Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 16 z 19.10.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 13.10.2016 do 19.10.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a
FK z týchto stretnutí: Rakovec n/O (zo stretn. 7.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Pozdišovce z 2.10.2016; bez opatrení.; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 19.10.2016 nedostala od týchto FO a FK: Kriš. Liesková
(zo stretn. 10.k. VI.L m Kriš. Liesková - Budkovce z 9.10.2016). Do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 9.10.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 13.10.2016 do 19.10.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš.
obs.: L. Babjak na 13.10.2016 (dvojité obs.), J. Cejkovský na 21.10.2016 - prac. dôv., M. Sarvaj na 22.10.2016 - osob.
dôv., M. Tušek st. na 25.10.2016 - prac. dôv., Dziad st. na 25.10.2016 - prac. dôv., Š. Miľo na 21.-23.10.2016 - zdrav. dôv.,
P. Pavlo na 17.10.2016 - štud. dôv., P. Tudja na 16.10.2016 - rod. dôv; b) o neobs.: Ján Pivarník v dňoch 29.-30.10.2016 prac. dôv.; c) o znovuobs.: A. Kopas od 18.10.2016 - ukončenie PN.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 18.10.2016 od týchto FO a FK:
Bánovce n/O (na výkon rozh. J. Mateja a deleg. M. Rovňáka v stretn. 9.k. VII.L Z m Horovce - Bánovce n/O zo
16.10.2016, ktorú vzala na vedomie).
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 19.10.2016: - na základe hodnotenia D: - rozh.:
M. Končík - na 1 stretn. (za stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence zo 16.10.2016).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Majú ho: - od 10.10.2016: - z dôvodu nedoručenia potvrdenia o
návšteve školy: - rozh.: M. Ubľanský.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 16.- 25.10.2016: KR ich dňa 19.10.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 16, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 28.-30.10.2016: KR ho dňa 19.10.2016 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 25.10.2016, 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 26.10.2016 do
15.:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Rakovec n/O (zo stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence
zo 16.10.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 26.10.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh.: D.
Čeklovský - z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 29.30.10.2016: KR ho dňa 19.10.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 13. kolo - sobota 29.10.2016 o 11:00 h: Pozdišovce - Palín; V. liga Východ dorastencov: - 10. kolo - sobota 29.10.2016 o
11:00 h: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia; V. liga Stred dorastencov: - 10. kolo - sobota 29.10.2016 o 11:00 h: Kriš. Liesková
- Dúbravka; V. liga Západ dorastencov: - 9. kolo - sobota 29.10.2016 o 11:00 h: Bánovce n/O - Pus. Čemerné; VI. liga
mužov: - 13. kolo - nedeľa 30.10.2016 o 11:00 h: Pavlovce n/U - Kriš. Liesková, Vojany - Palín; VII. liga Východ mužov:
- 9. kolo - nedeľa 30.10.2016 o 11:00 h: Poruba p/V - Porostov; VII. liga Západ mužov: - 11. kolo - nedeľa 30.10.2016 o
11:00 h: Strážske B - Veľ. Slemence.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledkov prvých stretnutí 3. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK ich k 12.10.2016 zo stretnutí hraných dňa 5.10.2016 schválila všetky 4 z tohto kola.
Oznámenie dôvodu nedoručenia vyžiadaného videozáznamu: Na zas. ŠTK to dňa 19.10.2016 osobne oznámil
Milan Babjak (štatutár futb. odd. TJ Bánovce n/O). V stretnutí 7.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Kapušany B z 02.10.2016
klub videozáznam nezabezpečoval.
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: Tento sa nenatáčal v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 7.k
z 16.10.2016: Rus. Hrabovec - Poruba p/V (1), Podhoroď - Porostov (1). Do pozornosti DK.
Neuvedenie informácií o videozázname zo stretnutia: V zápisoch o stretnutí ich neuviedli títo rozhodcovia
v týchto stretnutiach: D. Ihnacik (VII.L V m - 7.k. z 16.10.2016: Rem. Hámre - Veľ. Revištia B); P. Koščo (VII.L V m 7.k. z 16.10.2016: Tibava - Koromľa); Ján Pivarník (VII.L Z m - 9.k. z 16.10.2016: Trhovište - Veľ. Kapušany B); M.
Ruščanský (VII.L Z m - 9.k. z 16.10.2016: Lesné - Bracovce). Do pozornosti KR.
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 13.-17.10.2016 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - V.L V d U19 - 8.k. z 15.10.2016: Rus. Hrabovec - Koromľa (1); - VII.L V m - 7.k z 16.10.2016: Rus.
Hrabovec - Poruba p/V (1); - VIII.L m - 11.k z 16.10.2016: Sobrance B - Jastrabie pri MI (1). Do pozornosti DK. Na
zabezpečenie funkčnosti internetu ŠTK upozorňuje tieto FO-FK z týchto stretnutí: Malčice (V.L Z d U19 - 7.k. z
15.10.2016: Malčice - Pus. Čemerné); Zalužice (VI.L m - 11.k. z 16.10.2016: Zalužice - Kusín).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - 11.k. z 15.10.2016: Pavlovce n/U Pozdišovce (2; 15´ pre neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; za neskorý príchod - 7 € podľa RS,
bod F7c/c7/12); - VIII.L m - 11.k z 16.10.2016: Sobrance B - Jastrabie pri MI (1; 46´ pre nezabezpečenie šatní pre hostí
a delegované osoby; ŠTK vzala na vedomie aj podanie futb. odd. TJ Jastrabie pri MI k zápasu v ISSF z 18.10.2016;
ŠTK na základe SPF, čl. 82, kontumovala výsledok stretnutia na 0:3 kont.; za neskorý nástup na stretnutie - 17 € podľa

RS, bod F7c/c7/13; za neposkytnutie šatne pre hostí - 17 € podľa RS, F7c/c8/02). Do pozornosti DK.
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - 11.k. z 15.10.2016: Hatalov - Palín 4:0 (kontumácia s
ponechaním výsledku z HP; pôvodne 4:0 nedohrané od 62´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie 1 ich hráča,
keď na stretnutie ich nastúpilo len 7; vzaté na vedomie podanie na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF od rozh. P. Pavla z
15.10.2016); - VII.L Z m - 9.k. z 16.10.2016: Trhovište - Veľ. Kapušany B 5:0 (kontumácia s ponechaním výsledku z
HP; pôvodne 5:0 nedohrané od 16´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie 1 ich hráča, keď na stretnutie ich
nastúpilo len 7; vzaté na vedomie podanie na ŠTK cez detail stretnutia v ISSF od rozh. Jána Pivarníka zo 17.10.2016).
Do pozornosti DK (RS, bod F7c/c7/3).
Doručenie papierových zápisov na ObFZ zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 v prípadoch
rozhodovania stretnutí laikmi: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK z týchto stretnutí v týchto dňoch: - dňa 18.10.2016:
Vyš. Remety (osobne; zo stretn. 4.k. IV.L V ž U15 z 13.10.2016 Vyš. Remety - Tibava 12:1; nedostatky v zápise:
nesprávne uvedenie HČ; nepodpísaná dohoda oboma VD a KD o rozhodcovi stretnutia laikovi a jej uvedenie na
nesprávnom mieste v zápise; funkcionári družstiev z papierového zápisu musia byť totožní s uvedenými
v elektronickom zápise; neuvedenie dátumu a podpisu zápisu rozhodcom).
Upozornenie na nedostatky v papierových zápisoch o stretnutí pri rozhodovaní stretnutia laikom: Ak
stretnutie rozhoduje laik, domáci klub je povinný k stretnutiu zabezpečiť papierový zápis a postupovať pritom podľa
RS, bod B18/B. Rozhodca stretnutia je povinný počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať všetky údaje
o striedaniach, góloch, PK, ŽK, ČK a pod., a tieto potom spolu s funkcionárom domácich doplniť do papierového
zápisu o stretnutí. Vzor vyplneného papierového zápisu o stretnutí je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti
„Tlačivá ObFZ MI“ a v nej v časti „Tlačivá ŠTK“. V stretnutí, ktoré rozhoduje laik, sú domáci prostredníctvom
svojho klubového ISSF manažéra povinní v ISSF uložiť a uzavrieť nominácie družstiev, v zápise o stretnutí (na
základe údajov rozhodcu stretnutia) vyplniť striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK a tento priebežne uložiť.
Papierový zápis o stretnutí vyplnený podľa predtlače je domáci klub povinný doručiť najneskôr v najbližší
pracovný deň po stretnutí na ObFZ (môže ho doručiť obojstranne preskenovaný aj e-mailom).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 19.10.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 17.10.2016 schválila všetky, okrem týchto: VIII.L m - 9.k. z 02.10.2016: Sobrance B - Petrovce n/L B (dohrávka vo Št 20.10.2016 o 16:00 h).
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 19.10.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
● Zalužice - dňa 18.10.2016 v ISSF, nesprávne cez elektronickú podateľňu cez všeobecné podanie na komisiu,
a nesprávne aj cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“ (správne sa mala podať cez „Zápis o stretnutí“ a
cez „Zmenu termínu stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 9.k. V.L Z d U19 Horovce - Zalužice z 22.10.2016 o 11:00
h na 22.10.2016 o 14:00 h, z dôvodu kolízie termínu tohto stretnutia s termínom stretnutia družstva mž hostí (poplatok
za žiadosť: Zalužice - 10 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 19.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila
uvedené stretnutie odohrať v So 22.10.2016 o 14:00 h v Horovciach.
● Petrovce n/L - dňa 19.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k výmene
miesta stretnutia 12.k. IV.L d U19 Petrovce n/L - Krásnovce zo So 22.10.2016 o 14:00 h v Petrovciach n/L na So
22.10.2016 o 14:00 h v Krásnovciach, z dôvodu podmáčania HP v Petrovciach n/L (poplatok za žiadosť: Petrovce n/L 10 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 19.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať
v So 22.10.2016 o 14:00 h v Krásnovciach (stretnutie uvedených súperov v 25.k. sa odohrá v So 10.6.2017
v Petrovciach n/L).
Dostavenie sa na zasadnutie ŠTK: Na základe predvolania sa naň dňa 19.10.2016 o 15:45 h dostavili
zástupcovia týchto FO-FK: Ložín (Milan Vaľko - klubový ISSF manažér), Kusín (Patrik Romanec - klubový ISSF
manažér). ŠTK s nimi vykonala pohovor ohľadom organizovania domácich stretnutí a poukázala na odstránenie
nedostatkov. Na zasadnutie ŠTK sa k tomu po predvolaní bez akéhokoľvek oznámenia nedostavili zástupcovia týchto
FO-FK: Porostov, Rus. Hrabovec. Do pozornosti DK (RS, bod F7a/a2/02).
Opätovné predvolanie na zasadnutie ŠTK: Na základe pretrvávajúcich nedostatkov vo vybavení štadióna
ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie v St 26.10.2016 o 15:45 h zástupcov týchto FO-FK: Porostov, Rus.
Hrabovec.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 29.30.10.2016: ŠTK ho dňa 19.10.2016 prerokovala a schválila.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 21.10.2016 a zahrnuté do mesačných
ZF za 10/2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu zo stretnutia alebo nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: DK
na návrhy KR a ŠTK udeľuje pokarhanie týmto FO-FK: - za nedoručenie vyžiadaného videozáznamu zo stretnutia:
Porostov; - za nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: Bánovce n/O, Veľ. Revištia B, Poruba p/V.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Miroslav Kurtak (Hatalov m - 1128466; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 19.1.2017,
podľa DP 41/2.

● Albín Krišo (Zalužice m - 1093139; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 19.1.2017, podľa
DP 41/2.
● Matúš Mihalovič (Vyš. Remety m - 1319984; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od
19.10.2016 do 19.1.2017, podľa DP 41/2.
● Marek Smerekovský (Lekárovce m - 1245652; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od
19.10.2016 do 19.1.2017, podľa DP 41/2.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 7. kola IV.L Z ž Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 14.10.2016: Lóránt Nagy (Veľ. Slemence ž 1361100; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 11. kola IV.L d Čičarovce - Vyš. Remety z 15.10.2016: Patrik Feterik (Čičarovce d - 1278625; 5 €) - 5
týždňov NEPO od 19.10.2016, podľa DP 48/1c.
● stretnutie 7. kola V.L Z d Horovce - Moravany z 15.10.2016: Michal Kocaj (Horovce d - 1378599; 5 €) - 4
týždne NEPO od 19.10.2016, podľa DP 47/1b.
● stretnutie 11. kola VI.L m Krásnovce - Žbince z 16.10.2016: Sebastián Kubica (Žbince m - 1249949; 10 €) - 4
stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 48/1b.
● stretnutie 11. kola VII.L V m Zalužice B - Záhor z 15.10.2016: Milan Gutič (Záhor m - 1100257; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 11. kola VIII.L m Horňa - Lekárovce z 16.10.2016: Kristián Mesaroš (Lekárovce m - 1313504; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 11. kola VIII.L m Oborín - Iňačovce z 16.10.2016: Viliam Serbák (Iňačovce m - 1219520; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 11. kola VIII.L m Sobrance B - Jastrabie pri MI z 16.10.2016: Martin Mazúr (Jastrabie pri MI m 1277726; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 19.10.2016, podľa DP 37/3; Patrik Miker (Sobrance B m -1361196; 10 €) - 2 stretn.
NEPO od 19.10.2016, podľa DP 45/1/2a.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF za 09/2016 a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO
a FK: - dňa 13.10.2016: Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany (všetkým od 13.10.2016); - dňa 14.10.2016: Budkovce,
Trhovište, Veľ. Revištia, Vinné (všetkým od 13.10.2016); - dňa 14.10.2016 (po úhrade ZF dňa 14.10.2016): Bánovce
n/O, Beša, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Rem. Hámre, Veľ. Slemence, Vyš. Remety (všetkým od 13.10.2016).
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 19.10.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 16: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Kriš. Liesková (100 € - KR: NvVZ - m - 9.10.2016); - od ŠTK: - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 15.10.2016), Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m 16.10.2016), Sobrance (7 € - ŠTK: NpTkS - mB - 16.10.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Pozdišovce (7 € - ŠTK:
nNnS - d - 15.10.2016), Sobrance (17 € - ŠTK: nNnS - mB - 16.10.2016); - za neposkytnutie šatne pre hostí: Sobrance
(17 € - ŠTK: NŠpH - mB - 16.10.2016); - za nedohranie stretnutia: Palín (50 € - ŠTK: NSppph - d - 15.10.2016); Veľ.
Kapušany (50 € - ŠTK: NSppph - mB - 16.10.2016); - za nedostavenie sa na zas.: Porostov (4 € - ŠTK: NsnZ - ŠTK 19.10.2016); Rus. Hrabovec (4 € - ŠTK: NsnZ - ŠTK - 19.10.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v
uzneseniach DK do 21.10.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 17.10.2016: rozh. J. Bukaj (za
nedostatky v elektron. zápise o stretn. v ISSF: 2 € - KR: NvEZoS - R - 12.10.2016; uhradené dňa 17.10.2016); J. Matej (za
nedostavenie sa na zas. KR: 4 € - KR: NsnZ - R - 12.10.2016; uhradené dňa 17.10.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh.
Róbert Mitrík (poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ).
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 26.10.2016 sa majú dostaviť tieto stránky:
● o 15:30 h: Čičarovce (Arpád Kiss - HU); rozh. Ján Cejkovský - obaja pre neprístojnosti v stretnutí 11. kola
IV.L d Čičarovce - Vyš. Remety z 15.10.2016.
● o 15:45 h: Strážske (Igor Michlovič - HU, Martin Rešovský - TD); Topoľany (Ján Kmec - VD); rozh. Štefan
Miľo - všetci pre neprístojnosti v stretnutí 6. kola III.L ž Strážske - Topoľany zo 17.10.2016.
● o 16:00 h: Krásnovce (Dušan Kašaj - hráč); Žbince (Marek Ščerbák - hráč); rozh. Jozef Pivarnik; delegát
Ján Hreško - všetci pre neprístojnosti v stretnutí 11. kola VI.L m Krásnovce - Žbince zo 16.10.2016.
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:
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po kontrole doručených papierových
zápisov na ObFZ a ich uzavretie v ISSF: Tieto boli doplnené a zápisy uzavreté v týchto dňoch: - dňa 18.10.2016: - IV.L
V ž U15 - 7.k. z 13.10.2016: Vyš. Remety - Tibava 12:1 (rozh. laik hostí).
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na

základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 12.10.2016 do 19.10.2016 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 19.10.2016: - rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia
po nenastúpení jedného zo súperov na stretnutie: - V.L Z d U19 - 5.k. z 01.10.2016: Zalužice - Pus. Čemerné 3:0 kont.
(hostia nenastúpili); - V.L Z d U19 - 6.k. z 08.10.2016: Bánovce n/O - Malčice 3:0 kont. (hostia nenastúpili); rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia po jeho nedohraní pre pokles počtu hráčov jedného zo súperov
pod 7: - IV.L d U19 - 11.k. z 15.10.2016: Hatalov - Palín 4:0 (hostia nastúpili 7; nedohrané od 62´ za stavu 4:0, kedy sa
im zranil 1 hráč, pre pokles počtu ich hráčov pod 7; kontumácia s ponechaním v platnosti výsledku z HP); - VII.L Z m 9.k. z 16.10.2016: Trhovište - Veľ. Kapušany B 5:0 (hostia nastúpili 7; nedohrané od 16´ za stavu 5:0, kedy sa im zranil
1 hráč, pre pokles počtu ich hráčov pod 7; kontumácia s ponechaním v platnosti výsledku z HP).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v
dňoch 21.-23.10.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 18.10.2016 a zmeny od 19.10.2016 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 13.-16.10.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 8. kolo - piatok 14.10.2016 o 16:00 h: Vyš. Remety - Tibava (Št 13.10.2016 o 16:00 h:
Babjak ako R - zruš.; KR neobs. R).
VI. liga mužov: - 11. kolo - nedeľa 16.10.2016 o 14:00 h: Hatalov - Palín (o 11:00 h: Sarvaj ako AR1 za Tudju).
b) na dohrávky stretnutí súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“dňa 17.10.2016:
III. liga žiakov: - dohrávka 6. kola - pondelok 17.10.2016 o 16:00 h: Strážske - Topoľany (Š. Miľo ako R za
Pavla).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 21.-23.10.2016:
IV. liga Východ žiakov: - 8. kolo - piatok 21.10.2016 o 16:00 h: Veľ. Revištia - Vyš. Remety (Koščo ako R za Š.
Miľa).
IV. liga Západ žiakov: - 8. kolo - piatok 21.10.2016 o 16:00 h: Budkovce - Trhovište (M. Kurtak ako R za
Cejkovského).
IV. liga dorastencov: - 12. kolo - sobota 22.10.2016 o 14:00 h: Vyš. Remety - Vinné (Babjak ako R za Sarvaja),
Petrovce n/L - Krásnovce (v Krásnovciach: Tušek st.).
V. liga Východ dorastencov: - 9. kolo - sobota 22.10.2016 o 14:00 h: Podhoroď - Rus. Hrabovec (Tudja ako R
za Babjaka).
V. liga Západ dorastencov: - 8. kolo - sobota 22.10.2016 o 14:00 h: Horovce - Zalužice (o 14:00 h: Ihnacik ako
R za Tušeka st.).
VI. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 14:00 h: Moravany - Vojany (Mazár ako R za Mateja), Kriš.
Liesková - Hatalov (Pavlo ako AR1 za Š. Miľa), Zempl. Široká - Zalužice (o 11:00 h: Ferko ako AR1 za Tudju).
VII. liga Východ mužov: - 8. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 14:00 h: Porostov - Rus. Hrabovec (Matej ako R za
Mazára), Rem. Hámre - Zalužice B (o 11:00 h: Matej ako R za Končíka).
VII. liga Západ mužov: - 10. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 14:00 h: Bánovce n/O - Lesné (Lisák ako D - dopln.).
VIII. liga mužov: - 12. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 14:00 h: Beša - Jovsa (Palinský ako R - zruš., KR neobs. R),
Ložín - Sobrance B (Pavlo ako R - zruš., Lisák ako D - zruš., KR neobs. R a D), Oborín - Horňa (o 11:00 h: Tudja ako R za
Palinského).
d) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 25.10.2016:
III. liga žiakov: - 9. kolo - utorok 25.10.2016 o 16:00 h: Strážske - Sobrance (Ruščanský ako R za Tušeka st.).
IV. liga Východ žiakov: - 9. kolo - utorok 25.10.2016 o 16:00 h: Poruba p/V - Tibava (Dziad st. ako R - zruš.,
KR neobs. R).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosť o zrušenie registrácie hráča v SFZ: Dňa 13.10.2016 ju na ObFZ doručil hráč Pavol Vojník (OFK
Senné - 1216461), nar. 30.09.2016, a to pre pretrvávajúce zdravotné následky z ťažkého úrazu členka v stretnutí VII.L
V m Koromľa - Senné 4:1 zo dňa 06.09.2015, ktorý z uvedeného dôvodu nemôže vykonávať športovú činnosť. Na
základe toho, v súlade s RaPP, čl. 15, bola uvedenému zrušená registrácia hráča v SFZ v ISSF dňa 13.10.2016.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 12.10.2016 od
17:00 h do 19.10.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence (2): Tibor Ignácz 22.07.2003 (10-??-xx – 14s); František Kadét - 24.05.2007 (10-??-xx – 14s). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez
elektronickú podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu uvedených hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 12.10.2016 od
17:00 h do 19.10.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence (2):
Márk Béreš - 28.12.2004 (10-12-11 – 17), Dominik Dudáš - 20.06.2007 (10-11-11 – 17). Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Doručenie RP: Na ObFZ ho doručili tieto FO-FK: - dňa 19.10.2016: Bánovce n/O (1 ks RP hráča po
vybavení transferu a nedodaní starého RP: Jaroslav Peter - 17.05.1988 - 1190672 - vybavený 2x v 08/2016).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju

e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ si ich na
Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Zaslanie odovzdávajúceho protokolu o prevzatí výstroja R súťaží VsFZ od firmy ATAK: V zmysle
požiadavky z porady predsedov a sekretárov ObFZ z dňa 12.10.2016 na VsFZ v Košiciach bol tento za ObFZ
Michalovce zaslaný z ObFZ v prílohe e-mailu dňa 13.10.2016 A. Majláthovej (ekonómke VsFZ).
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.-17.10.2016: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 17.10.2016 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 10.917,83 € (všetky platby za 09/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-17.10.2016; PP:
1814); dátum dodania: 17.10.2016; dátum vyhotovenia: 17.10.2016; dátum splatnosti: 21.10.2016.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho boli povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o
brigádnickej práci študenta na 2. polrok 2016. Stále ho ani do 19.10.2016 do 16:00 h na ObFZ nedoručili: M. Ubľanský.
Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa 17.10.2016: Arpád Kopas (schopný práce od 18.10.2016) - hlásenie
bolo hneď v uvedený deň doručené účtovníčke ObFZ.
Pozvánky na podujatia SFZ: Predseda ObFZ a sekretár ObFZ ich dostali e-mailom zo SFZ dňa 18.10.2016 od
Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva
predsedov a sekretárov ObFZ na kvalifikačný zápas reprezentácie SR A proti Litve, ktorý sa odohrá v piatok 11.11.2016
o 20:45 h v City Arena Trnava. Na tento je potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ najneskôr do 31.10.2016. Sekretár
ObFZ o vstupenky na tieto zápasy neprejavil záujem.
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 29.9.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 4.10.2016: čiastka 8.195,35 €
(všetky platby za 08/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-29.9.2016; PP: 1798).
Vyžiadanie Sociálnej poisťovne, pobočky Michalovce, z 30.09.2016, ohľadom zamestnanca A. Kopasa:
Účtovníčka ho s uvedenou pobočkou vybavila hneď dňa 30.09.2016.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 17.10.2016: Ján Pivarník (za 08,09), M. Dančišin (za 09), J. Bukaj (za 09), J. Matej (za 08,09), A. Kopas
(za 09); - dňa 19.10.2016: L. Popik (za 09), M. Kurtak (za 09), L. Kurták (za 09), V. Lisák (za 09), J. Mano (za 09).
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 sekr. 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: L. Babjak (za 08,09), J. Bali-Jenčik (za 08,09), J. Cejkovský
(za 09), D. Čeklovský (za 09), M. Čeklovský (za 09), L. Didič (za 08,09), P. Feňuš (za 09), Š. Ferko (za 09), M. Hospodi
(za 08,09), J. Hreško (za 08,09), D. Ihnacik (za 09), M. Ivan (za 09), M. Jakubec (za 08,09), P. Kaffan (za 08,09), M.
Končík (za 09), P. Koščo (za 09), M. Mazár (za 08,09), Š. Miľo (za 09), J. Minaroviech (za 09), R. Mitrík (za 09), O.
Palinský (za 08,09), P. Pavlo (za 08,09), V. Pčolár (za 08,09), P. Rapáč (za 09), M. Rovňak (za 09), M. Ruščanský (za
08,09), M. Sabo (za 08,09), M. Sarvaj (za 08,09), A. Stretavský (za 09), J. Šimko (za 08,09), J. Škodi (za 09), M. Špivák
(za 06), P. Tudja (za 08,09), M. Tušek (za 08,09), M. Ubľanský (za 08,09), P. Vass (za 08,09), M. Verdžák (za 06), L.
Vojtko (za 08,09), A. Žoffčák (za 08,09).
Dotácia na činnosť zväzu za rok 2016: ObFZ ju dostal na svoj účet prevodom z účtu VsFZ dňa 16.10.2016
vo výške 5065 €, a to na základe zmluvy medzi SFZ a RFZ a schválenia VV VsFZ.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a
FK: - dňa 12.10.2016: Malčice (e-mailom; za 09/2016 - uhradené dňa 12.10.2016); - dňa 13.10.2016: Porostov (osobne;
za 09/2016 - uhradené dňa 11.10.2016); - dňa 14.10.2016: Iňačovce (osobne; za 09/2016 - uhradené dňa 14.10.2016); Vyš.
Remety (osobne; za 09/2016 - uhradené dňa 14.10.2016); - dňa 17.10.2016: Jastrabie pri MI (osobne; za 09/2016 uhradené dňa 13.10.2016); - dňa 18.10.2016: Bánovce n/O (e-mailom; za 09/2016 - uhradené dňa 14.10.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.10.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 11.10.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr
v piatok 07.10.2016. V termíne od 12.10.2016 od 17:00 h do 17.10.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ
od týchto 14 FO a FK (predtým už od 40) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
13.10.2016 (3): Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany; - dňa 14.10.2016 (4): Budkovce, Trhovište, Veľ. Revištia,
Vinné; - dňa 17.10.2016 (7): Bánovce n/O, Beša, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Rem. Hámre, Veľ. Slemence, Vyš.
Remety. Týmto ich už za 09/2016 uhradilo všetkých 54 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI, ktoré ich mali uhradiť.
Vyžiadanie dokladu o úhrade zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 09/2016: Každý FO a FK, ktorý dňa
12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 13.10.2016 zastavenú činnosť
nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na

ObFZ. Túto sú povinné obratom na ObFZ doručiť (môžu aj e-mailom) ešte tieto FO a FK: Beša, Rem. Hámre, Veľ.
Slemence.
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 17.10.2016 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom dňa 17.10.2016. 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 17.10.2016: čiastka 10.917,83 € (všetky platby za
09/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-17.10.2016; PP: 1814).
SPRÁVY VV ObFZ:
Rozhodnutie o príprave a organizovaní členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov
v 2. polroku 2016: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 10.10.2016 schválil ich prípravu a rozhodol o ich organizovaní po
skončení jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o tom je zverejnená
aj na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.10.2016.
Zápis z ostatného 34. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období - z 10.10.2016:
Tento bol spracovaný v dňoch 11.-12.10.2016 a dňa 13.10.2016 bol z ObFZ zaslaný v prílohe e-mailu všetkým členom
VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ, všetkým predsedom ostatných komisií ObFZ.
Najbližšie 35. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii: Na základe „Plánu
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutoční v Po 14.11.2016 o 15:00 h v Michalovciach.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (je na web stránke pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
ZO SPRÁV SFZ:
5. kolo súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa
v ňom na 1 hrané stretnutie spomedzi posledných 16 družstiev tejto súťaže predstaví už len 1 kolektív, a to: 18.19.10.2016: MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra (stretnutie bolo odložené na neurčito).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

