Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 18 z 29.10.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 23. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční výnimočne už v St 4.11.2015 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 23. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ - na
4.11.2015: Táto bola z ObFZ dňa 13.10.2015 zaslaná v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi
ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK).
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Informácia ku generovaniu odmien delegovaných osôb za 10/2015: Jednotlivé FZ-y ju dostali od Odd. IT
SFZ e-mailom dňa 29.10.2015 s týmto textom: „Blíži sa koniec mesiaca a keďže je posledného v sobotu, tak v sobotu do
23:00 h treba mať v ISSF správne nahraté delegované osoby na Zápisoch o stretnutí a tiež ich mať do 23:00 h za piatok
a sobotu UZATVORENÉ. Dohliadnite prosím na to, ďakujem. Dnes o 13:00 h budem generovať odmeny za zápasy do
minulej nedele 25.10.2015, to už predpokladám, že sú všetky delegované osoby správne nahraté a Zápisy o stretnutí
uzatvorené ... V prípade problémov volajte, ďakujem, prajem pekný deň. S pozdravom Ján Letko“.
Požiadavka na odstránenie nedostatkov v ISSF ku generovaniu delegovaných osôb za 10/2015: FZ-y ju
dostali od J. Letka (ved. odd. IT SFZ) e-mailom dňa 29.10.2015, ktorý v uvedený deň generoval odmeny delegovaných
osôb za 10/2015. V doručenej prílohe sú uvedené chyby (chýbajúce pracovné pomery za 10/2015), ktoré žiadal od
príslušných FZ-ov odstrániť do 30.10.2015. Medzi uvedenými FZ-mi bol aj ObFZ Michalovce s 1 delegovanou osobou.
Jej pracovný pomer bol doplnený dňa 29.10.2015.
SPRÁVY KR ObFZ:
Zaregistrovanie novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v ISSF,
potvrdený na ObFZ, už na SFZ zaslali: - dňa 19.10.2015: Maroš Ivan; - dňa 20.10.2015: Igor Šimaľ; - dňa 21.10.2015:
Patrik Feňuš. Na základe toho boli zaregistrovaní v ISSF takto: - dňa 21.10.2015: Maroš Ivan; - dňa 22.10.2015: Igor
Šimaľ; - dňa 23.10.2015: Patrik Feňuš.
Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: K potvrdeniu na ObFZ ho
ešte stále nedoručil a obratom ho má doručiť aj: Patrik Rapač.
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody medzi ObFZ a jednotlivcom; Potvrdenie o návšteve školy) už podľa dodaných pokynov doručili títo novoškolení
R: - dňa 26.10.2015: Igor Šimaľ. Na ObFZ ich ešte nedoručili a obratom ich majú doručiť aj: Patrik Rapač, Maroš Ivan.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke pre sezónu 2015/2016: Každý v 2. polroku 2015 na ObFZ v Michalovciach
novoškolený R bol povinný ho na ObFZ doručiť obratom. Z nich ho už na ObFZ doručili: - dňa 27.10.2015: Igor Šimaľ; dňa 29.10.2015: Patrik Feňuš. Ten, kto ho nedoručí ani po zaregistrovaní v ISSF, nebude obsadzovaný na stretnutia
súťaží ObFZ 2015/2016 až do jeho doručenia na ObFZ. Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke pre R na sezónu
2015/2016 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 31.5.2015. Doručiť ho
ešte majú: Maroš Ivan, Patrik Rapač.
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015 a ich
nahlásenie do poisťovní: KR ju dňa 28.10.2015 dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd na obdobie od 30.10.2015
do 08.11.2015 a nahlásenia do príslušných poisťovní týchto ďalších zamestnancov: 48. Šimaľ Igor, 49. Feňuš Patrik, 50.
Špivák Martin.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 22.10.2015 do 28.10.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a
FK z týchto stretnutí: - Dúbravka (zo stretn. 10.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 11.10.2015; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 28.10.2015 dostala od týchto FO a FK: a) Pavlovce n/U (zo
stretn. 11.k. VI.L m Pavlovce n/U - Zempl. Široká z 18.10.2015); b) Topoľany (zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety
z 18.10.2015); c) Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015); d) Tušice TNV (zo stretn. 11.k. VI.L
m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 22.10.2015 do 28.10.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš.
obs.: T. Kovács na 1.11.2015 - rod. dôv., J. Škodi na 31.10.2015 - prac. dôv., A. Kopas na 31.10.2015 (stretn. v ÚHČ) osob. dôv.
Napomenutia pre rozhodcov k „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: a) za ich doručenie
neskoro (zápis má byť doručený na ObFZ najneskôr v Ut do 10:00 h): F. Gejguš (ž - 23.10.2015, d - 24.10.2015, d 25.10.2015); b) za neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí v nich: F. Gejguš (ž - 23.10.2015, d 24.10.2015, d - 25.10.2015).
Pochvala na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 26.10.2015 od týchto FO a FK: Oborín - na výkon rozhodcu B. Ondríka v stretn. 8.k. VIII.L m Stretava - Oborín z 25.10.2015, ktorú vzala na vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 28.10.2015 sa naň dostavili: - rozh.: P. Feňuš, I. Šimaľ - obaja z dôvodu
ukážky spracovania elektronického zápisu o stretnutí v ISSF. KR ju s nimi vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.

Upozornenie pre R obsadených na stretnutia súťaží IV. líg žiakov v piatok 30.10.2015: KR upozorňuje R
týchto stretnutí žiakov, že tieto sa odohrajú už o 15:00 h.
Dôležité upozornenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v piatok 30.10.2015 a v sobotu
31.10.2015: Vzhľadom k tomu, že v sobotu 31.10.2015 sa na SFZ v Bratislave generujú odmeny R a D súťaží
jednotlivých FZ-ov za október 2015, KR ObFZ upozorňuje všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v piatok
30.10.2015 a v sobotu 31.10.2015, aby zápisy zo svojich stretnutí z týchto dní uzavreli v ISSF v uvedených dňoch
bezpodmienečne najneskôr do 18:00 h. Ináč nebudú mať náležitosti za tieto stretnutia zahrnuté do výplat za 10/2015.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 30.10.-1.11.2015: KR ich dňa 28.10.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 18, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 4.11.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Tibava (zo stretn. 12.k. VI.L m Tibava - Zalužice z 25.10.2015); b)
Vyš. Remety (zo stretn. 12.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U z 25.10.2015).
Prerokovanie podkladov k 22. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ
Košice“ pre sezónu 2015/2016: KR prerokovala podklady k tomuto turnaju (pozvánku na turnaj a záväznú prihlášku)
doručené e-mailom dňa 5.10.2015 a 20.10.2015 od Oblastného futbalového zväzu Trebišov ako organizátora tohto turnaja,
ktorý sa uskutoční v sobotu 19.12.2015 od 8:00 h v týchto 2 športových halách: Mestská športová hala, Komenského
844/16 v Trebišove a Hádzanárska hala na SŠ, Kollárova 17 v Sečovciach. KR rozhodla prihlásiť Výber ObFZ MI na
tento turnaj a záväznú prihlášku naň zaslať organizátorovi turnaja dňa 29.10.2015. Zodpovednosťou za zloženie výberu,
jeho prípravu a vedenie, poverila V. Lisáka (člena KR ObFZ).
Záväzná prihláška „Výberu ObFZ MI R a D“ na 22. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom
futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2015/2016 organizovaný ObFZ-om Trebišov dňa 19.12.2015: Táto bola
z ObFZ zaslaná organizátorovi turnaja na stanovenú adresu e-mailom dňa 29.10.2015.
Druhá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutoční sa v piatok
30.10.2015 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach s týmto programom: 15:00 -16:00 h: Odborná prednáška: Asistent
rozhodcu - neoddeliteľná časť rozhodcovského tímu - spolupráca, signály, pozičné postavenie, pohyb, dohovor o
spolupráci (lektor: M. Špivák); 16:00 - 17:00 h: Analýza situácií v stretnutiach z videozáznamov UEFA - PF XII klasifikácia nedovolených priestupkov, zastavenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie, zmarenie gólu alebo gólovej príležitosti
(lektori: M. Špivák, J. Mano); 17:00 -18:00 h: Rozbor výkonu rozhodcov vo vybraných stretnutiach súťaží ObFZ
Michalovce z dostupných videozáznamov (lektori: J. Mano, M. Kurtak). Na túto 2. časť sa majú dostaviť všetci
zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Neprístojnosti v stretnutí 11.k. VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015: Prerokovania prípadu sa zúčastnili
títo z predvolaných: Krásnovce (Marek Plutko - HU, Dušan Nemet - VD); Malčice (Pivarník Jaroslav; ospr.: Roman
Ďuraš - VD); rozh. M. Kurtak; deleg. M. Geci. DK po prešetrení prípadu upustila od udelenia disciplinárnych opatrení.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Lukáš Berta (Nacina Ves d - 1278228; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 21.10.2015; b) Martin Horňák (Topoľany m - 1110216; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 28.10.2015.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Marcel Peterčík
(Ložín m; 10 €) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 28.10.2015 do 28.1.2016.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 12. kola VII.L Z m Trhovište - Rakovec n/O z 25.10.2015: Lukáš Tkáč (Trhovište m - 1312826; 10
€), Milan Bogár (Rakovec m - 1259177; 10 €) - obaja po 6 týždňov NEPO od 28.10.2015 podľa DP 49/1b s prerušením.
b) stretnutie 12. kola VII.L Z m Beša - Pus. Čemerné z 25.10.2015: Tomáš Barláš (Pus. Čemerné m - 1217995;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 37/3.
c) stretnutie 12. kola VII.L Z m Veš. Kapušany - Lesné z 25.10.2015: Daniel Ovšonka (Lesné m - 1231502; 10 €)
- 1 stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 45/1.
d) stretnutie 12. kola VII.L V m Záhor - Niž. Rybnica z 25.10.2015: Patrik Čermák (Záhor m - 1277308; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 37/3.
e) stretnutie 12. kola VII.L V m Jovsa - Podhoroď z 25.10.2015: Stanislav Šepták (Jovsa m - 1153545; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 48/1b.
f) stretnutie 12. kola VI.L m Budkovce - Krásnovce zo 25.10.2015: Miroslav Moser (Krásnovce m - 1246109; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 37/3.
g) stretnutie 12. kola VI.L m Malčice - Hatalov z 25.10.2015: Milan Drotár (Malčice m - 1025339; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 28.10.2015 podľa DP 48/1b.
Doručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Na ObFZ ho už doručili aj títo odosielatelia: - dňa
6.10.2015: rozh. F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - m - 13.9.2015; 5 € - KR: nNnZ - 23.9.2015) - uhr. dňa 30.9.2015; (5 € - KR:
nNnS - d - 19.9.2015; 5 € - KR: nNnS - m - 20.9.2015) - uhr. dňa 5.10.2015; deleg. J. Hreško (4 € - KR: nNnZ - 21.10.2015) uhr. dňa 26.10.2015; rozh. M. Jakubec (DK: nNnZ - R - 21.10.2015) - uhr. dňa 26.10.2015.
Nedoručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Do stanoveného termínu ho na ObFZ nedoručil
a obratom pod následkom ďalších DO ho má doručiť aj: - rozh. F. Gejguš (5 € - KR: nNnS - d - 17.10.2015).
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 ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2015/2016 z 21.10.2015: ŠTK ich k 28.10.2015 schválila všetky.
Vyžrebovanie dvojíc 4. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: Po schválení výsledkov odvetných stretnutí 3. kola tejto súťaže z 21.10.2015 ich ŠTK vyžrebovala na
svojom zasadnutí dňa 28.10.2015 o 15:30 h.
Dvojice 4. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: V
4. kole sa hrá tiež dvojkolovo doma i von na odvety podľa pohárových pravidiel, pričom vonku dosiahnuté góly v prípade
rovnosti bodov a skóre platia dvojnásobne. Hrajú sa v ňom vylučovacím systémom 2x2 stretnutia, v ktorých sa stretnú tieto
vyžrebované dvojice družstiev postupujúcich z 3. kola: prvé stretnutia - streda 6.4.2016 o 16:30 h: 29. Topoľany Horovce, 30. Pavlovce n/U - Krásnovce; odvetné stretnutia - streda 20.4.2016 o 17:00 h: 31. Horovce - Topoľany, 32.
Krásnovce - Pavlovce n/U.
Dodatočné doručenie potvrdenia k žiadosti o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ho dňa 26.10.2015 dostala od
futb. odd. TJ Veľ. Revištia k zmene termínu stretnutia 12.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Rem. Hámre v Ne 25.10.2015 zo
14:00 h na 12:30 h z dôvodu konania obecnej akcie "Úcta k starším" v uvedený deň o 15:00 h vo Veľ. Revištiach.
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 21.-25.10.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich)
tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L
S d - 8.k. z 24.10.2015: Čičarovce - Lekárovce (Čičarovce - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 24.10.2015); - VII.L V m - 12.k. z
25.10.2015: Rus. Hrabovec - Sejkov (Sejkov - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 25.10.2015); - VIII.L m - 8.k. z 25.10.2015:
Strážske B - Sobrance B (Sobrance B - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 25.10.2015).
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 21.-25.10.2015 (prípadne aj v
predchádzajúcich) toto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na
udelenie PP takto: - V.L V d - 10.k. zo 24.10.2015: Rus. Hrabovec - Kusín (Rus. Hrabovec -7 €: ŠTK: NpTkS - d 24.10.2015); - V.L S d - 8.k. z 24.10.2015: Čičarovce - Lekárovce (Čičarovce - 7 €: ŠTK: NpTkS - d - 24.10.2015); VII.L V m - 12.k. z 25.10.2015: Porostov - Kusín (Porostov - 2 €: ŠTK: NpTkS - m - 25.10.2015; problémy s PC a
internetom).
Napomenutia ŠTK pre kolektívy FO a FK k ďalším doručeným papierovým zápisom na ObFZ: Ak
stretnutie nerozhoduje obsadený R, pred stretnutím sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí. Rozhodca stretnutia je
povinný si počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať strelcov gólov (stav, minúta, číslo dresu), striedanie hráčov
(minúty a čísla dresov), ŽK a ČK (minúty a čísla dresov). Za vyplnenie zápisu po stretnutí, vo všetkých rubrikách podľa
predtlače, je vždy zodpovedný domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia. Za doručenie zápisu na ObFZ v najbližší
pracovný deň po stretnutí je vždy zodpovedný domáci klub. ŠTK za nedostatky v ďalších zápisoch doručených na ObFZ
udelila tieto napomenutia: a) za ich doručenie neskoro (zápis má byť doručený na ObFZ najneskôr v Ut do 10:00 h): Rus.
Hrabovec (m - 25.10.2015); b) za doručenie zápisu dvojmo (na ObFZ sa má doručovať len originál): Veľ. Revištia (mB 25.10.2015); c) za neúplné označenie súťaže v nich: Ložín (m - 25.10.2015), Veľ. Revištia (mB - 25.10.2015); d) za
uvedenie č. (čísla) stretnutia v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Veľ. Revištia (mB - 25.10.2015), Rus. Hrabovec
(m - 25.10.2015); e) za nesprávne uvedenie HČ v nich (má sa uvádzať v tvare: 45´ + nadstavený čas 1. polčasu + čas
prestávky + 45´ + nadstavený čas 2. polčasu): Rus. Hrabovec (m - 25.10.2015); f) za neuvedenie dátumu narodenia HU v
nich (uvádza sa v riadku za HU, pri skratke: OP): Veľ. Revištia (mB - 25.10.2015); g) za nerovnaké uvedenie postov
hráčov v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Vyš. Remety (d - 24.10.2015), Jovsa (d - 24.10.2015), Rus.
Hrabovec (m - 25.10.2015); h) za nerovnaké čísla dresov hráčov v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Ložín (m 25.10.2015), Úbrež (m - 25.10.2015), Veľ. Revištia (mB - 25.10.2015), Rem. Hámre (ž - 23.10.2015), Sejkov (d 25.10.2015), Rus. Hrabovec (m - 25.10.2015); i) za neoznačenie KD v elektronickom zápise (uvádza sa pri mene a
priezvisku): Ložín (m - 25.10.2015); j) za nerovnaké označenie KD v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Rem.
Hámre (ž - 23.10.2015); k) za neuvedenie informácií o konfrontáciách hráčov (uvádza sa v rubrike nad námietkami): Veľ.
Revištia (mB - 25.10.2015); l) za rozdiely v uvedení VD v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Rus. Hrabovec (m
- 25.10.2015); m) za chyby v uvedení priezviska a mena VD v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Jovsa (d 24.10.2015); n) za nezhody v uvedení dátumu narodenia VD v nich v porovnaní s elektronickým zápisom: Ložín (m 25.10.2015), Sejkov (m - 25.10.2015); o) za neuvedenie informácie o kontrole RP v nich (uvádza sa v riadku nad
hodnotením do súťaže slušnosti): Veľ. Revištia (mB - 25.10.2015); p) za uvedenie hodnotenia do súťaže slušnosti v nich
(toto sa už v zápise nemá uvádzať): Ložín (m - 25.10.2015), Rus. Hrabovec (m - 25.10.2015); r) za uvedenie hodnotenia
najlepších hráčov v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Ložín (m - 25.10.2015), Rus. Hrabovec (m - 25.10.2015); s)
za neuvedenie dôvodu nadstavenia HČ v nich: Ložín (m - 25.10.2015); t) za nepodpísanie dohody o R (pred stretnutím sa
má v zápise viesť, či bolo žrebovanie alebo dohoda, pričom KD, u mládeže aj VD, to majú podpísať): Veľ. Revištia (mB 25.10.2015); u) za zlý dátum narodenia zástupcu klubu v elektronickom zápise: Ložín (m - 25.10.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - stretnutie 6.k. IV.LV ž
z 23.10.2015: Poruba p/V - Senné (25´ z viny hostí; neskorý príchod; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Senné - 10
€: ŠTK: nNnS - ž - 23.10.2015); - stretnutie 12.k.VI.L m z 25.10.2015: Tibava - Zalužice (15´z viny domácich pre

nedostatky; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Tibava - 4 €: ŠTK: nNnS - m - 25.10.2015); - stretnutie 12.k. VII.L
V m z 25.10.2015: Porostov - Kusín (20´ z viny domácich pre nedostatky; ponechaný v platnosti výsledok z HP;
Porostov - 4 €: ŠTK: nNnS - m - 25.10.2015).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 8.k. V.L S d z 24.10.2015: Záhor - Budkovce 3:0
kont. (hostia nenastúpili). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Budkovce - 150 €: ŠTK: NnS - d - 24.10.2015).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 12.k. IV.L d z 24.10.2015: Nacina Ves - Hatalov 5:0
(od 62´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7; ponechaný výsledok z HP). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Hatalov 50 €: ŠTK: NS - d - 24.10.2015).
Schválenie výsledkov ďalších stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k
28.10.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 21.-25.10.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky.
Rozhodnutie k zmene termínu stretnutí súťaží žiakov v piatok 30.10.2015: Vzhľadom k tomu, že v noci zo
soboty 24.10.2015 na nedeľu 25.10.2015 došlo k zmene letného času na stredoeurópsky čas, sa stretnutia súťaží žiakov
vyžrebované na piatok 30.10.2015 o 16:00 h odohrajú už so začiatkom o 15:00 h. Ináč by sa pre tmu nedohrali. Ide o tieto
stretnutia týchto súťaží: IV. liga Východ U15 žiakov: Veľ. Revištia - Poruba p/V (Dziad st.), Vyš. Remety - Rem. Hámre
(Gejguš), Topoľany - Zalužice (Kaffan); IV. liga Západ U15 žiakov: Trhovište - Pozdišovce (Ihnacik), Budkovce - Veľ.
Slemence (Kovács), Petrovce n/L - Čičarovce (Mazár). Uvedené rozhodnutie bolo dňa 27.10.2015 z ObFZ preposlané emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, ako aj klubovým ISSF manažérom zainteresovaných klubov i obsadeným
rozhodcom, všetkým na ich e-mailové adresy.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich postupne dostala od týchto FO a FK:
- Petrovce n/L - dňa 25.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 7.k.
IV.L Z ž Petrovce n/L - Čičarovce z 30.10.2015 o 16:00 h z dôvodu premočenej HP (súhlas súpera nedoručený; dňa
28.10.2015 Petrovce n/L podaním cez elektronickú podateľňu požiadali zrušiť podanú žiadosť k tomuto stretnutiu;
poplatok za žiadosť sa nevyžaduje); ŠTK žiadosť neprerokovala.
- Petrovce n/L - dňa 27.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k výmene miesta stretnutia 13.k.
IV.L d Petrovce n/L - Moravany z 31.10.2015 o 14:00 h z dôvodu premočenej HP (súhlas súpera doručený dňa
27.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť: Petrovce n/L - 10 €: ŠTK: ŽoZMS - d 31.10.2015); ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať v So 31.10.2015 o 14:00 h
v Moravanoch a v jarnej časti v Petrovciach n/L.
- Čičarovce - dňa 28.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 7.k.
IV.L V ž Petrovce n/L - Čičarovce z 30.10.2015 o 15:00 h z dôvodu nedostatku hráčov (súhlas súpera doručený dňa
28.10.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF; poplatok za žiadosť: Čičarovce - 10 €: ŠTK: ŽoZTS - ž 30.10.2015); ŠTK na základe vzájomnej dohody súperov nariadila toto stretnutie odohrať vo Št 5.11.2015 o 14:30 h
v Petrovciach n /L.
Nariadenie ŠTK: Z dôvodu kolízie termínov domácich stretnutí žiakov a dorastencov ŠK Agro Palín v sobotu
31.10.2015, ŠTK nariadila stretnutie 13.k. IV. ligy dorastencov Palín - Trhovište odohrať v sobotu 31.10.2015 o 11:30 h.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré
úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Ani do 28.10.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Veľ. Revištia, Vinné, Jovsa. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 09/2015: Na ObFZ ju už dodatočne doručili tieto FO a FK: - dňa
23.10.2015: Poruba p/V (uhradená dňa 13.10.2015), Zalužice (uhradená dňa 9.10.2015); - dňa 27.10.2015: Tušice TNV
(uhradená dňa 12.10.2015). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený
mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 12.10.2015, boli povinné kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade
na ObFZ. Ani do 28.10.2015 do 16:00 h ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ doručiť ešte aj tieto FO a FK:
Čičarovce, Choňkovce, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Rus. Hrabovec, Sejkov, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence, Vojany.
Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 30.10.- 1.11.2015:
IV. liga Východ žiakov: - 7. kolo - piatok 30.10.2015 o 15:00 h: Veľ. Revištia - Poruba p/V (Dziad st.), Vyš.
Remety - Rem. Hámre (Gejguš), Topoľany - Zalužice (Kaffan).
IV. liga Západ žiakov: - 7. kolo - piatok 30.10.2015 o 15:00 h: Trhovište - Pozdišovce (Ihnacik), Budkovce Veľ. Slemence (Kovács), Petrovce n/L - Čičarovce (Št 5.11.2015 o 14:30 h: Mazár).
IV. liga dorastencov: - 13. kolo - sobota 31.10.2015 o 14:00 h: Petrovce n/L - Moravany (v Moravanoch:
Verdžák ako R za J. Škodiho), Palín - Trhovište (o 11:30 h: Šimaľ ako R za Ferka).
V. liga Západ dorastencov: - 9. kolo - sobota 31.10.2015 o 14:00 h: Zalužice - Močarany (Kaffan ako R za
Kopasa).
VI. liga mužov: - 13. kolo - nedeľa 1.11.2015 o 13:30 h: Krásnovce - Tibava (M. Kurtak ako R za Ondríka),
Hatalov - Budkovce (Ondrík ako R za Kovácsa), Pavlovce n/U - Žbince (Cejkovský ako AR1 - dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 13. kolo - nedeľa 1.11.2015 o 13:30 h: Vojany - Bracovce (Minaroviech ako D zruš.).
SPRÁVY KM ObFZ:

Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 5.10.2015 v rámci programu podpory talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých
nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Do 28.10.2015 do 16:00 h to zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: Bracovce (z
U13: Štefan Pulko; rod. dôv.); Pozdišovce (z U13: Alex Pliška; rod. dôv.); Petrovce n/L (z U12: Gabriel Demeter; rod.
dôv.). Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: Hatalov (z U14: Balog Matej, Kurtak
Michal), MI_Topoľany (z U14: Šimko Daniel; z U12: Kráľ Patrik), Nacina Ves (z U13: Tokár Rudolf), Palín (z U14:
Hudák Kevin; z U12: Pužo Aleš, Juhász Ján), Poruba p/V (z U14: Šimon Dominik; z U12: Dolinič Ladislav), Strážske
(z U13: Mitro Sebastián; z U12: Mundír Martin), Veľ. Revištia (z U14: Gunar Jakub), Vyšné Remety (z U12: Pliška
Dávid, Schmidt Christopher), Zalužice (z U14: Tatár Mário, Hura Jozef; z U13: Tatár Patrik, Geci Marek).
Oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 26.10.2015 v rámci programu podpory talentovaných hráčov U12-U14: Do 26.10.2015 do 16:00 h to
zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: Bracovce (z U13: Štefan Pulko; rod. dôv.); Palín (z U12: Pužo Aleš,
Juhász Ján - obaja rod. dôv.); Pozdišovce (z U13: Alex Pliška; rod. dôv.); Hatalov (z U14: Balog Matej, Kurtak Michal;
obaja rod. dôv.).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 v pondelok 26.10.2015
od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany: Na tento tréningový zraz bolo prostredníctvom
ÚS ObFZ i e-mailom zaslaným na e-mailové adresy príslušných klubových ISSF manažérov nominovaných 11 hráčov z
kategórie U14 (nar. po 1.1.2002), 11 hráčov z kategórie U13 (nar. po 1.1.2003), 13 hráčov z kategórie U12 (nar. po
1.1.2004). Dostavili sa naň títo hráči: a) z kategórie U14 (0): nikto; b) z kategórie U13 (4): Farkaš Ondrej (Senné),
Kováč Róbert (Pozdišovce), Kováč Dalibor (Pozdišovce), Tokár Rudolf (Nacina Ves); c) z kategórie U12 (6): Šarik Erik
(Zalužice), Senk Patrik (Zalužice), Kmec Martin (Strážske), Kakara Adrian (Nacina Ves), Pavlík Filip (Trhovište).
Ospravedlnili sa títo hráči: a) z kategórie U14 (2): Hatalov (Balog Matej, Kurtak Michal - obaja z rod. dôv.); b) z
kategórie U13 (2): Bracovce (Štefan Pulko; rod. dôv.); Pozdišovce (Alex Pliška; rod. dôv.); c) z kategórie U12 (2):
Palín (Pužo Aleš, Juhász Ján - obaja rod. dôv.). Nedostavili sa bez akéhokoľvek oznámenia: a) z kategórie U14 (9):
Topoľany (Ivanko Patrik, Šimko Daniel); Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik), Strážske (Dunca
Jakub), Trhovište (Rinik Samuel), Veľké Revištia (Gunar Jakub); Zalužice (Tatár Mário, Hura Jozef); b) z kategórie
U13 (5): Pozdišovce (Jurko Jakub), Strážske (Mitro Sebastián), Trhovište (Rinik Tóbiáš), Zalužice (Geci Marek, Tatár
Patrik); c) z kategórie U12 (5): Topoľany (Kráľ Patrik), Strážske (Kmec Martin, Mundír Martin), Vyšné Remety
(Pliška Dávid, Schmidt Christopher). ObFZ žiada uvedené FO a FK, aby obratom e-mailom na ObFZ (na adresu:
obfzmi@stonline.sk) u každého svojho hráča, ktorý sa na uvedený tréningový zraz nedostavil bez akéhokoľvek
oznámenia, najneskôr do pondelka 2.11.2015 do 15:00 h oznámili dôvod nedostavenia sa naň. Na základe toho ObFZ
pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12-U14: Uskutoční sa v pondelok 2.11.2015
od 15:00 h do 17:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany.
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu
podpory talentovaných hráčov U12-U14 dňa 2.11.2015: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce
ich v dňoch 28.-29.10.2015 spracoval a do každej kategórie nominoval po 10-13 hráčov. Nominácie boli dňa
30.10.2015 z ObFZ zaslané e-mailom: na VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ Košice i na Facebook; na
webovú stránku ObFZ Michalovce; trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF manažérom všetkých 14 FO-FK, z
ktorých sú hráči v nomináciách (Bracovce, Hatalov, MI - Topoľany, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V,
Pozdišovce, Senné, Strážske, Trhovište, Veľké Revištia, Vyšné Remety, Zalužice) s požiadavkou na zabezpečenie
hráčov na tento tréningový zraz (buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo mu to prepošle e-mailom);
na e-mailové adresy nominovaných hráčov. O tomto tréningovom zraze sa majú hráči informovať aj navzájom.
Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14 v pondelok 2.11.2015 o 15:00 h v Michalovciach: Do jednotlivých kategórií
organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO a FK:
a) Nominovaní 11 hráči v kategórii U14 (nar. po 1.1.2002): DUNCA Jakub (ŠK Strážske), HURA Jozef
(OŠK Zalužice), TATÁR Mário (OŠK Zalužice), ŠIMKO Daniel (AFK Topoľany), IVANKO Patrik (AFK Topoľany),
HUDÁK Kevin (ŠK Agro Palín), GUNAR Jakub (TJ Veľké Revištia), RINIK Samuel (TJ FK Družst. Trhovište),
ŠIMON Dominik (ŠK Urbár Poruba p/V), BALOG Matej (OFK Hatalov), KURTAK Michal (OFK Hatalov).
b) Nominovaní 10 hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): MITRO Sebastián (ŠK Strážske), TOKÁR
Rudolf (ŠK Nacina Ves), FARKAŠ Ondrej (OFK Senné), TATÁR Patrik (OŠK Zalužice), GECI Marek (OŠK Zalužice),
PULKO Štefan (OŠK Svornosť Bracovce), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst. Trhovište), JURKO Jakub (OcŠK
Pozdišovce), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK Pozdišovce).
c) Nominovaní 13 hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PUŽO Aleš (ŠK Agro Palín), JUHÁSZ Ján
(ŠK Agro Palín), SENK Patrik (OŠK Zalužice), ŠARIK Erik (OŠK Zalužice), KMEC Martin (ŠK Strážske), MUNDÍR
Martin (ŠK Strážske), DOLINIČ Ladislav (ŠK Urbár Poruba p/V), PLIŠKA Dávid (TJ Vyšné Remety), SCHMIDT
Christopher (TJ Vyšné Remety), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany), DEMETER
Gabriel (TJ Družst. Petrovce n/L), PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír MATTA.
Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 2.11.2015 na tento zraz už o 14:45 h do Michaloviec na
futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu na štadióne je v pondelok 2.11.2015 cca o 17:00 h.

Každý hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový výstroj, uterák, šľapky.
Prípadnú neúčasť s uvedením dôvodu oznámte obratom e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Uvoľnením
dieťaťa na zraz rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase
konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa
vyskytnú bez priameho zavinenia. (Marek Eštok - hlavný tréner - 0915/833136).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Pod týmto názvom sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich
obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné oznamy k 22.10.2015 tam boli zverejnené
od 23.10.2015. Ďalšie k 29.10.2015 tam budú zverejnené od 30.10.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: V druhej polovici
augusta 2015 boli niektoré FO a FK na základe požiadavky SFZ vyzvané z ObFZ e-mailom aj zverejnením v ÚS do
26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných a uvedených dokladov ku kontrole
fakturačných údajov klubov v ISSF. Na ObFZ ich z nich stále ani do 28.10.2015 do 16:00 h nedoručili a obratom sú
povinní ich doručiť aj tieto FO a FK (upozornenie k tomu uvedené FO a FK dostali znovu aj e-mailom zaslaným z ObFZ
dňa 15.10.2015 na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov):
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Beša, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany (doručili ju už aj: - dňa 26.10.2015:
Ložín).
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť vystavené na
platný názov klubu): Beša, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice,
Niž. Rybnica, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov (doručili ju už aj: - dňa 12.10.2015: xxxxx).
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Porostov, Stretava (doručili ju už aj: - dňa 16.10.2015: xxxxxx).
Vybavenie požiadavky na pridanie práv v ISSF ďalším funkcionárom ObFZ: Na základe požiadavky
zaslanej z ObFZ dňa 22.10.2015 na SFZ o zabezpečenie pridania práv člena KR, bolo toto na SFZ vybavené dňa
24.10.2015 pre týchto funkcionárov ObFZ: Alexander Szabó, Anton Stretavský. Zároveň s tým boli zrušené práva člena
KR pre tieto osoby: Tomáš Škodi.
Spracovanie dohôd ďalších zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015: Na základe požiadavky KR z 28.10.2015
boli tieto spracované s týmito ďalšími zamestnancami: - dňa 28.10.2015: Šimaľ Igor (priložené aj čestné vyhlásenie),
Feňuš Patrik (priložené aj čestné vyhlásenie) - obaja na dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od
30.10.2015 do 08.11.2015; Špivák Martin - na dohodu o pracovnej činnosti na obdobie od 30.10.2015 do 08.11.2015.
Všetci uvedení si 1 vyhotovenie obojstranne podpísanej svojej dohody prevzali na Se ObFZ dňa 28.10.2015.
Požiadavka o nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Tá bola z
ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ ohľadom týchto ďalších zamestnancov ObFZ: - dňa 28.10.2015: Igor Šimaľ,
Feňuš Patrik; - dňa 29.10.2015: Špivák Martin.
Napomenutia k doručeným zásielkam na ObFZ za obdobie od 22.10.2014 do 28.10.2015: Sú za: - za ich
doručenie do inej schránky (počas otvorenia budovy sa pošta pre ObFZ má doručiť do schránky ObFZ vo vestibule
umiestnenej na stene vľavo od schodov smerom na I. poschodie): - kolektívy FO a FK: Topoľany (zásielka z 28.10.2015).
Informácia ohľadom zakúpenia vstupeniek na kvalifikačný zápas U21: Slovensko - Holandsko: Členom
SFZ bola táto z ISSF zaslaná dňa 22.10.2015 s týmto textom: „V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať informáciu
ohľadom zakúpenia vstupeniek na kvalifikačný zápas U21: Slovensko - Holandsko. V prípade nejasností nás prosím
kontaktujte na e-mailovú adresu: vstupenky@futbalsfz.sk.“
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ v 2. polroku 2015 do príslušných poisťovní: Na základe požiadavky Se
z 21.10.2015 boli do príslušných poisťovní nahlásení títo ďalší zamestnanci ObFZ: - dňa 23.10.2015: - dohoda o prac.
činnosti: na obdobie od 24.10.2015 do 8.11.2015: Vladimír Čan; - dňa 29.10.2015: - dohoda o brigádnickej práci
študentov: na obdobie od 30.10.2015 do 8.11.2015: Igor Šimaľ, Patrik Feňuš; - dohoda o prac. činnosti: na obdobie od
30.10.2015 do 8.11.2015: Martin Špivák.
Požiadavka DK ObFZ Z 15.10.2015 o úhradu 50% z pokút udelených DK ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do
30.9.2015 podľa DP, čl. 57 a 58, na prevádzkový účet IS BŠP: Požadovaná čiastka 100 € bola na stanovený
prevádzkový účet IS BŠP uhradená dňa 23.10.2015.
ZF z ISSF za 09/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 s dátumom importovania na účet SFZ dňa
12.10.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 9.10.2015. Do 29.10.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na
účte SFZ od 59 FO a FK. Ani do 29.10.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované a uhradiť ich mali ešte tieto
FO a FK patriace pod ObFZ MI (len 1 z iného FZ): Somotor.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

