doručiť aj: Borbély Tibor, Csizmadia Gergely.
Registračné preukazy člena SFZ pre funkcionárov ObFZ: Tieto už vybavené boli na ObFZ doručené aj pre
týchto funkcionárov ObFZ: - dňa 27.7.2016: rozh.: Róbert Mitrík, Peter Vass, Ladislav Babjak. Uvedené osoby si ho
môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie odznaku rozhodcu futbalu na výstroj R: Na Se ObFZ si ho v cene po 2 € prevzali aj títo R futbalu: dňa 25.7.2016: P. Vass (1). Do vyčerpania zásob si ho môžu na ObFZ zabezpečiť aj ďalší R, a to v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie objednaného výstroja od firmy ATAK pre R súťaží ObFZ: Na ObFZ Michalovce si ho už osobne
alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa 22.7.2016: P. Pavlo. Tým si ho na ObFZ prevzali už všetci, ktorí si ho mali prevziať.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr
uhradených pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ v dňoch 1.6.-6.7.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ

spracovávané v uvedených dňoch priebežne a až dňa 22.7.2016 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných zberných faktúr uhradených pre ObFZ MI
takto: v celkovej čiastke 10.490,47 € (neúplne platby za 05/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.6.-6.7.2016; PP:
1660); dátum dodania: 22.7.2016; dátum vyhotovenia: 22.7.2016; dátum splatnosti: 27.7.2016.
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: ObFZ ich na základe požiadavky KR
ObFZ z 27.7.2016 spracoval dňa 27.7.2016 so všetkými požadovanými R a D obsadenými na stretnutia súťaží ObFZ v
dňoch 6.-7.8.2016, a to na obdobie 6.8.2016 - 31.10.2016. Tieto budú zamestnancom predložené k podpisu a odovzdané
dňa 29.7.2016 na letnom seminári R a D. Tí z nich, ktorí sa tohto seminára nezúčastnia, ich budú povinní prísť podpísať
a prevziať na ObFZ v stredu 3.8.2016 o 15:00 h.
Požiadavka na nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní: Táto bude zaslaná účtovníčke ObFZ
e-mailom po podpise dohôd a ich prevzatí v týchto dňoch: - dňa 1.8.2016: u R a D, ktorí ju podpísali a prevzali na letnom
seminári R a D dňa 29.7.2016; - dňa 3.8.2016: u ďalších R a D, ktorí ju podpísali a prevzali dňa 3.8.2016 do 16:00 h.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 22.7.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju hneď v tento deň zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na
tieto podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 22.7.2016: 10.490,47 € (neúplne platby za 05/2016
importované na účet SFZ v dňoch 1.6.-6.7.2016; PP: 1660).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 22.7.2016: Joz. Pivarník (za 06); - dňa 25.7.2016: M. Sabo (za 03,04,05,06); - dňa 27.7.2016: J. Mano
(za 06), A. Stretavský (za 06), V. Lisák (za 06).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) za rok
2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: J. Bali-Jenčik (za 06), D. Čeklovský (za 05,06), M.
Čeklovský (za 05,06), M. Dančišin (za 04,05,06), L. Didič (za 04,05,06), P. Feňuš (za 06), Š. Ferko (za 06), J. Hreško (za
05,06), M. Hrinda (za 05,06), D. Ihnacik (za 05,06), M. Ivan (za 04,05,06), M. Jakubec (za 05,06), M. Končík (za
03,04,05,06), P. Koščo (za 05,06), M. Kurtak (za 06), L. Kurták (za 06), J. Matej (za 06), M. Mazár (za 06), J. Minaroviech
(za 03,04,05,06), O. Palinský (za 03,04,05,06), V. Pčolár (za 04,05,06), Ján Pivarník (za 05,06), L. Popik (za 05,06), P.
Rapáč (za 05,06), M. Rovňak (za 05,06), M. Ruščanský (za 06), M. Špivák (za 06), P. Tóth (za 06), P. Tudja (za 06), M.
Tušek (za 06), M. Ubľanský (za 06), L. Vojtko (za 03,04,05,06), M. Verdžák (za 06), A. Žoffčák (za 04,05,06).
Neuhradené zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04-05/2016: Uhradiť ju mali už len tieto FO a FK: - za
04/2016: Sejkov; - za 05/2016: Choňkovce.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2016: V termíne od 20.7.2016 od 17:00 h do 28.7.2016 do 17:00 h už
boli tieto importované na účte SFZ od týchto 4 FO a FK (predtým od 51) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 21.7.2016 (3): Malčice, Veľ. Revištia, Vyš. Remety; - dňa 27.7.2016 (1): Stretava. Dňa
27.7.2016 ju ešte na účte SFZ nemali importovanú tieto 3 FO a FK: Choňkovce, Niž. Rybnica, Tušice TNV.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Sú zverejňované na webovej stránke ObFZ, v
jej aktuálnom menu uprostred, ale aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017".
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a
jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne
paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho mal každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce do 24.6.2016 do
15:00 h. Na ObFZ ho už postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 21.7.2016: Krásnovce; - 22.7.2016:
Kusín; - 26.7.2016: Nacina Ves (nevyplnené údaje o družstve žiakov; chýba podpis a pečiatka za klub); - 27.7.2016:
Moravany. Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Budkovce, Čičarovce, MIAFK Topoľany, MI-MFK Zemplín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Sobrance, Strážske,
Tibava, Veľké Revištia, Vinné.
Požiadavka na R a D ObFZ Michalovce z nominačných listín jednotlivých FZ: ObFZ žiadal všetkých R a
D ObFZ Michalovce z nominačných listín jednotlivých FZ 2016/2017 (aj zo súťaží SFZ a VsFZ) o kontrolu svojich
údajov v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a oznámenie prípadných zmien pre zverejnenie do „Rozpisu
súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“. Údaje, ktoré bolo potrebné odstrániť, opraviť alebo doplniť, boli všetci, ktorých
sa to týkalo, povinní oznámiť obratom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do 27.7.2016 do 17:00 h ich neoznámil nikto.
Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Je upravovaný denne v priebehu mesiaca júl 2016 a dňa
5.8.2016 bude zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“ a v nej v časti
„Rozpisy súťaží ObFZ MI“.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v pondelok 8.8.2016 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach.
Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR, ŠTK, DK. Za
prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne zasadnutí orgánov
ObFZ na 2. polrok 2016“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 32. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
8.8.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 1.8.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Túto bol
delegát každého klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom konferencie a ňou sa preukázať. Tam ju
nepredložili 4 FO a FK. Z nich ju mali na ObFZ doručiť aj tieto FO a FK: MI - AFK Topoľany, Veľké Slemence.
Materiály riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016: Materiály o jej príprave boli včas pred
konferenciou zverejnené na webovej stránke ObFZ. Materiály z jej priebehu (informácia o konferencii; správa mandátovej
komisie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave sezóny
2016/2017 súťaží ObFZ; správa návrhovej komisie; fotozábery; zápis z konferencie) sú na webovej stránke ObFZ
zverejnené v jej hlavnom menu pri dátume 14.7.2016.
ZO SPRÁV VsFZ:
Výsledky 1. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Toto bolo organizované v spolupráci s ŠTK
regionálnych FZ a bolo možné ho odohrať v termíne 23.-31.7.2016. Zo FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce
prihlásených do tejto súťaže (ŠK Strážske, MFK Zemplín Michalovce, MFK Sobrance, TJ Družst. Petrovce n/L) sa v
1. kole dňa 24.7.2016 predstavili 3 z nich, ktoré v ňom dosiahli tieto výsledky: TJ Družstevník Parchovany - ŠK Strážske
1:1 (na kopy zo značky PK 2:4) - do 2. kola postúpilo Strážske; TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom - MFK Sobrance
0:2 – do 2. kola postúpili Sobrance.
ZO SPRÁV SFZ:
Program 2. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce
sa tieto v 2. kole v dňoch 9.-10.8.2016 predstavia v týchto stretnutiach: Veľké Kostoľany / Vrbové (hrá sa až 31.7.2016) MFK Zemplín Michalovce (bol s klubmi I. a II. ligy nasadený priamo do 2.k.), Levoča - Strážske; Malá Ida - Sobrance.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o Majstrovstvách Európy žien do 19 rokov na Slovensku: Členovia SFZ ju dostali z ISSF emailom dňa 7.7.2016 od P. Kačinca s týmto textom: „Pri príležitosti organizovania šampionátu Majstrovstiev Európy
žien do 19 rokov na Slovensku si Vás dovoľujeme pozvať na jednotlivé zápasy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19.-31.7.
2016 na štadiónoch v Senci, Zlatých Moravciach, Senici a v Myjave. V prílohe objednávkový formulár na požadovaný
počet vstupeniek na jednotlivé zápasy.“
Informácia o schválení návrhu nových stanov SFZ: Členovia SFZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 7.7.2016 od
právnika L. Piteka s týmto textom: „Dovoľujem si Vás informovať, že konferencia SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave,
schválila návrh nových stanov SFZ. Znenie stanov SFZ je spracované na stránke Učenej právnickej spoločnosti, kde je
zverejnené úplné nové znenie stanov SFZ. LINK: „http://www.ucps.sk/Stanovy_SFZ_uplne_znenie“.“
Informácia o nevyhnutnosti vygenerovania členských príspevkov hráčov pre sezónu 2016/2017: FZ i
kluboví ISSF manažéri ju dostali z ISSF e-mailom dňa 23.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na nevyhnutné
zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ, z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona
440/2015, Zákon o športe, Vás opätovne upozorňujem na to, že je NEVYHNUTNÉ VYGENEROVAŤ SI ČLENSKÉ
PRÍSPEVKY PRE HRÁČOV, KTORÍ NASTÚPIA PRVÝKRÁT V SEZÓNE NA ZÁPAS. ODPORÚČAM
GENEROVAŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O
STRETNUTÍ. V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOĽNENÝ PRE
ZÁPIS O STRETNUTÍ. Postup, ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské príspevky, je v
obrázkovej prílohe v tomto e-maile. Ďakujem za pochopenie, v prípade problémov s generovaním ma kľudne osobne
kontaktujte na +421903623473“.
Informácia ohľadom otázok k členským príspevkom: Členovia SFZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 24.7.2016
od J. Letka s týmto textom: „Dovoľujem si Vám dať aj touto cestou na vedomie, že otázky k členskému je možné
zasielať priamo Prezidentovi SFZ na e-mailovú adresu „clenske@futbalsfz.sk“ a taktiež Vám odporúčam si prečítať
tento článok „http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/pytajte-sa-prezidenta-sfz-na-clenske.html“.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

