Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 9 z 1.9.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 25.8.2016 do 31.8.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Hatalov (zo stretn. 2.k. VI.L m Hatalov - Kusín zo 14.8.2016; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby až do oznámenia).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 25.8.2016 do 31.8.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.: M.
Sarvaj na 28.8.2016 - zdrav. dôv.; M. Sarvaj na 4.9.2016 - rod. dôv.; P. Tudja na 2.9.2016 - prac. dôv., P. Koščo na 2.9.2016 rod. dôv.; b) o neobs: M. Sarvaj v dňoch 3.-7.9.2016 - rod. dôv.; L. Kurtaká od 1.9.2016 do oznámenia - zdrav. dôv.; Ján
Pivarník v dňoch 17.-18.9.2016 - rod. dôv.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 30.8.2016: Žbince - v ISSF z detailu „Zápisu o
stretnutí“ cez „Podanie na komisiu“ na výkon rozhodcu D. Ihnacika v stretn. 4.k. VI.L m Palín - Žbincez 28.8.2016, ktorú
vzala na vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 31.8.2016 sa naň dostavili: a) rozh.: M. Ivan, P. Dziad st., R. Mitrík všetci z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise ISSF; KR s nimi vykonala pohovor, upozornila na zistené nedostatky a
vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: M. Miľo, Š. Miľo - obaja z dôvodu
preskúšania z PF; KR ho s nimi vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti; S. Ruščanský - z dôvodu záujmu o
získanie zákl. kvalifikácie R futbalu; KR s ním vykonala pohovor a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 28.8.- 4.9.2016: KR ich dňa 31.8.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 9, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.-11.9.2016: KR ho dňa 31.8.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 6.9.2016 na webovej stránke ObFZ, 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 7.9.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 7.9.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: D.
Ihnacik, M. Končík; - del.: L. Didič - všetci z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise ISSF a z dôvodu neospr. neúčasti na
zasadnutí KR dňa 31.8.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 10.11.9.2016: KR ho dňa 31.8.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov:
- 6. kolo - sobota 10.9.2016 o 12:30 h: Vyš. Remety - Žbince; V. liga Východ dorastencov: - 4. kolo - sobota 10.9.2016 o
12:30 h: Porostov - Koromľa; V. liga Stred dorastencov: - 4. kolo - sobota 10.9.2016 o 12:30 h: Záhor - Ptrukša; V. liga
Západ dorastencov: - 2. kolo - sobota 10.9.2016 o 12:30 h: Pus. Čemerné - Bracovce; VI. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa
11.9.2016 o 12:30 h: Kriš. Liesková - Kusín; VII. liga Východ mužov: - 2. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 12:30 h: Porostov Koromľa; VII. liga Západ mužov: - 4. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 12:30 h: Pus. Čemerné - Bracovce; VIII. liga mužov: - 6.
kolo - nedeľa 11.9.2016 o 12:30 h: Ložín - Ptrukša.
Diplom za úspešné absolvovanie „Školy mladých rozhodcov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
Odovzdával sa na letnom seminári R a D dňa 29.7.2016, kde si ho prevzalo 9 absolventov tejto školy v sezóne 2015/2016.
Ďalší 2 si ho prevzali na ObFZ dodatočne. Na ObFZ si ho prevzali už aj: - dňa 30.8.2016: M. Jakubec. Stále si ho
neprevzal a obratom si ho má prevziať aj: B. Ondrík.
Upozornenie pre R stretnutí v súťažiach ObFZ: V prípade nedostavenia sa delegovanej osoby (AR1, AR2, D) na
stretnutie, sú R povinní vo všetkých súťažiach ObFZ túto skutočnosť uviesť v ISSF v elektronickom zápise príslušného
stretnutia, v časti „Záznam rozhodcu“.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Prehľad nenastúpení na stretnutia súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016 s udeleným postihom: Spolu ich bolo
17, a to týchto: I. Jeseň 2015 (spolu 8): A) Súťaže „Majstrovstiev ObFZ“ (spolu 7): a) muži (spolu 4): VI.L m (spolu
1): 8.k. z 27.09.2015: Pavlovce n/U - Tušice TNV 3:0 kont. (HN; PP-200 €; pre Pavlovce n/U 100 €); VII.L V m (spolu 2):
9.k. zo 4.10.2015: Podhoroď - Rem. Hámre 3:0 kont. (HN; PP-200 €; pre Podhoroď 100 €); 10.k. z 11.10.2015: Porostov Sejkov 3:0 kont. (HN; PP-200 €; pre Porostov 100 €); VIII.L m (spolu 1): 5.k. zo 4.10.2015: Oborín - Sobrance B 3:0
kont. (HN; PP-200 €; pre Oborín 100 €); b) dorastenci (spolu 1): V.L V d (spolu 1): 4.k. z 12.9.2015: Podhoroď - Sejkov
3:0 kont. (HN; PP-150 €; pre Podhoroď 75 €); c) žiaci (spolu 2): III.L ž (spolu 2): 1.k. z 21.8.2015: Sobrance - Vinné 3:0
kont. (HN; PP-100 €; pre Sobrance 50 €; 5.k. z 18.9.2015: Nac. Ves - Vinné 3:0 kont. (HN; PP-100 €; pre Nac. Ves 50 €;
B) Súťaž o „Pohár ObFZ“ (spolu 1): 3.k.-1.stretn. zo 7.10.2015: Pavlovce n/U - Hatalov 3:0 kont. (HN; PP-200 €; pre
Pavlovce n/U 100 €); II. Jar 2016 (spolu 9): Súťaže „Majstrovstiev ObFZ“ (spolu 9): a) muži (spolu 1): VII.L Z m
(spolu 1): 17.k. z 10.4.2016: Ptrukša - Horovce 3:0 kont. (HN; PP-200 €; pre Ptrukšu 100 €); b) dorastenci (spolu 5): V.L
V d (spolu 2): 12.k. z 2.4.2016: Kusín - Sejkov 3:0 kont. (HN; PP-150 €; pre Kusín 75 €; 13.k. z 10.4.2016: Sejkov Tibava 0:3 kont. (DN; PP-150 €; pre Tibavu 75 €); V.L Z d (spolu 3): 13.k. zo 7.5.2016: Lesné - Močarany 3:0 kont. (HN;
PP-150 €; pre Lesné 75 €); 16.k. z 28.5.2016: Horovce - Bánovce n/O 0:3 kont. (DN; PP-300 €; pre Bánovce n/O 150
€); 17.k. z 3.6.2016: Horovce - Močarany 0:3 kont. (DN; PP-300 €; pre Močarany 150 €); c) žiaci (spolu 3): III.L ž (spolu
1): 16.k. z 5.5.2016: Lastomír - Strážske 3:0 kont. (HN; PP-100 €; pre Lastomír 50 €); IV.L V ž (spolu 1): 11.k. z
20.5.2016: Topoľany - Poruba p/V 3:0 kont. (HN; PP-100 €; pre Topoľany 50 €); IV.L Z ž (spolu 1): 8.k. z 29.4.2016:
Pozdišovce - Čičarovce 3:0 kont. (HN; PP-100 €; pre Pozdišovce 50 €); B) Súťaž o „Pohár ObFZ“ (spolu 0).

Požiadavka na úhradu vrátok pre FO a FK 50% z pokút za nenastúpenia na stretnutia na stretnutia súťaží
ObFZ 2015/2016: ŠTK v zmysle platných zásad, podľa RS a po spracovaní celkového prehľadu nenastúpení na stretnutia,
rozhodla 50% z týchto pokút uhradených na účet ObFZ Michalovce za stretnutia súťaží ObFZ Michalovce v sezóne
2015/2016 poukázať najneskôr do 31.8.2016 podľa predloženého prehľadu na účet v ňom uvedeným FO a FK. Do
pozornosti ekonomickému úseku ObFZ.
Požiadavka na úhradu vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom sezóny
2015/2016 na účet ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2015/2016: ŠTK v zmysle
platných zásad, podľa RS a po preverení restov, rozhodla po 170 € poukázať najneskôr do 31.8.2016 podľa predloženého
prehľadu na účet v ňom uvedených FO a FK. Do pozornosti ekonomickému úseku ObFZ.
Zmena termínu dohrávky stretnutia: ŠTK na základe oznámenia OFK Úbrež rozhodla stretnutie 3.k.
VIII.L m Stretava - Úbrež odohrať vo štvrtok 15.9.2016 o 15:30 h v Stretave.
Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: K prerokovaniu prípadu neoprávneného štartu hráča hostí na
cudzí RP v majstrovskom stretnutí 3.k. VIII.L m Horňa - Sobrance B 1:5 z 21.08.2016 sa na zasadnutie ŠTK dňa
31.8.2016 dostavili: Horňa m (Juraj Krajňák - VD, Radoslav Danko - KD). Tí predložili aj dôkazový materiál o NŠH
domácich č. 4 Denis Demeter - r.č. 1338580 (hráč OŠK Zalužice) na RP hráča Dávid Demeter - r.č. 1371167 (hráč MFK
Sobrance B). Nikto z ďalších pozvaných sa k prerokovaniu prípadu nedostavil. Hostia sa k námietke nevyjadrili. ŠTK
na základe toho rozhodla o výsledku takto: Horňa - Sobrance B 3:0 kont. Poplatok 10 € za námietku sa vracia OFK
Horňa. Do pozornosti DK (NŠH na cudzí RP; neúčasť na zasadnutí: Sobrance B m: Denis Demeter - hráč, Dávid
Demeter - hráč, Anton Demeter - VD, Ladislav Kotlár - KD; rozh. Milan Mazár; nedoručenie RP hráčov: Denis
Demeter - r.č. 1338580, Dávid Demeter - r.č. 1371167; hráč domácich Ladislav Kotlár - vykonávanie funkcie KD v
stretnutí 4.kola dňa 28.8.2016 napriek zákazu).
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 27.-29.8.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - V.L S d - 2.k. z 27.8.2016: Kriš. Liesková - Záhor (2), - VIII.L m - 4.k. z 28.8.2016: Sobrance B - Stretava
(1-2), Beša - Ptrukša (1-2). 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 27.-28.8.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L V d - 2.k. z 27.8.2016: Kusín - Podhoroď (1; bez tlačiarne); VIII.L m - 4.k. z 28.8.2016: Sobrance B - Stretava (1), Beša - Ptrukša (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 2.k. V.L V d z 27.8.2016: Veľ. Revištia - Koromľa
(30´ pre neskorý príchod H; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - stretnutie 2.k. V.L S d z 27.8.2016: Kriš.
Liesková - Záhor (20´ pre neskorý príchod H; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK.
Nedostatky vo vybavenosti HP: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 4.k. VIII.L m z 28.8.2016: Sobrance B Stretava (k dispozícii neboli šatňa pre R, ani šatňa pre hostí; chýbali ochranné bariéry okolo celej HP a lavičky pre
náhradníkov). ŠTK uložila nedostatky odstrániť do najbližšieho domáceho stretnutia. Do pozornosti DK (návrh PP:
Sobrance B - 17 € za neposkytnutie šatní pre DO a H).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich: - k 31.8.2016: zo stretnutí vyžrebovaných do 28.8.2016 schválila všetky, okrem týchto stretnutí:
stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.8.2016 (dohráva sa v náhradnom termíne).
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 26.8.2016: Lesné (Drapáč Dominik 06.04.1999, Ivanko Martin - 31.01.1999); - dňa 31.8.2016: Jovsa (Andrejco Peter - 30.10.1999, Eštok Ján - 28.11.1998);
Poruba p/V (Urban Juraj - 17.08.1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: Na ObFZ ho do St 31.8.2016 do 15:00 h mali doručiť tieto FO a FK z
týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Palín (zo stretn. 2.k. VI.L m Palín - Kriš. Liesková zo 14.8.2016; uvedený klub ho
do uvedeného termínu nedoručil a je povinný ho doručiť obratom).
Odhlásenie družstva zo súťaže: Oznámenia o tom ŠTK dostala od týchto FO a FK: - dňa 25.8.2016: Močarany
- v ISSF cez elektronickú podateľňu cez „Podanie na komisiu“ o odhlásení družstva dorastencov zo súťaže V.L Z d U19
ObFZ Michalovce 2016/2017 z dôvodu nedostatku hráčov. ŠTK to vzala na vedomie. Súperi uvedeného družstva budú
mať v príslušnom kole voľno. Do pozornosti DK (SPF - čl. 12/3, 38b; RS - časť B, čl. 11/f1,6; časť F, bod 7/c5/03).
Žiadosť MFK Sobrance o zrušenie stretnutí družstiev klubu v dňoch 2.-4.9.2016: ŠTK ju od uvedeného
klubu dostala dňa 30.8.2016 v ISSF cez detaily príslušných „Zápisov o stretnutí“ a cez „Podanie ma komisiu“ aj s
rozhodnutím „Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach“ z 26.8.2016 doručeným na
ObFZ e-mailom o výskyte vírusovej hepatitídy typu A v meste Sobrance. O pominutí tohto rozhodnutia bude klub
informovať. ŠTK to vzala na vedomie, poplatky za žiadosti nevyžaduje a na základe toho rozhodla o zrušení odohrania
požadovaných stretnutí v stanovených termínoch.
Zrušenie odohrania stretnutí v stanovených termínoch: Na základe oznámenia MFK Sobrance a jeho žiadostí,
ŠTK zrušila odohranie týchto stretnutí: - stretnutie 1.k. III.L ž z 2.9.2016: Vinné - Sobrance; - stretnutie 1.k. III.L mž z
3.9.2016: Zalužice - Sobrance; - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B. O termínoch dohrávok
uvedených stretnutí ŠTK rozhodne po oznámení MFK Sobrance o pominutí rozhodnutia „Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach“ o výskyte vírusu.

Žiadosti FO a FK o zmenu úradného hracieho dňa: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Sobrance - dňa 27.8.2016 v ISSF cez elektronickú podateľňu a cez „Podanie na komisiu“ k zmene hracieho
dňa pre družstvo mladších žiakov i pre družstvo starších žiakov na domáce stretnutia vo štvrtok, tak aby sa tieto
neprekrývali (ak ml. žiaci hrajú doma, tak starší by mali hrať vonku, a opačne) z dôvodu pôsobenia 6 družstiev klubu v
rôznych súťažiach na jednej hracej ploche. ŠTK na základe toho i po telefonickom prekonzultovaní požiadavky so
zadávateľom žiadosti rozhodla o tom takto: starší žiaci MFK Sobrance budú hrať svoje domáce stretnutia vo štvrtok v
ÚHČ na ihrisku MFK Sobrance; u mladších žiakov MFK Sobrance ostáva v platnosti bez zmeny sobota v ÚHČ
(Sobrance - poplatok 10 € za žiadosť).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 31.8.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Lastomír - dňa 26.8.2016 v ISSF cez detail „Zápisu o stretnutí“ nesprávne cez „Podanie na komisiu“ (mala sa
podať cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“) k výmene miesta stretnutia 6.k. IV.L d Lastomír - Petrovce n/L z
10.9.2016 o 15:30 h z ihriska v Lastomíre na ihrisko v Petrovciach n/L z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia so
stretnutiami družstiev MFK Michalovce v I.L V junioriek a žien. Futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L svoj súhlas s tým
oznámil v ISSF dňa 26.8.2016 s tým, že stretnutie sa môže odohrať o 3 h pred ÚHČ, nakoľko v ÚHČ je na programe
stretnutie VIII.L m Petrovce n/L B - Horňa. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 10.9.2016 o
12:30 h na ihrisku futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L. Odveta v 19.k. dňa 29.4.2017 sa odohrá na ihrisku OFK
Lastomír (Lastomír - poplatok 5 € za žiadosť).
Nevyhnutnosť vygenerovania členských príspevkov hráčov pre sezónu 2016/2017: FZ i kluboví ISSF
manažéri informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 23.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na nevyhnutné
zavedenie členských príspevkov 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.“
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.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 10.11.9.2016: ŠTK ho dňa 31.8.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto budú zaevidované v ISSF do
2.9.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie zastavenia činnosti nepodmienečne kvôli nepredloženiu RP hráčov na ŠTK: DK ho po
predložení RP na ObFZ zrušila týmto hráčom: - dňom 26.8.2016: Attila Kudráč - 1243953 (Beša).
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne kvôli nepredloženiu RP hráčov na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do doručenia RP na ObFZ ho stále majú títo hráči: Nikolas Ádi - 1251404 (Beša).
NŠH na cudzí RP - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretn. 3.k. VIII.L m Horňa - Sobrance B z 21.08.2016: v
stretnutí neoprávnene nastúpil hráč domácich č. 4 Denis Demeter - r.č. 1338580 (hráč OŠK Zalužice) na RP hráča
Dávid Demeter - r.č. 1371167 (hráč MFK Sobrance B). Sankcie: Sobrance B m: a) za NŠH na cudzí RP: pokuta 200 €
(RS, časť F, bod 7/c/c7/08); hráč Denis Demeter (1338580) - 2 mes. NEPO od 25.8.2016 (DP, čl. 53/2b) a poplatok 10 € za
PPJ; ved. družstva Anton Demeter - zákaz vykonávania funkcie VD v stretnutí na 3 mes. NEPO od 25.8.2016 (DP, čl.
53/3b) a poplatok 10 € za PPJ; kap. družstva Ladislav Kotlár - zákaz vykonávania funkcie KD v stretnutí na 3 mes. NEPO
od 25.8.2016 (DP, čl. 53/3b) a poplatok 10 € za PPJ; b) za nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK: 4x4 € (RS, časť F, bod
7/a/a2/02) za neúčasť týchto predvolaných: Denis Demeter - hráč, Dávid Demeter - hráč, Anton Demeter - VD, Ladislav
Kotlár - KD; c) nedoručenie RP hráčov: DK žiada doručiť RP (Denis Demeter - r.č. 1338580, Dávid Demeter - r.č.
1371167) obratom na ObFZ pod podmienkou ďalšieho postihu; d) vykonávanie funkcie KD v stretnutí počas zákazu
vykonávania tejto funkcie: v stretnutí 4.k. Sobrance B - Stretava dňa 28.8.2016 túto napriek zákazu vykonával hráč
domácich Ladislav Kotlár - pokuta 10 € (DP, čl. 64/3); rozh. Milan Mazár: - za nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK: 4 €
(RS, časť F, bod 7/a/a2/02) - uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do
14.9.2016 do 15:00 h.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Szabolcs Szarvas (Oborín m - 1225141; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 31.8.2016 do
31.10.2016, podľa DP 41/2.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretn. 4.k. VI.L m Kriš. Liesková - Vyš. Remety z 28.8.2016: Matúš Cifrák (Vyš. Remety m - 1209801; 10 €) 1 stretn. NEPO od 31.08.2016, podľa DP 37/4.
● stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016: Václav Hakaľ (Dúbravka m - 1277093; 10 €) - 1 stretn.

NEPO od 31.08.2016, podľa DP 37/4; Miroslav Moser (Krásnovce m - 1246109; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.08.2016,
podľa DP 37/4; Maroš Drábik (Krásnovce m - 1237143; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 31.08.2016, podľa DP 37/4.
● stretn. 4.k. VI.L m Vojany - Kusín z 28.8.2016: Vladimír Štrus (Kusín m - 1254013; 10 €) - 1 stretn. NEPO od
31.08.2016, podľa DP 37/4.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 2.9.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z ÚS č. 6: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za oneskorené ospr. zo
stretn.: rozh. A. Kopas (5 € - KR: oOzS - m - 7.8.2016); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť na ObFZ do 17.8.2016 do 15:00 h); - od ŠTK: - za nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k
stretnutiu v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 7.8.2016), Jovsa (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 7.8.2016); - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu: Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 7.8.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 7.8.2016); za nenastúpenie na stretnutie: Vinné (150 € - ŠTK: NnS - d - 6.8.2016); - za zlé tlačivo zápisu o stretnutí: Jastrabie pri MI
(4 € - ŠTK: zTZ - m - 7.8.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 29.8.2016 a
zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z ÚS č. 7: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
požadovanej techniky k stretnutiu:Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 14.8.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Petrovce
n/L (7 € - ŠTK: nNnS - d - 13.8.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa
29.8.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z ÚS č. 8: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za oneskorené
spracovanie elektr. zápisu o stretn. v ISSF.: - rozh.: J. Škodi (2 € - KR: OSEZoS - m - 14.8.2016 a 21.8.2016); uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 31.8.2016 do 15:00 h); - od ŠTK: - za
nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d 20.8.2016), Budkovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 20.8.2016), Ložín (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 21.8.2016), Beša (4 € - ŠTK:
NNDkS - m - 21.8.2016), Jovsa (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 21.8.2016), Podhoroď (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 20.8.2016),
Kriš. Liesková (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 20.8.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Ložín (7 € ŠTK: NpTkS - m - 21.8.2016); - za nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Beša (4 € - ŠTK: NHkSbRP/1 - m - 7.8.2016);
Beša (4 € - ŠTK: NHkSbRP/1 - m - 14.8.2016; 10 € - ŠTK: NHkSbRP/2 - m - 14.8.2016); Beša (10 € - ŠTK: NHkSbRP/2
- m - 21.8.2016). Z nich pokuty pre FO a FK boli zaevidované do ISSF v uzneseniach DK dňa 29.8.2016 a zahrnuté do
mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 9: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Záhor (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 27.8.2016), Sobrance B (4
€ - ŠTK: NNDkS - m - 28.8.2016), Stretava (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 28.8.2016), Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m 28.8.2016), Ptrukša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 28.8.2016); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (2
€ - ŠTK: NpTkS/T - d - 27.8.2016), Sobrance B (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 28.8.2016), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m 28.8.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Koromľa (7 € - ŠTK: nNnS - d - 27.8.2016), Záhor (7 € - ŠTK: nNnS - d 27.8.2016); - za nedostatky vo vybavenosti HP: Sobrance B (17 € - ŠTK: NvVHP - m - 28.8.2016); - za odhlásenie
družstva zo súťaže: Močarany (1000 € - ŠTK: ODzS - d - 25.8.2016). Z nich pokuty pre FO a FK budú zaevidované do
ISSF v uzneseniach DK do 2.9.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Doručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich už osobne doručil: - dňa 24.8.2016: rozh. A. Kopas (pokuta za
oneskorené ospr. zo stretn.: 5 € - KR: oOzS - m - 7.8.2016; uhradené dňa 24.8.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 31.8.2016 do 15:00 h: rozh.: J. Škodi (PP za oneskorené spracovanie elektr. zápisu o stretn. v ISSF: 2 € - KR: OSEZoS - m - 14.8.2016, 21.8.2016).
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:
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v
2. polroku 2016: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (správca súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 29.8.2016: Babjak Ladislav,
Bukaj Jozef, Čeklovský Dominik, Dančišin Michal, Didič Ladislav, Dziad Peter st., Feňuš Patrik, Ferko Šimon, Gejguš
František, Hospodi Marian, Hreško Ján, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Kaffan Peter, Končík Michal,
Kopas Arpád, Koščo Pavol, Kurták Lukáš, Lisák Vladimír, Mano Ján, Matej Ján, Mazár Milan, Mitrík Róbert, Palinský
Oto, Pavlo Peter, Pčolár Vojtech, Pivarník Ján, Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Rovňák Mikuláš, Ruščanský Marek, Sabo
Milan, Sarvaj Martin, Stretavský Anton, Škodi Jakub, Tudja Pavel, Tušek Michal st., Vass Peter, Vojtko Ladislav, Žoffčák
Alfonz (všetkým týmto 41 na obdobie 06.08.2016 - 31.10.2016); Bali-Jenčik Jozef, Čeklovský Michal, Kurtak Maroš,
Ubľanský Marcel, Šimko Ján (všetkým týmto 5 na obdobie 13.08.2016 - 31.10.2016).
Konfigurácia poplatkov delegovaných osôb v jednotlivých súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF:
Tieto do ISSF postupne doplnil J. Bendzák (správca súťaží ObFZ) v týchto súťažiach: - dňa 30.8.2016: VI.L m, VII.L V
m, VII.L Z m, VIII.L m, Pohár ObFZ m, IV.L d, V.L V d, V.L S d, V.L Z d, III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž.
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Tieto sa na základe
rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 10.8.2016 do 31.8.2016 boli v ISSF
zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 31.8.2016: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po

nenastúpení na stretnutie: - stretnutie 1.k. IV.L d zo 6.8.2016: Petrovce n/L - Vinné 3:0 kont.; - rozhodnutie ŠTK o
neodohranom stretnutí: - stretnutie 3.k. VIII.L m z 21.8.2016: Stretava - Úbrež (dohráva sa dňa 15.9.2016).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce
vo futbale“ 2016/2017 v dňoch 2.-4.9.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 30.8.2016 a zmeny od 31.8.2016 až do
termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 28.8.2016:
VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 16:00 h: Dúbravka - Krásnovce (M. Sarvaj ako AR2 - zruš.).
b) na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
1. kolo - štvrtok - 1.9.2016 o 16:30 h: Bracovce - Zempl. Široká (Š. Ferko ako R za L. Kurtáka).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 2.-4.9.2016:
III. liga žiakov: - 1. kolo - piatok 2.9.2016 o 16:00 h: Vinné - Sobrance (L. Babjak ako R - zruš.; stretn. bolo
v uvedenom termíne zrušené pre výskyt vírusovej hepatitídy typu A v meste Sobrance).
IV. liga Východ žiakov: - 1. kolo - piatok 2.9.2016 o 16:00 h: Tibava - Veľ. Revištia (M. Ubľanský ako R za
Tudju).
IV. liga Západ žiakov: - 1. kolo - piatok 2.9.2016 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Petrovce n/L (M. Sarvaj ako R
za Košča), Trhovište - Budkovce (M. Kurtak ako R za L. Kurtáka).
III. liga mladších žiakov: - 1. kolo - sobota 3.9.2016 o 10:00 h: Zalužice - Sobrance (M. Končík ako R zruš.; stretn. bolo v uvedenom termíne zrušené pre výskyt vírusovej hepatitídy typu A v meste Sobrance).
V. liga Západ dorastencov: - 1. kolo - sobota 3.9.2016 o 15:30 h: Horovce - Malčice (M. Kurtak ako R za L.
Kurtáka).
VI. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 15:30 h: Žbince - Kriš. Liesková (L. Babjak ako AR1 za P.
Kaffana).
VII. liga Západ mužov: - 3. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 15:30 h: Pus. Čemerné - Veľ. Kapušany B (M. Tušek
st. ako R za P. Tudju; L. Didič ako D - zruš.), Bracovce - Veľ. Slemence (M. Sarvaj ako AR1 - zruš., L. Didič ako D dopln.), Trhovište - Pozdišovce (L. Babjak ako AR1 - zruš.).
VIII. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 15:30 h: Ložín - Iňačovce (P. Kaffan ako R za L. Kurtáka),
Oborín - Petrovce n/L (P. Tudja ako R za M. Tušeka st.), Úbrež - Sobrance B (M. Končík ako R - zruš.; stretn. bolo v
uvedenom termíne zrušené pre výskyt vírusovej hepatitídy typu A v meste Sobrance).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavka na oznámenie prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Matrikár
ObFZ ich na základe požiadavky v termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h oznámil týmto hráčom:
Marcel Mašleník - 1098483 (30 – 30), Timotej Čornej - 1365239 (31 – 31), Ivan Gomba - 1334078 (31 – 31), František
Pavelka - 1353631 (31 – 31).
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do
31.8.2016 do 22:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Vladimír Dobrovoľský - 05.11.1999 - oprava priezviska a úprava AB
(25 – 25), Martin Hlaváč - 09.02.2002 - oprava priezviska (25 – 25), Samuel Čičák - 26.05.2000 - výmena mena a
priezviska (27 – 27) vík, Peter Frič - 05.09.1985 - zmena e-mailovej adresy (30 – 30), Marek Cica - 21.04.1999 - zmena
e-mailovej adresy (30 – 30), Nikolas Kapura - 29.01.2007 - oprava priezviska (30 – 30), Erik Hoľan - 30.04.2005 oprava priezviska (30 – 30), Marcel Mašleník - 07.07.1978 - zmena e-mailovej adresy (30 – 30), Ondrej Fedor 27.06.1997 - zmena e-mailovej adresy (30 – 30), Daniel Čičák - 15.02.1999 - zmena e-mailovej adresy a AB (30 – 30),
Michal Sirák - 30.10.1974 - zmena e-mailovej adresy (31 – 31), Šimon Mihaľo - 30.07.2004 - oprava Po (31 – 31),
Daniel Dzvoník - 10.07.2004 - oprava priezviska (31 – 31), Dávid Tomaš - 19.01.2006 - oprava priezviska (31 – 31).
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 24.8.2016 od
17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Tibava (1): Šimon Mihaľo 30.07.2004 (07-07-25 – 25) email musí byť iný; Vojany (1): Máté Erdélyi - 21.07.2002 (25-??-xx – 29s); Vyšné
Remety (2): Peter Gavula - 11.03.2007 (27-28-31 – 31) e-mail musí byť iný; Peter Dolinič 20.11.2004 (27-30-31 – 31)
email musí byť iný. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú
registráciu uvedených hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 24.8.2016 od
17:00 h do 31.8.2016 do 22:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Žbince (1): Marián
Kanči - 28.02.1999 (18-18-24 – 24); Pozdišovce (1): Vladimír Dobrovoľský - 05.11.1999 (22-22-24 – 24); Bracovce
(1): Dávid Tatár - 05.12.2002 (24-24-25 – 25); Horovce (1): Michal Kocaj - 23.08.1999 (23-23-25 – 25); Tibava (3):
Ján Guzej - 20.06.1972 (07-07-25 – 25), Adam Mihaľo - 23.08.2005 (07-07-25 – 25), Alexander Guzej - 01.03.2006
(14-14-25 – 25); Dúbravka (1): Filip Kmec - 11.09.2002 (25-25-25 – 25); Trhovište (2): Erik Hoľan - 30.04.2005 (2929-29 – 30), Nikolas Kapura - 29.01.2007 (29-29-29 – 30); Ruský Hrabovec (2): Slavomír Ivaniš - 30.04.2003 (16-1830 – 30), Filip Hlavatý - 06.10.2003 (20-21-30 – 30); Pavlovce n/U (1): Lukáš Tóth - 15.02.2002 (30-30-30 – 30);
Vyšné Remety (4): Ján Dolinič - 06.09.2006 (27-30-31 – 31), Šimon Gavula - 22.08.2008 (27-28-31 – 31), Alex Býra 17.09.2008 (27-27-31 – 31), Samuel Kovaľ - 05.12.2002 (29-30-31 – 31); Tibava (7): Filip Bilohlávek - 04.12.2004
(30-30-31 – 31); Peter Kudelás - 04.03.1986 (07-07-31 – 31); Peter Kosoru - 22.04.2005 (30-30-31 – 31); Richard
Hadvab - 11.02.2006 (30-30-31 – 31); Šimon Mihaľo 30.07.2004 (27-27-31 – 31); Pavol Sevka - 20.11.1986 (30-30-31

– 31); Marko Čuhanič 09.01.2004 (08-08-31 – 31); Záhor (1): Viktor Ehrenberger - 22.08.2001 (31-31-31 - 31). Uvedené
FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 25.08.2016 (5): Ľuboš Kočan (07.07.1993), Michal Bober
(27.11.1977), Vojtech Bursík (21.09.1966), Maroš Sepeši (07.08.1995), Enriko Hirák (13.02.1999); - dňa 26.08.2016
(4): Samuel Költő (05.08.2007), Milan Ceran (10.10.1971), Ivan Kovach (16.01.1980), Filip Kudelás (17.10.1990); dňa 30.08.2016 (9): Miroslav Ďurina (27.08.2002), Maroš Barbarič (04.03.1987), Kristián Marcinčák (03.05.1999),
Peter Frič (05.09.1985), Milan Tokár (12.09.1997), Martin Šalitroš (06.01.1996), Michal Sirák (30.10.1974), Marek
Cica (21.04.1999), Michal Michalko (30.03.1978); - dňa 31.08.2016 (4): Martin Adi (05.10.1998), Bryan Makula
(25.01.2001), Filip Makula (25.01.2001), Róbert Horváth (25.07.2001).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 24.8.2016 od
17:00 h do 31.8.2016 do 24:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Žbince (1): Marián
Kanči - 28.02.1999 (24 – 24); Pozdišovce (1): Vladimír Dobrovolský - 05.11.1999 (25 – 25); Bracovce (1): Dávid
Tatár - 05.12.2002 (25 – 25); Koromľa (3): Martin Hlavač - 09.02.2002 (25 – 25), Dominik Hadvab - 29.12.2001 (25 –
25), Dávid Hadvab - 10.02.2003 (25 – 25); Horovce (1): Michal Kocaj - 23.08.1999 (26 – 26); Dúbravka (1): Filip
Kmec - 11.09.2002 (26 – 26); Zempl. Široká (1): Samuel Čičák - 26.05.2000 (27 – 27) vík; Trhovište (2): Nikolas
Kapura - 29.01.2007 (30 – 30), Erik Hoľan - 30.04.2005 (30 – 30); Tibava (13): Richard Hadvab 11.02.2006 (31 – 31),
Šimon Mihaľo - 30.07.2004 (31 – 31), Adam Mihaľo - 23.08.2005 (31 – 31), Alexander Guzej - 01.03.2006 (31 – 31),
Daniel Dzvoník - 10.07.2004 (31 – 31), Marko Čuhanič - 09.01.2004 (31 – 31), Dávid Tomaš - 19.01.2006 (31 – 31),
Peter Kosoru - 22.04.2005 (31 – 31), Patrik Copko - 29.06.2006 (31 – 31), Filip Bilohlávek - 04.12.2004 (31 – 31),
Peter Kudelás - 04.03.1986 (31 – 31), Ján Guzej - 20.06.1972 (31 – 31), Pavol Sevka - 20.11.1986 (31 – 31); Vyšné
Remety (2): Samuel Kovaľ - 05.12.2002 (31 – 31), Ján Dolinič 06.09.2006 (31 – 31). Uvedené FO a FK mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 24:00 h boli
v ISSF postupne zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Marián Makeľ (1081216) - 12.09.1976
(OŠK Vinné - OŠK Zalužice) od 26.08.2016 do 30.06.2017 (26-??-xx – 30); - prestup (klasický) - zamietnutý: Peter
Krajlik (1262331) - 13.04.1996 - 0,00 (TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - TJ Družst. Oborín) od 25.08.2016 (25-??-xx –
25) žiadal nový klub; Vojtech Bursík (1024570) - 21.09.1966 - 0,00 (ŠK Nacina Ves - OŠK Zalužice) od 26.08.2016
(26-??-xx – 30). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 24:00
h boli v ISSF postupne vybavené tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Peter Krajlik (1262331) - 13.04.1996
(TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - TJ Družst. Oborín) od 25.08.2016 do 30.06.2017 (25-25-25 – 25); Maroš Sepeši
(1249883) - 07.08.1995 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od 26.08.2016 do 30.06.2017 (26-26-26 – 26); Roland Teru
(1257438) - 08.12.1994 - (OFK Vojany - FK Beša) od 26.08.2016 do 30.06.2017 (25-26-26 – 26); Milan Tancoš
(1308230) - 20.05.1987 - (OŠK Pavlovce nad Uhom - OFK Hatalov) od 26.08.2016 do 30.06.2017 (26-26-26 – 26);
Michal Bober (1092653) - 27.11.1977 (OŠK Vinné - OŠK Zalužice) od 26.08.2016 do 30.06.2017 (26-26-26 – 26);
Milan Ondo (1015526) - 26.11.1963 (FK Družstevník Iňačovce - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 29.08.2016
do 30.06.2017 (29-30-30 – 30); Ondrej Ihnát (1238180) - 27.03.1993 (TJ Kusín - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom)
od 30.08.2016 do 30.06.2017 (30-30-30 – 30); Kristián Marcinčák (1278781) - 03.05.1999 (d: MFK Zemplín
Michalovce - TJ Pokrok Krásnovce) od 30.08.2016 do 30.06.2017 (30-30-31 – 31); Milan Chýrik (1349351) 27.07.2004 (ž: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom) od 30.08.2016 do 30.06.2017 (30-31-31 – 31); Pavol
Hevery (1242704) - 10.09.1993 (TJ Veľké Revištia - FK Tibava) od 29.08.2016 do 30.06.2017 (29-29-31 – 31); Štefan
Bardoci (1349349) - 23.03.2004 (ž: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom) od 30.08.2016 do 30.06.2017
(30-31-31 – 31); - prestup (klasický) - schválený: Peter Pavlo (1278812) - 18.06.1999 - 0,00 (ŠK Strážske - OŠK
Lesné) od 24.08.2016 (24-24-24 – 24); Jakub Hutaj (1353867) - 14.09.1999 - 0,00 (d: TJ AGRO Sejkov - OŠK
Koromľa) od 25.08.2016 (25-25-25 – 25) Pa; Július Beňák (1278927) - 11.10.1998 - 50,00 (d: OŠK Pavlovce n/U - TJ
Družstevník Malčice) od 25.08.2016 (25-25-xx – 26); Adam Skočný (1372042) - 15.11.2005 - 0,00 (ž: MFK Sobrance
- FK Tibava) od 28.08.2016 (26-26-xx – 26); Luděk Hamšík (1223938) - 09.07.1992 - 200,00 (TJ Sokol Močarany OŠK Porostov) od 24.08.2016 (23-27-xx – 30); Enriko Hirák (1278673) - 13.02.1999 - 0,00 (d: MFK Sobrance - TJ
Družstevník Záhor) od 26.08.2016 (26-27-27? – 30); Ľuboš Kočan (1245610) - 07.07.1993 - 0,00 (FC Niž. Rybnica
STAKO - TJ Tatran Rem. Hámre) od 29.08.2016 (27-27-28 – 30); Filip Kudelás (1196426) - 17.10.1990 - 0,00 (OŠK
Porostov - TJ Tatran Remetské Hámre) od 29.08.2016 (27-27-28? – 30); Ronald Murgač (1277707) - 14.07.1998 0,00 (MFK Sobrance - OŠK Porostov) od 29.08.2016 (29-29-29 – 30); Marek Remecký (1086488) - 01.04.1977 100,00 (FK Tibava - TJ Družstevník Záhor) od 29.08.2016 (29-29-xx – 30); Matúš Orem (1261546) - 02.12.1992 0,00 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Koromľa) od 29.08.2016 (29-29-xx – 30); Jozef Chmelnický (1133259) - 03.03.1982 0,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky - TJ Bánovce n/O) od 27.08.2016 (27-30-xx – 30); Ján Pastirik (1329759) 04.08.1986 - 200,00 (TJ Vyšné Remety - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom) od 30.08.2016 (30-30-30 – 30); Milan
Rebják (1297967) - 05.12.1986 - 50,00 (FK Tibava - TJ Tatran Remetské Hámre) od 31.08.2016 (30-30-xx – 30/31);
Miroslav Ďurina (1326775) - 27.08.2002 - 0,00 (d: TJ FK Družstevník Trhovište - TJ Bánovce nad Ondavou) od
30.08.2016 (30-30-xx – 30); Milan Legdan (1208500) - 30.07.1991 - 200,00 (MFK Zemplín Michalovce - ŠK Urbár
Poruba pod Vihorlatom) od 30.08.2016 (30-30-xx – 30); Kristián Onder (1278143) - 21.09.2000 - 50,00 (d: OŠK
Tušice TNV - OŠK Horovce) od 29.08.2016 (28-30-xx – 30); Vasyl Rushchak (1357542) - 02.02.1987 - 0,00 (ŠK

AGRO Palín - FK Tibava) od 30.08.2016 (30-30-xx – 30); Maroš Barbarič (1313688) - 04.03.1987 - 125,00 (OŠK
Tušice TNV - OŠK Pavlovce nad Uhom) od 30.08.2016 (30-30-xx – 30); Peter Frič (1330351) - 05.09.1985 - 0,00 (FC
Nižná Rybnica STAKO - OŠK Zalužice) od 30.08.2016 (30-30-xx – 30); Vladimír Lendáč (1263380) - 07.09.1996 0,00 (TJ Vyšné Remety - TJ Tatran Remetské Hámre) od 31.08.2016 (30-30-30 – 30/31); Marek Cica (1278562) 21.04.1999 - 0,00 (d: OFK ROMA Pavlovce nad Uhom - OFK Hatalov) od 30.08.2016 (30-30-xx – 30); Michal
Michalko (1095941) - 30.03.1978 - 100,00 (OŠK Porostov - OŠK Podhoroď) od 30.08.2016 (30-31-xx – 31); Štefan
Capulič (1254816) - 15.11.1995 - 0,00 (OŠK Tušice TNV - TJ Bánovce nad Ondavou) od 29.08.2016 (29-31-xx – 31);
Martin Adi (1278880) - 05.10.1998 - 200,00 (d: MFK Veľké Kapušany - OFK Vojany) od 31.08.2016 (31-31-xx – 31);
Marcel Mašleník (1098483) - 07.07.1978 - 50,00 (OŠK Tušice TNV - OŠK Horovce) od 30.08.2016 (30-31-xx – 31);
Vojtech Bursík (1024570) - 21.09.1966 - 0,00 (ŠK Nacina Ves - OŠK Zalužice) od 30.08.2016 (30-31-xx – 31); Nikolas
Miker (1277715) - 11.10.1998 - 0,00 (d: MFK Sobrance - OŠK Porostov) od 31.08.2016 (31-31-31 – 31); Bryan
Makula (1335326) - 25.01.2001 - 0,00 (d: TJ Družstevník Oborín - TJ Družstevník Malčice) od 31.08.2016 (31-31-xx
– 31); Filip Makula (1335325) - 25.01.2001 - 0,00 (d: TJ Družstevník Oborín - TJ Družstevník Malčice) od 31.08.2016
(31-31-xx – 31); Peter Tomko (1029814) - 13.03.1968 - 0,00 (d: TJ Vyšné Remety - TJ Tatran Remetské Hámre) od
31.08.2016 (30-31-30 – 31).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Tibava (1): Miroslav
Mičko - 13.02.1991 (07-31RP? – 31). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od
dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF
v termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom:
Dúbravka (1): Richard Leško - 29.07.2001 (22-26-26 – 26). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného
počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a nedodaní RP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne
od 24.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 24:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Bánovce n/O
(1): Jaroslav Peter - 17.05.1988 (20-21RP? – 24); Oborín (1): Peter Krajlik - 13.04.1996 (26-26RP? – 26); Tibava (1):
Peter Pasterák - 04.02.1993 (30-31RP? – 31); Záhor (2): Enriko Hirák - 13.02.1999 (31-31RP? – 31), Richard Hirák 24.04.1998 (31-31RP? – 31). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválenie „Žiadostí o RP člena SFZ“: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od 24.8.2016 od 17:00 h do
31.8.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším členom: - po zaregistrovaní prihlášky člena
SFZ: Pozdišovce (1): Vladimír Vasiľ - 04.02.1980 (22-24 – 25). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať doručenie
uvedeného počtu týchto nových RP.
Oznámenie k vyžiadanému RP hráča: MRK žiadala futb. odd. OŠK Podhoroď o bezpodmienečné doručenie
RP hráča Martin Huraj (1337124) obratom na ObFZ. Uvedený klub oznámil, že tento RP hľadá.
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 SEKRETARIÁTU ObFZ:
Dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Tieto si od sekretára ObFZ prevzali už aj títo
z nich: - dňa 30.8.2016: - rozhodcovia: Jakubec Martin. Tým si ju už na ObFZ prevzali všetci.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ sú ho povinní obratom doručiť všetci študenti, s ktorými bola uzavretá dohoda o brigádnickej práci študenta na 2.
polrok 2016.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ. Na
ObFZ ho majú v zmysle pokynov uvedených v ÚS č. 2 obratom doručiť aj tieto FO a FK: Pozdišovce (2), Ložín, a všetky
ďalšie FO a FK, ktoré turnaj organizovali a jeho vyhodnotenie v zmysle nich doposiaľ na ObFZ nedoručili.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať tieto FO a FK: Vyš. Remety (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce
n/U zo 7.8.2016).
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 1.7.-24.8.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a až dňa 26.8.2016 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 1.785,67 € (- zvyšné platby za 04/2016 import. na účet SFZ od 1.6.2016; PP: 1749; 373,10 €; zvyšné platby za 05/2016 import. na účet SFZ od 7.7.2016; PP: 1750; 93,64 €; - zvyšné platby za 06/2016 import. na
účet SFZ od 3.8.2016; PP: 1751; 73,82 €; - všetky platby za 07/2016 import. na účet SFZ od 1.8.2016; PP: 1752;
1.245,11 €); dátum dodania: 26.8.2016; dátum vyhotovenia: 26.8.2016; dátum splatnosti: 30.8.2016.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ

ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 5.8.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 26.8.2016: 13.734,90 €
(neúplne platby za 06/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.7.-2.8.2016; PP: 1692).
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 26.8.2016 a preposlaná na sekretariát ObFZ emailom dňa 26.8.2016. 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 26.8.2016: čiastka 1.785,67 € (- zvyšné platby za 04/2016 import.
na účet SFZ od 1.6.2016; PP: 1749; 373,10 €; - zvyšné platby za 05/2016 import. na účet SFZ od 7.7.2016; PP: 1750;
93,64 €; - zvyšné platby za 06/2016 import. na účet SFZ od 3.8.2016; PP: 1751; 73,82 €; - všetky platby za 07/2016
import. na účet SFZ od 1.8.2016; PP: 1752; 1.245,11 €).
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 30.8.2016: M. Jakubec (za 05,06).
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. Minaroviech (za 03,04,05,06), M. Špivák (za 06),
M. Verdžák (za 06).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 08/2016: Tieto mali byť v ISSF
vygenerované dňa 1.9.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom. Každý FO a FK, ktorý do tohto termínu nebude mať platbu z tejto ZF
importovanú na účte SFZ, bude mať od tohto termínu zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude
povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 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 stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce
n/L, Porostov, Pozdišovce, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné.
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 už na ObFZ dodatočne doručil aj: - dňa 15.8.2016: AFK Topoľany. Tým ju už na
ObFZ doručili všetky FO a FK.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 33. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v pondelok 12.9.2016 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 33. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
12.9.2016: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.9.2016 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV SFZ:
Z 3. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce svoje
stretnutia 3. kola tejto súťaže: a) už odohrali tieto kolektívy: - dňa 31.08.2016 o 16:30 h: FC Pata - MFK Zemplín
Michalovce 0:6 (hostia postúpili do ďalšieho kola); b) odohrať ešte majú tieto kolektívy: - dňa 14.09.2016 o 16:00 h:
MFK Sobrance - ŠKM Liptovský Hrádok.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

