Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 10 zo 7.9.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Požiadavka na zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu a k
doručeniu požadovaných údajov k spracovaniu dohody: KR dňa 31.8.2016 požiadala sekretára ObFZ o ich zaslanie
týmto z nich: Miloš Miľo, Štefan Miľo.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 7.9.2016 dostala od týchto FO a FK: Dúbravka (zo stretn.
4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 1.9.2016 do 7.9.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.: P.
Vass na 10.9.2016 - osob. dôv., Ihnacik na 10.9.2016 - rod. dôv., P. Koščo na 9.9.2016 - štud. dôv., J. Bukaj na 9.9.2016 prac. dôv., Š. Ferko na 9.9.2016 - prac. dôv., M. Ivan na 11.9.2016 - rod. dôv.; b) o neobs.: A. Kopas na 10.9.2016 - rod.
dôv.; c) o znovuobs: J. Cejkovský od 17.9.2016.
Dodatočné doručenie potvrdenia o lekárskej prehliadke R: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 7.9.2016:
J. Cejkovský.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 5.9.2016 od FK Iňačovce na výkon
rozhodcu R. Mitríka v stretn. 5.k. VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť
(Iňačovce - 40 €: KR: sťažnosť - m - 4.9.2016) v súlade s RS, časť F, bod 7/e/e5.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 7.9.2016 sa naň dostavili: a) - rozh.: D. Ihnacik, M. Končík; - deleg.: L.
Didič - všetci z dôvodu nedostatkov v elektr. zápise ISSF a v správe D. KR s nimi vykonala pohovor, upozornila na zistené
nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 1.9.2016 od FK Bánovce
n/O, v ktorej tento žiadal o zmenu obsadeného rozh. R. Mitríka v stretn. 3.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Strážske B zo 4.9.2016,
ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť (Bánovce n/O - 17 €: KR: žiadosť - m - 4.9.2016) je v súlade s RS, časť F, bod
7/e/e4/04.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 7.9.2016: - z dôvodu nedostatkov v stretn.: rozh.
R. Mitrík (za nedostatky v stretn. 5.k. VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 4.-11.9.2016: KR ich dňa 7.9.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 10, v časti „Zmeny v obsadení R – D“.
Obsadenie R na stretnutia 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017 na deň 15.9.2016: KR ho dňa 7.9.2016 prerokovala a schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 10, v časti
„Obsadenia R“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v dňoch 16.-18.9.2016: KR ho dňa
7.9.2016 prerokovala a schválila. Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 13.9.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 14.9.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: a) o 15:30 h: - rozh.: R.
Mitrík - z dôvodu pohovoru k stretn. 5.k. VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016; b) o 15:45 h: - rozh.: Jozef Pivarník; deleg.: M. Dančišin - obaja z dôvodu pohovoru k stretn. 5.k. VI.L m Kusín - Palín zo 4.9.2016.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 8.9.2016.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 17.18.9.2016: KR ho dňa 7.9.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 7.
kolo - sobota 17.9.2016 o 12:00 h: Vinné - Hatalov; V. liga Východ dorastencov: - 5. kolo - sobota 17.9.2016 o 12:00 h:
Veľ. Revištia - Rus. Hrabovec; V. liga Stred dorastencov: - 5. kolo - sobota 17.9.2016 o 12:00 h: Dúbravka - Kriš.
Liesková; VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 12:00 h: Budkovce - Pavlovce n/U, Dúbravka - Hatalov; VII. liga
Východ mužov: - 3. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 12:00 h: Tibava - Podhoroď; VII. liga Západ mužov: - 5. kolo - nedeľa
18.9.2016 o 12:00 h: Malčice - Rakovec n/O.
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 si ho prevzali na ObFZ dodatočne. Na ObFZ si ho stále neprevzal a obratom si ho má prevziať aj: B. Ondrík.
Nariadenie pre R: KR dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie nariadenia uvedeného v RS 2016/2017, časť D,
bod 2/k, a to: KR nariaďuje všetkým R v súťažiach ObFZ, ktorí z rôznych dôvodov žiadajú o zrušenie obsadenia až po
utorku, resp. strede, kedy je už zverejnené obsadenie R a D na stránke ObFZ, alebo po zasadnutiach komisií, na stretnutia
mládežníckych súťaží hraných v najbližší štvrtok, piatok alebo sobotu, že sú povinní na príslušné stretnutie zabezpečiť za
seba náhradného rozhodcu, ktorý nesmie byť v príslušnom termíne obsadený na iné stretnutie, pričom členovi KR
zodpovednému za obsadzovanie sú povinní nahlásiť aj meno R, ktorého za seba na toto stretnutie zabezpečili. Inak ich
ospravedlnenie nebude akceptované a bude im udelená poriadková pokuta. Oznámenie o zrušení obsadenia majú potom
dodatočne, aj s potvrdením o dôvode jeho zrušenia, doručiť na KR aj písomne na tlačive „Oznámenie o zrušení obsadenia
na stretnutie“ alebo oznámiť to e-mailom určenému členovi KR.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zrušenie odohrania stretnutí v stanovených termínoch: Na základe oznámení FO a FK, ŠTK zrušila
odohranie týchto stretnutí: - dňa 1.9.2016: - stretnutie 1.k. IV.L V ž z 1.9.2016: Vyš. Remety - Rem. Hámre (hostia dňa
31.8.2016 po zasadnutiach komisií telefonicky oznámili výskyt choroby u hráčov svojho družstva; hostia boli povinní
obratom na ObFZ doručiť potvrdenie o výskyte choroby; zrušenie stretnutia po návrhu ObFZ dňa 1.9.2016 oznámené

súperovi i R; na vedomie vzaté aj oznámenie rozh. P. Dziada z 1.9.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“ a v ňom cez
„Podanie na komisiu“ o zrušení stretnutia).
Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu: Na ObFZ ho do St 7.9.2016 do 15:00 h za účelom interných
potrieb doručili tieto FO a FK z týchto stretnutí: Palín (zo stretn. 2.k. VI.L m Palín - Kriš. Liesková zo 14.8.2016).
Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK: ŠTK ho dostala dňa 5.9.2016 od futb. oddielu OŠK Krišovská Liesková v
ISSF cez elektronickú podateľňu a v nej cez „Podanie na komisiu“. Uvedený FO sa v ňom odvoláva proti rozhodnutiu
ŠTK vo veci nastúpenie hráča na cudzí RP v stretn. 2.k. VI.L m zo 14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková a žiada o
povolenie vzhliadnutia videozáznamu z tohto stretnutia kvôli presvedčeniu, že ŠTK rozhodla správne. ŠTK na základe
toho predvoláva na svoje zasadnutie v St 14.9.2016 o 15:45 h tieto stránky: Kriš. Liesková (funkc. Július Tamaška); Palín
(funkc. Miloš Varjassy; hráč č. 12 Mikuláš Mika - 1201061 - so svojím OP).
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 1.-4.9.2016 tieto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - Pohár ObFZ m - 1.k. z 1.9.2016: Podhoroď - Žbince (1; bez tlačiarne); VIII.L m - 5.k. zo 4.9.2016: Ložín - Iňačovce (1). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 1.k. IV.L V ž z 2.9.2016: Tibava - Veľ. Revištia 3:0
kont. (neodohralo sa pre nedostatočný počet hráčov hostí; k dispozícii mali len 6 hráčov; vzaté na vedomie oznámenie
rozh. M. Ubľanského z 2.9.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“ a v ňom cez „Podanie na komisiu“ o neodohraní
stretnutia). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 1.k. súťaže „Pohár ObFZ m“ z 1.9.2016:
Podhoroď - Žbince (30´ pre neskorý príchod hráčov domácich; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti
DK.
Pokus o neoprávnený štart hráča: Došlo k nemu: - v stretnutí 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Horňa - Jovsa (H - č. 4
- Marcel Andrejco - 1277412, nebol pripustený ku hre po vykonanej konfrontácii). Do pozornosti DK. Návrh sankcií:
Jovsa m: - za pokus o NŠH na cudzí RP: pokuta 100 € (RS, časť F, bod 7/c/c7/15); ved. družstva Marián Luteran - zákaz
vykonávania funkcie VD v stretnutiach; kap. družstva Stanislav Šepták - zákaz vykonávania funkcie KD v stretnutiach.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK. Bez RP na stretnutia v dňoch
1.-4.9.2016 nastúpili títo hráči:
● v stretnutí 1.k. VII.L V m z 3.9.2016 Zalužice B - Tibava nastúpili títo hráči bez RP: D - č. 14 - Michal Bober
(na OP, čo rozh. M. Mazár v zápise vôbec neuviedol; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 6.9.2016 a z ObFZ si ho prevzal
dňa 7.9.2016); H - č. 5 - Miroslav Mičko, č. 10 - Peter Kudelás, č. 12 - Peter Pasterák (všetci na vytlačený doklad z ISSF;
rozh. bol povinný uviesť na aký vytlačený doklad z ISSF nastúpili; klub ich RP nebol povinný doručiť na ŠTK, lebo
hráči nastúpili na „Žiadosť o vydanie RP“ schválenú matrikárom). Do pozornosti KR.
● v stretnutí 1.k. VII.L V m zo 4.9.2016 Porostov - Veľ. Revištia B nastúpili títo hráči bez RP: H - č. 15 - Dmytro
Opalenyk - 1379766, č. 16 - Yuriiy Opalenyk - 1379767 (obaja na CP; klub ich RP nebol povinný doručiť na ŠTK, lebo
„Žiadosť o vydanie RP“ oboch hráčov bola overená v ISSF).
● v stretnutí 3.k. VII.L Z m zo 4.9.2016 Bánovce n/O - Strážske B nastúpili títo hráči bez RP: D - č. 14 - Štefan
Capulič - 1254816 (na OP; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 6.9.2016 a z ObFZ si ho prevzal dňa 7.9.2016); H - č. 5 Maroš Lisák - 1089803 (na OP; klub jeho RP doručil na ObFZ dňa 6.9.2016 a z ObFZ si ho prevzal dňa 7.9.2016). U
oboch rozh. P. Kaffan v zápise uviedol, že nastúpili na výtlačok z ISSF; rozh. bol povinný uviesť na aký výtlačok z ISSF
nastúpili. Do pozornosti KR.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich k 7.9.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 4.9.2016 schválila všetky, okrem týchto: - stretnutie 3.k.
VIII.L m z 21.8.2016: Stretava - Úbrež (dohráva sa); - stretnutie 1.k. IV.L V ž z 1.9.2016: Vyš. Remety - Rem. Hámre
(dohráva sa); - stretnutie 1.k. III.L ž z 2.9.2016: Vinné - Sobrance (odložené); - stretnutie 1.k. III.L mž z 3.9.2016:
Zalužice - Sobrance (odložené); - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B (odložené).
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 2.9.2016: Iňačovce (Vojtovič Matej 20.07.2000); - dňa 7.9.2016: Ptrukša (Király Alexander - 17.12.1999), Trhovište (Treščo Štefan - 19.01.1999), Vojany (Adi
Martin - 05.10.1998), Petrovce n/L (Papinčák Jakub - 06.01.1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila
príslušným FO a FK.
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 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 opakovanej požiadavky klubu rozhodla o tom takto: mladší žiaci MFK Sobrance budú
hrať svoje domáce stretnutia vo štvrtok v ÚHČ na ihrisku MFK Sobrance (Sobrance - poplatok 10 € za žiadosť).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 7.9.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Lekárovce - dňa 1.9.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, nesprávne cez „Podanie na komisiu“ (mala sa podať
cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“), k výmene miesta stretnutia 7.k. VIII.L m Lekárovce - Ložín dňa 18.9.2016 o
15:00 h z dôvodu konania akcie DHZ na futb. ihrisku v Lekárovciach (potvrdenie o akcii doručené; poplatok za

žiadosť: Lekárovce - 10 €). Súper v ISSF s výmenou súhlasil. ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať v obrátenom
poradí na ihrisku v Ložíne v Ne 18.9.2016 o 15:00 h. Odvetné stretnutie sa odohrá 7.5.2017 v Lekárovciach.
- Rem. Hámre - dňa 5.9.2016 v ISSF cez elektronickú podateľňu a v nej cez „Podanie na komisiu“ k zmene
termínu stretnutia 1.k. IV.L V ž Vyš. Remety - Rem. Hámre zo Št 1.9.2016 na Ut 13.9.2016 z dôvodu choroby hráčov
(poplatok za žiadosť: Rem. Hámre - 15 €). Súper s termínom súhlasil. ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ut
13.9.2016 o 16:00 h na ihrisku futb. odd. TJ Vyš. Remety.
- Močarany - dňa 6.9.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, a v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“, k zmene
miesta stretnutia 2.k. III.L mž Močarany - Zalužice dňa 10.9.2016 o 10:00 h, pre pretrvávajúcu rekonštrukciu HP v
Močaranoch, z Močarian na "C"-ihrisko (za tribúnou) MFK Zemplín Michalovce; v prípade zlého počasia na ihrisko s UT
(poplatok za žiadosť: Močarany - 10 €). ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať v So 10.9.2016 o 10:00 h na
pomocnom C-ihrisku za tribúnou MFK Zemplín Michalovce (v prípade nepriaznivého počasia na UT).
- Rakovec n/O - dňa 6.9.2016 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, a v ňom cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“,
k zmene termínu stretnutia 5.k. VII.L Z m Malčice - Rakovec n/O v Ne 18.9.2016 z 12:00 h na 15:00 h, z dôvodu
svadby hráča (poplatok za žiadosť: Rakovec n/O - 10 €). Súper v ISSF so zmenou súhlasil. ŠTK žiadosť zamietla a
nariadila uvedené stretnutie odohrať v Ne 18.9.2016 o 12:00 h na ihrisku futb. odd. Malčice.
- Sobrance - dňa 7.9.2016 na základe doručeného stanoviska „Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Michalovciach“ vyžiadaného MFK Sobrance, k zmene miesta stretnutia 2.k. III.L ž Sobrance - Lastomír z
8.9.2016 zo Sobraniec do Porostova (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať vo Št
8.9.2016 o 16:00 h na ihrisku OŠK Porostov.
Schválenie výsledkov stretnutí 1. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017: ŠTK ich k 7.9.2016 zo stretnutí hraných dňa 1.9.2016 schválila všetkých 16 z tohto kola.
Vyžrebovanie 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2016/2017: ŠTK ho uskutočnila na svojom zasadnutí v stredu 7.9.2016. Do tohto kola postúpilo 16 družstiev mužov FO a
FK, víťazov stretnutí 1. kola tejto súťaže.
Dvojice 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
Program stretnutí 2.kola tejto súťaže (hrá sa vo Št 15.9.2016 o 16:30 h): 17. Rakovec n/O - Krásnovce, 18. Veľ. Slemence Palín, 19. Bracovce - Pavlovce n/U, 20. Kusín - Vyš. Remety, 21. Dúbravka - Žbince, 22. Vojany - Kriš. Liesková, 23.
Trhovište - Hatalov, 24. Poruba p/V - Zalužice. V tomto kole majú výhodu domáceho prostredia ešte družstvá umiestnené na
nižších priečkach v súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“. Hrá sa v ňom 8 stretnutí jednokolovo vylučovacím
systémom na jedno hrané stretnutie, pričom o víťazovi každého stretnutia sa musí rozhodnúť na hracej ploche. V prípade
nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak
nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 17.18.9.2016: ŠTK ho dňa 7.9.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto budú zaevidované v ISSF do
9.9.2016.
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 4.9.2016: Nikolas Ádi - 1251404 (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: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167
(Sobrance B).
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 5. kola IV.L d Žbince - Lastomír z 3.9.2016: Dominik Tokár (Žbince d - 1340230; 5 €) - 5 týždňov
NEPO od 07.09.2016, podľa DP 49/2b.
● stretnutie 5 kola VI.L m Zalužice - Pavlovce n/U zo 4.9.2016: Róbert Novák (Pavlovce n/U m - 1232677; 10 €),
1 stretnutie NEPO od 07.09.2016, podľa DP 45/2a.
● stretnutie 5. kola VIII.L m Oborín - Petrovce n/L B zo 4.9.2016: Otto Dobos (Oborín m - 1097470; 10 €) - 3
týždne NEPO od 07.09.2016, podľa DP 48/1c.
● stretnutie 5. kola VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016: Lukáš Čičák (Iňačovce m - 1335333; 10 €) - 2
stretnutia NEPO od 07.09.2016, podľa DP 48/1b/2a.
Nezrovnalosti v zápise o stretnutí: Rozhodnutie DK: - stretnutie 5. kola VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016:
DK upustila od potrestania hráča Dominik Mydlo (Iňačovce). Rozhodca Róbert Mitrík - zastavená činnosť
nepodmienečne podľa DP/63/1a do vyriešenia prípadu; uvedený je predvolaný na zas. DK v St 14.9.2016 o 15:15 h.
Odvolanie futb. odd. TJ Sokol Močarany voči rozhodnutiu DK: Poriadková pokuta 1000 € udelená za
odhlásenie družstva dorastencov za súťaže ObFZ Michalovce v zmysle RS, bod F/7/c5/03 nemá nič spoločné s pokutou
VsFZ Košice. Poplatok za odvolanie 30 €. DK ObFZ nevyhovuje odvolaniu, potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 9 v
plnom rozsahu a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ.
Pokus o neoprávnený štart hráča - návrh ŠTK: Rozhodnutie DK: - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016:
Horňa - Jovsa (H - č. 4 - Marcel Andrejco - 1277412, nebol pripustený ku hre po vykonanej konfrontácii).
Disciplinárne sankcie: Jovsa m: - za pokus o NŠH na cudzí RP: pokuta 100 € (RS, časť F, bod 7/c/c7/15); ved. družstva

Marián Luteran - zákaz vykonávania funkcie VD v stretnutiach na 1 mes. NEPO, podľa DP, čl.53/3b; poplatok 10 € za
PPJ; kap. družstva Stanislav Šepták - zákaz vykonávania funkcie KD v stretnutiach na 1 mes. NEPO, podľa DP,
čl.53/3b; poplatok 10 € za PPJ.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 9.9.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 10: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za
nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Podhoroď (2 € - ŠTK: NpTkS/T - m/P - 1.9.2016), Ložín (7 € - ŠTK:
NpTkS - m - 4.9.2016); - za nenastúpenie na stretnutie: Veľ. Revištia (100 € - ŠTK: NnS - ž - 2.9.2016); - za neskorý
nástup na stretnutie: Podhoroď (17 € - ŠTK: nNnS - m/P - 1.9.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v
uzneseniach DK do 9.9.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Doručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich už osobne doručil: - dňa 2.9.2016: J. Škodi (PP za oneskorené
spracovanie elektr. zápisu o stretn. v ISSF: 2 € - KR: OSEZoS - m - 14.8.2016, 21.8.2016; uhradené dňa 2.9.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich majú doručiť: - rozh.: Milan Mazár (PP
za nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK po predvolaní: 4 € - ŠTK: NsnZ - m - 21.08.2016; uhradiť poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 14.9.2016 do 15:00 h).
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:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za 08/2016: Tieto boli v ISSF
vygenerované dňa 1.9.2016.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za
08/2016: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 2.9.2016 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento
dal do čitateľnej podoby z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to takto vybavil dňa 5.9.2016.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce
vo futbale“ 2016/2017 v dňoch 9.-11.9.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 6.9.2016 a zmeny od 7.9.2016 až do
termínov stretnutí.
Vytvorenie 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 v
ISSF: Toto bolo v ISSF vytvorené dňa 7.9.2016. Na základe vyžrebovania stretnutí 2. kola tejto súťaže boli doplnené
družstvá do tohto kola so žrebovacími číslami a tým vytvorené dvojice tohto kola.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia 2. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 8.9.2016 a zmeny od uvedeného dňa až
do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 4.9.2016:
VII. liga Západ mužov: - 3. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 15:30 h: Bánovce n/O - Strážske B (Kaffan ako R za
Mitríka).
VIII. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 15:30 h: Ložín - Iňačovce (Mitrík ako R za Kaffana).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 9.-11.9.2016:
III. liga mladších žiakov: - 2. kolo - sobota 10.9.2016 o 10:00 h: Močarany - Zalužice (hrá sa na štadióne MFK
Zemplín MI na „C“-ihrisku za starou tribúnou).
III. liga žiakov: - 2. kolo - piatok 9.9.2016 o 16:00 h: Sobrance - Lastomír (Št 8.9.2016 v Porostove: Končík),
Vinné - Topoľany (Babjak ako R za Košča).
IV. liga Východ žiakov: - 2. kolo - piatok 9.9.2016 o 16:00 h: Rem. Hámre - Zalužice (Bukaj - zruš; KR neobs.
R).
IV. liga Západ žiakov: - 2. kolo - piatok 9.9.2016 o 16:00 h: Čičarovce - Veľ. Slemence (Ferko ako R - zruš.;
KR neobs. R).
IV. liga dorastencov: - 6. kolo - sobota 10.9.2016 o 15:30 h: Hatalov - Čičarovce (M. Kurtak ako R za D.
Čeklovského), Pavlovce n/U - Krásnovce (Rapáč ako R za Vassa), Vyš. Remety - Žbince (o 12.30 h: D. Čeklovský ako R
za Ihnacika).
V. liga Východ dorastencov: - 4. kolo - sobota 10.9.2016 o 15:30 h: Kusín - Veľ. Revištia (D. Čeklovský ako R
za Ihnacika).
V. liga Západ dorastencov: - 2. kolo - sobota 10.9.2016 o 15:30 h: Malčice - Zalužice (Ján Pivarník ako R za
Mitríka).
VI. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 15:30 h: Pavlovce n/U - Krásnovce (Ivan ako AR1 - zruš.), Palín
- Zempl. Široká (Sarvaj ako AR1 - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 4. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 15:30 h: Veľ. Kapušany B - Malčice (Didič ako D zruš.), Pozdišovce - Horovce (Rovňák ako D - zruš.).
VIII. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 15:30 h: Iňačovce - Sobrance B (Rovňák ako D za Šimka),
Jovsa - Stretava (Sarvaj; Didič - nové obs.).
OBSADENIE R:

- na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
2. kolo - štvrtok 15.9.2016 o 16:30 h: Rakovec n/O - Krásnovce (Mazár), Veľ. Slemence - Palín (Tudja),
Bracovce - Pavlovce n/U (M. Kurtak), Kusín - Vyš. Remety (J. Škodi), Dúbravka - Žbince (Ruščanský), Vojany - Kriš.
Liesková (Bali-Jenčik), Trhovište - Hatalov (Ján Pivarník), Poruba p/V - Zalužice (Dziad st.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Dodatočné doručenie papierového RP (ŽP) k žiadosti o RP hráča po schválení transferu: Na ObFZ ich v
termíne od 31.8.2016 od 17:00 h do 31.8.2016 do 17:00 h doručili tieto FO a FK: Záhor (2): Enriko Hirák - 13.02.1999
(02 – 02) - ŽP; Richard Hirák - 24.04.1998 (02 – 02) - ŽP.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 31.8.2016 od 22:00 h do
7.9.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Martin Hasaralejko - 21.08.1997 - oprava e-mailovej adresy (02 – 02);
Timotej Čornej - 18.01.2002 - oprava e-mailovej adresy a priezviska (07 – 07).
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 31.8.2016 od
17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Palín (1): Leonard Bogdan - 23.09.2001
(02/08-02/08-06/09 – 06) - po oznámení žiadajúceho klubu. 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 31.8.2016 od
22:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Tibava (1): Samuel Kačur
- 04.10.2005 (31-01-02 – 02); Bánovce n/O (2): Dominik Podraný - 07.02.2000 (02-02-02 – 02); Denis Podraný 27.12.2000 (02-02-02 – 02); Ruský Hrabovec (1): Vladimír Hamarič - 01.12.2001 (02-05-05 – 05). Uvedené FO a FK
mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča zo zahraničia“: Matrika SFZ tieto v termíne od 31.8.2016
od 22:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h v ISSF schválila a tým zaregistrovala hráčov týchto FO-FK: Palín (1): Ihor
Kremenchuk (UA) - 11.02.1986 (06 – 06S). 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
31.8.2016 od 17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 02.09.2016 (7): Adrián Grigeľ (15.08.1996), Radoslav Kalanin
(27.05.1999), Dávid Froň (12.04.2002), Branislav Kačur (19.12.1994), Nikolas Mihók (17.07.1998), Martin Hasaralejko
(21.08.1997), Tomáš Lörinc (30.10.2000); - dňa 06.09.2016 (2): Slavomír Asnaď (24.01.1998), Ladislav Ballók
(16.11.1989); - dňa 07.09.2016 (2): Michal Halanič (24.04.1978), Štefan Čičák (12.12.1979).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 31.8.2016 od
24:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Vyšné Remety (2):
Alex Býra - 17.09.2008 (01 – 02), Šimon Gavula - 22.08.2008 (01 – 02); Pavlovce n/U (1): Lukáš Tóth - 15.02.2002 (01
– 02); Tibava (1): Samuel Kačur - 04.10.2005 (02 – 02); Bánovce n/O (2): Dominik Podraný - 07.02.2000 (02 – 02),
Denis Podraný - 27.12.2000 (02 – 02); Ruský Hrabovec (3): Vladimír Hamarič - 01.12.2001 (06 – 06), Filip Hlavatý 06.10.2003 (06 – 06), Slavomír Ivaniš - 30.04.2003 (06 – 06); Veľké Slemence (1): István Janó - 31.07.1985 (02 – 06).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 31.8.2016 od 24:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h boli v
ISSF postupne zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Timotej Čornej (1365239) - 18.01.2002 (d: TJ
ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom) od 30.08.2016 do 30.06.2017 (30-??-xx – 03); - prestup (klasický) zamietnutý: Ľuboslav Halanič (1108895) - 11.08.1979 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OŠK Podhoroď) od
30.08.2016 (30-??-xx – 03s); Marek Halanič (1127777) - 03.08.1981 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OŠK
Podhoroď) od 30.08.2016 (30-??-xx – 03s); Michal Sirák (1065153) - 30.10.1974 - 0,00 (TJ Vyšné Remety - TJ Tatran
Remetské Hámre) od 01.09.2016 (01-01-01 – 01Vs) - mimo reg. obdobia. Príslušné FO a FK mohli podať už len novú
žiadosť o prestup s obmedzením uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 31.8.2016 od 24:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h boli v
ISSF postupne vybavené tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Vladislav Kaľuha (1264118) - 09.08.1996 (TJ
Družstevník Nižný Hrušov - TJ Družstevník Moravany) od 31.08.2016 do 30.06.2017 (31-31-01 – 01) vík; Ondrej Vaľo
(1256726) - 15.09.1995 (OŠK Vinné - TJ Kusín) od 31.08.2016 do 30.06.2017 (31-31-02 – 02); Ondrej Fedor
(1277198) - 27.06.1997 (TJ Pokrok Krásnovce - OŠK Lesné) od 02.09.2016 do 30.06.2017 (02-02-02 – 02); Martin
Hasaralejko (1338581) - 21.08.1997 (TJ Pokrok Krásnovce - OŠK Lesné) od 02.09.2016 do 30.06.2017 (02-02-02 –
02); Adrián Grigeľ (1262100) - 15.08.1996 (ŠK Strážske - TJ Pusté Čemerné) od 02.09.2016 do 30.06.2017 (02-02-02
– 02); Matej Hospodár (1349290) - 12.03.2000 (d: AFK Topoľany - TJ Bánovce nad Ondavou) od 02.09.2016 do
30.06.2017 (02-02-03 – 03) vík; Branislav Kačur (1241532) - 19.12.1994 (MFK Sobrance - FK Tibava) od 02.09.2016
do 30.06.2017 (02-02-04 – 05); Dávid Froň (1273835) - 12.04.2002 (d: OŠK Tušice TNV - OŠK Horovce) od
02.09.2016 do 30.06.2017 (02-03-03 – 05); Ján Janák (1371491) - 04.05.1991 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK
Úbrež) od 04.09.2016 do 30.06.2017 (04-04-05 – 05); Ladislav Ballók (1378058) - 16.11.1989 (FK Veľké Slemence - TJ
Ptrukša) od 07.09.2016 do 30.06.2017 (06-06-06 – 07).
Schválený zahraničný prestup: V termíne od 31.8.2016 od 24:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h ich Matrika SFZ
schválila tieto: Martin Sčobik (1194154) - 18.09.1986 (SKP Mladá Boleslav, Česko - FK Žbince) – (03).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 31.8.2016 od 17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Veľké Slemence (2):

Ladislav Ballók - 16.11.1989 (02-06 – 06), Tomáš Kocsis - 02.02.1992 (02-06 – 06). Uvedené FO a FK mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení zahraničného transferu: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne od
31.8.2016 od 17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Žbince (1): Martin Sčobik 18.09.1986 (03-03 – 06). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Vyžiadanie RP hráča: MRK požiadala futb. odd. TJ Družstevník Čičarovce o bezpodmienečné doručenie RP
hráča Nikolas Mihók, nar. 17.07.1998, obratom na ObFZ, pod podmienkou ďalšieho postihu. Uvedené vyžiadanie bolo
klubu zaslané z ObFZ e-mailom dňa 2.9.2016. Dňa 6.9.2016 klub oznámil podrobnosti o uvedenom RP, čím sa jeho
vyžiadanie zatiaľ pozastavilo. Podobne sa predtým zatiaľ pozastavilo aj vyžiadanie tohto RP: Martin Huraj - 1337124
(OŠK Podhoroď).
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:
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).
Zaslanie pokynov k zaregistrovaniu sa v ISSF pre novovyškolených rozhodcov futbalu a k doručeniu
požadovaných údajov k spracovaniu dohody: Na základe požiadavky KR z 31.8.2016 tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom
týmto z nich: - dňa 3.9.2016: Miloš Miľo, Štefan Miľo. Každému z nich boli v prílohe zaslané 2 materiály (01, 02), ktoré
mal každý čo najskôr preštudovať v poradí najprv 01, potom 02. Zrealizovať z nich mali tieto: a) z materiálu 01 - bod 1;
b) z materiálu 02 - vytlačiť prvú stranu a vyplniť ju. Tieto 2 veci mal každý doručiť na ObFZ osobne, podľa možností
čím skôr, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ (č. 0907/902068). Do 7.9.2016 do 15:00 h ich
z nich nedoručil nikto.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 08/2016 k príprave výplat za 08/2016:
Tieto boli spracované a upravené v dňoch 5.-6.9.2016.
Spracovanie výplat ObFZ za 08/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 6.-7.9.2016 a dňa 7.9.2016 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 08/2016: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-7.9.2016 a doručené účtovníčke ObFZ boli dňa 7.9.2016 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Úhrada dotácií za usporiadanie mládežníckeho futbalového turnaja v roku 2016: Tieto na základe
predložených podkladov a po schválení vo VV ObFZ boli poukázané dňa 12.08.2016 za organizovanie mládežníckych
futbalových turnajov počas letnej prestávky v roku 2016 prevodným príkazom z účtu ObFZ na účty týchto FO a FK takto:
- pre futb. oddiel TJ Družstevník Petrovce n/L - 80 € za turnaj dorastencov z 10.07.2016 (č. ú.: 0091019056/0900; VS:
2016080801; KS: 0558; ŠS: 20160710).
Náklady za organizovanie „Školy mladých rozhodcov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016 uhradené z
účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ ich dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 26.8.2016: v čiastke 560 €.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho už doručili aj: - dňa 6.9.2016: D. Čeklovský; - dňa 7.9.2016: D. Ihnacik. Na ObFZ sú ho povinní obratom
doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o brigádnickej práci študenta na 2. polrok
2016.
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).
Vrátenie 50% z pokút za nenastúpenia na stretnutia za sezónu 2015/2016 na účty FO a FK: ObFZ na
základe požiadavky ŠTK z ÚS č. 9 prevodom z účtu ObFZ Michalovce dňa 31.8.2016 poukázal na účty 15 FO a FK
čiastky 50% z pokút za nenastúpenia družstiev na stretnutia za sezónu 2015/2016 v celkovej sume 1.450 € (pod
variabilným symbolom „2015083101-15“, konštantným symbolom „0556“ a špecifickým symbolom „20152016“), a to
týmto FO a FK a v týchto čiastkach: Bánovce n/O 150 €, Kusín 75 €, Lastomír 50 €, Lesné 75 €, Močarany 150 €,
Topoľany 50 €, Nacina Ves 50 €, Oborín 100 €, Pavlovce n/U 200 €, Podhoroď 175 €, Porostov 100 €, Pozdišovce 50 €,
Ptrukša 100 €, Sobrance 50 €, Tibava 75 €. Prehľad stretnutí k tomu bol zverejnený v ÚS č. 9, v Správach ŠTK.
Vrátenie finančnej zábezpeky na účty FO a FK uhradenej pred štartom sezóny 2015/2016 na účet ObFZ za
nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2015/2016: ObFZ ju na základe požiadavky ŠTK z ÚS č. 9

prevodom z účtu ObFZ Michalovce dňa 31.8.2016 poukázal na účty 3 FO a FK v celkovej sume 510 € (pod variabilným
symbolom „20152016“, konštantným symbolom „0556“ a špecifickým symbolom „20150628-29“), a to týmto FO a FK a
v týchto čiastkach: Oborín 170 €, Sobrance 170 €, Strážske 170 €.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho z nich doručili: - dňa
2.9.2016: Lukáš Kurták (neschopný práce od 31.8.2016; doručené: II. žiadosť; II.a žiadosť - tieto boli hneď v tento
deň doručené účtovníčke ObFZ).
Potvrdenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho z nich
doručili: - dňa 7.9.2016: Ján Cejkovský (schopný práce od 12.9.2016; doručené: IV. hlásenie - toto bolo hneď v tento
deň doručené účtovníčke 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 26.8.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 5.9.2016: 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 €).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 08/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.9.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.9.2016. ObFZ ich
odporúča uhradiť najneskôr v piatok 9.9.2016. Uhradiť ich má týchto 51 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri
MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, Moravany,
Oborín, Palín, OŠK Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté
Čemerné, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište,
Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Vyšné Remety, Záhor, Zalužice,
Zemplínska Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.9.2016 nebude mať platbu zo ZF za 08/2016 importovanú na
účte SFZ, bude mať od 13.9.2016 zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po
úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2016: V termíne od 1.9.2016 od 17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ od týchto 14 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 5.9.2016 (2): Podhoroď, Záhor; - dňa 6.9.2016 (4): Hatalov, Horňa, Kusín, Sobrance; - dňa 7.9.2016 (8):
Bracovce, Dúbravka, Koromľa, Lastomír, Lesné, Ptrukša, Rakovec n/O, Stretava.
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 už postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 2.9.2016: Tibava; - 7.9.2016: Strážske.
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, Veľké Revištia, Vinné.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 33. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii ObFZ - na
12.9.2016: Táto bola 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 VsFZ:
Zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 9 z 2.9.2016 - zo Správ Se VsFZ): Uskutočnilo sa vo štvrtok 08.09.2016
o 15:00 h v Dome Športu v Košiciach.
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2016: Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišiel Výkonný
výbor Slovenského futbalového zväzu. Ten na svojom výjazdovom zasadnutí v Dunajskej Strede okrem iného: ● vzal
na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v
tejto súvislosti určil konečné termíny na predloženie stavebného povolenia a termín zahájenie stavebných prác pod
podmienkou odňatia možnosti čerpania dotácie; ● vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR
WU19; ● schválil návrh termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016; ● schválil návrh
zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016; ● schválil návrh na zmenu a
doplnenie RaPP SFZ (úprava tabuľky - odstupné za amatéra); ● schválil návrh na zmenu a doplnenie Poriadku komory
SFZ pre riešenie sporov s pripomienkami vznesenými na zasadnutí; ● schválil návrh Smernice o spôsobe uhrádzania

členských príspevkov SFZ; ● schválil návrh Smernice o športových odborníkoch v SFZ; ● vzal na vedomie návrh GS
SFZ na zriadenie Legislatívno-právnych a etických komisií v RFZ; ● schválil návrh na rozšírenie nominačnej listiny
delegátov stretnutia SFZ o Miroslava Jašku; ● schválil deň 24. november 2016 za konečný termín na zasielanie
prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/17 a minimálne požiadavky na infraštruktúru, ktorú by mal
spĺňať futbalový štadión na finále Slovnaft Cup-u; ● schválil návrhy na udelenie odznakov SFZ; ● vzal na vedomie
informáciu o prehľade partnerov SFZ pred novým kvalifikačným cyklom; ● vzal na vedomie informáciu o organizovaní
konferencie Šport a právo (29.-30.9. 2016 v Poprade); ● vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per
rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ; ● schválil návrh dohody o odmene hráčov a realizačného tímu
reprezentácie “A” za kvalifikačný cyklus MS 2018.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o internom zverejnení súťaží: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 1.9.2016 od F. Ferenca s týmto
textom: „Počas odstávky ISSF dňa 31.08.2016 bol sfunkčnený príznak "interné zverejnenie súťaží". Skontrolujte si
prosím zobrazovanie všetkých Vašich súťaží na futbalnete a v prípade, že sa niektorá zo súťaží nezobrazuje, a chcete,
aby sa zobrazovala verejne, je potrebné odškrtnúť tento príznak, ktorý nájdete: "súťaže/upraviť".“
Informácia k schváleným klasickým prestupom k 31.8.2016: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 5.9.2016 od
M. Sládkoviča s týmto textom: „Nakoľko sme zistili, že z Vašej strany nebolo dodržané ustanovenie článku 19, odsek 2,
RaPP, pri žiadostiach o prestup hráčov (klasický), upozorňujeme Vás, že žiadosti o transfer bolo možné podať do
31.8.2016 s tým, že transfer bolo nutné vyschvaľovať všetkými zainteresovanými stranami v uvedenom termíne.
Žiadosti schválené po tomto termíne matrika SFZ stornuje.“
Veľmi dôležité informácie k členským poplatkom SFZ za trénerov: Členovia SFZ ich dostali z ISSF emailom dňa 6.9.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vážený klubový manažér, iný člen SFZ, aktuálne sme do ISSF
doplnili možnosť úhrady členských poplatkov SFZ za trénerov. Postupne pridáme aj ostatných športových odborníkov
podľa zákona 440/2015, Zákon o športe. Keďže bola zároveň aktivovaná aj kontrola na “uhradenie” (vygenerovanie)
členských poplatkov pre trénerov, trénera, ktorý nebude mať “uhradené” (vygenerované) členské poplatky, nebude od
tohoto dňa možné nahrať na Zápis o stretnutí (neuzavriete nomináciu na zápas, presne ako pri hráčoch). Postup ako
“uhradiť” členský poplatok za trénera je v prílohe v obrázku. Podrobný postup: - prejdete do menu Družstvá,
Vyhľadávanie družstiev, Vyhľadať; - následne sa Vám zobrazia všetky Vaše družstvá pre aktuálnu sezónu; - pri každom
družstve na konci riadku je Akcia, kde si vyberiete akciu Upraviť; - pridáte si trénera do poľa Tréner a dáte vpravo dole
Uložiť zmeny. Po doplnení trénerov do všetkých družstiev prejdite prosím v hlavnom menu do menu Členské poplatky
-> Členské za trénerov a vygenerujte im členské poplatky ako ste ich generovali pre hráčov. Po vygenerovaní členských
poplatkov pre trénerov Vám ISSF umožní uzavrieť nomináciu hráčov a realizačného tímu na Zápise o stretnutí.
Nakoľko však tréner nie je nateraz technicky (nie legislatívne) povinne vyplniteľná osoba v Zápise o stretnutí,
pokiaľ ho v zápise neuvediete, vyhnete sa kontrole členských poplatkov. Zároveň Vás však upozorňujem po konzultácii
s Technickým oddelením SFZ, že sa pole Tréner stane Povinným údajom pre Zápis o stretnutí, a to v krátkej dobe (do
konca jesennej časti sezóny), takže Vám odporúčame si vyplniť všetkých trénerov na všetkých družstvách už teraz a
vygenerovať im členské poplatky. Ak je tréner zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč, ako tréner
už členské v tejto sezóne neplatí (systém na to upozorňuje a nedovolí generovať ďalšie členské), nakoľko členský
poplatok platí fyzická osoba iba raz za sezónu.
Opätovne upozorňujeme, že: Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ,
týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej
zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

