Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 18 z 31.10.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 31.10.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Dúbravka (zo stretn. 13.k. VI.L m Dúbravka - Vojany z 28.10.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné
potreby do oznámenia); a) Poruba p/V (zo stretn. 13.k. VI.L m Poruba p/V - Trhovište z 28.10.2018; bez opatrení. KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Licencia „A“ Delegát zväzu: KR oznamuje D: V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák, Š. Miľo, že si
na sekretariáte ObFZ môžu vyzdvihnúť osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy pre D.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Str 7.11.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Zempl. Široká (zo stretn. 13.k. VI.L m Zempl. Široká - Krásnovce z
28.10.2018)
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Komisia rozhodcov ObFZ
Michalovce každoročne organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“. Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk), v jej menu vľavo,
v časti „Rozhodcovia a školenia“ a v nej v časti „Školenia nových rozhodcov“, v ktorej sú tieto časti: Základné
informácie; Všeobecné informácie; Povinnosti uchádzačov; Podklady. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa
s týmito časťami oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je v časti „Podklady“. Prihlášku je každý
uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ emailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo osobne (na uvedenú
poštovú adresu ObFZ, do schránky ObFZ vo vestibule, ktorá je vľavo od schodov na I. poschodie; alebo na sekretariát
ObFZ, na II. posch., č. dv. 1). Predpokladaný termín školenia je december 2018. Podrobnejšie informácie o najbližšom
tomto školení budú zverejnené v ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok na toto školenie.
Nahlásenie sa záujemcov na najbližšie vstupné školenie k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu: Na ObFZ sa postupne nahlásili: - dňa 24.10.2018: Norbert Varjassy (J. Švermu 7, 071 01 Michalovce). Tohto
školenia budú povinní sa zúčastniť aj rozhodcovia, ktorí už pôsobia v súťažiach ObFZ: J. Zambory.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 31.10.2018: zo stretnutí hraných dňa 28.10.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutie ŠTK: VI.L m 13.k z 28.10.2018 Zempl. Široká - Krásnovce (15´
z dôvodu prítomnosti inej osoby na HP); bez postihu. ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP.
Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2018/2019: - k 31.10.2018: zo stretnutí hraných dňa 24.10.2018 ich ŠTK schválila všetky.
Vyžrebovanie dvojíc 5. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019: ŠTK ich vyžrebovala dňa 31.10.2018 po schválení výsledkov dvojstretnutí 4. kola tejto súťaže. V 5. kole
tejto súťaže štartujú 4 družstvá mužov FO a FK (4 celkoví víťazi dvojstretnutí zo 4. kola), a to dvojkolovo v 2
dvojstretnutiach doma a von. Dvojice dvojstretnutí 5. kola boli vyžrebované, pričom pri oboch dvojiciach sa
vyžrebovalo aj domáce prostredie v prvých stretnutiach: prvé stretnutia - St 10.04.2019 o 16:30 h: Vyš. Remety Budkovce, Zalužice - Tušice TNV (v prípade nerozhodného výsledku v prvých stretnutiach ostáva v platnosti výsledok
stretnutia z HP); odvetné stretnutia - St 24.04.2019 o 17:00 h: Budkovce - Vyš. Remety, Tušice TNV - Zalužice (ak sa
odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie
sa nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1
kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF).
Ďalšie pokyny k 5. kolu 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019: Stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez
poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj v nasledujúci deň po stanovenom termíne. Celkoví víťazi
dvojstretnutí 5. kola postúpia do 6. kola (finále), ktorého vyžrebovanie dvojice uskutoční ŠTK na svojom najbližšom
zasadnutí po schválení výsledkov odvetných stretnutí 5. kola; toto vyžrebovanie zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i
v ISSF. V 6. kole (finále) štartujú 2 celkoví víťazi dvojstretnutí z 5. kola v 1 záverečnom stretnutí o 1. miesto v Ut
7.5.2019 o 17:00 h.
Informácie k 17. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: Sú
priebežne zo sekretariátu ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej sú v jej menu vľavo,
v časti „Súťaže ObFZ MI“, v nej v časti „Pohár ObFZ m“, v nej v časti „Sezóna 2018/2019“.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019
hraných dňa 28.10.2018: Rozhodnutia DK:
DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK:
● Radislav Lipka (1219584), Zempl. Široká, VI.L m - 1 stretn. NEPO od 31.10.2018, 10€, podľa 37/5a.

Spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2018 do 30.9.2018 podľa zákona č.
1/2014 Z. z. a jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK vzala na vedomie informáciu sekretariátu ObFZ o jeho spracovaní
a zaslaní dňa 18.10.2018 e-mailom na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na SFZ.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ a po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila
týmto FO a FK: - za ZF z 09/2018: - dňa 22.10.2018: Porostov (od 10.10.2018 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 24.10.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O; - za ZF z 09/2018: - od 11.10.2018:
Ložín. DK ich uvedeným FO a FK zruší až po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu
o jej úhrade na ObFZ.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich nedoručili: rozh. M.
Jakubec (26 € - KR: NOnS - m - 14.10.2018; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na
ObFZ obratom).
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 ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie 5. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019 v ISSF: Dňa 2.11.2018 ho v ISSF vygeneroval J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ).
SPRÁVY KM ObFZ:
Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy: Ďalší zraz v rámci tohto projektu sa
organizuje dňa 5.11.2018 o 15:30 h. na futbalovom ihrisku v Trhovišti. Nominovaní hráči: rok nar.: 2005 - Penťa
Dávid (Budkovce), Demeter Kristián (Bracovce), Pituk Matúš (Rakovec n/O), Nisky Norbert (Tušice), Mileňky Ján,
Bogár Eduard, Bogár Peter, Hoľan Erik (všetci Trhovište); rok. nar.: 2006 - Tokár Róbert, Paľo Sebastián, Marcin
Martin (všetci Hatalov), Babjačok Patrik (Rakovec n/O), Eštok Július (Bracovce), Baran Patrik (Tušice), Koba
Slavomír, Bogár Nikolas, Kríž Samuel (všetci Trhovište); rok. nar.:2007 - Doci Radoslav (Bracovce), Pavlov Matej,
Ján Naščák (všetci Rakovec n/O), Baran Jakub (Hatalov), Kapura Nikolas, Kapura Miroslav, Kapura Samuel, Hoľan
Matúš, Bogár Cyril, Mileňky Peter (všetci Trhovište). KM vyzýva funkcionárov FO-FK, aby vyslali na tento tréningový
zraz svojich talentovaných hráčov. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední 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. Nominovaní hráči si prinesú aj
tieto svoje veci: kopačky, chrániče, tréningovú výstroj, uterák, šľapky. V prípade neúčasti hráča na zraze,
ospravedlnenie hlásiť hl. trénerovi projektu Centralizovanej prípravy: Jozef Vaľko, č. tel. 0907 933269, e-mail:
jozef.valko@hotmail.com, v prípade záujmu zaradenia ďalších FO a FK do projektu Centralizovanej prípravy,
kontaktujte hlavného trénera Jozefa Vaľka.
Ďalšia tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy : Ďalší zraz v rámci tohto projektu
sa organizuje dňa 13.11.2018 o 15:30 h. na futbalovom ihrisku v Strážskom. Nominovaní hráči budú zverejnení
v nasledujúcej ÚS.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Čerpanie kreditov v e-shope pre sezónu 2018/2019: Se ObFZ vyzýva FO a FK: Dúbravka, Hatalov, Rakovec
n/O, Vojany Budkovce, Zempl. Široká, Horovce, Podhoroď, Ložín, Malčice, Rus. Hrabovec, Záhor, Kusín, Rem.
Hámre, aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v e-shope. Aktuálny stav nájdete vždy na
http://podporamladeze.futbalsfz.sk. V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop je možnosť obrátiť sa na
helpdesk@futbalsfz.sk, alebo napísať cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu". Presný postup čerpania
kreditov nájdete v návodoch na stránke futbalnet.shop - dole.
Futbalová publikácia: Se ObFZ dáva do pozornosti širokej športovej verejnosti možnosť objednať si futbalovú
publikáciu „Krížom-krážom európskym futbalom“, ktorej autorom je p. Eugen Magda. Cena jednej publikácie je 13€.
V prípade záujmu kontaktujte Se ObFZ.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnul do ZF klubu, ktorú klub bol
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 24.10.2018 vygenerovali všetky FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží SFZ, VsFZ, ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe vyžiadania dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 22.10.2018: čiastka 12.064,30 € (za neúplné
platby za 09/2018 importované na účet SFZ v dňoch 01.10.2018 - 13.10.2018; PP: 5511) za faktúru zaslanú na SFZ dňa
18.10.2018.

Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 31.10.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.10.2018. ObFZ upozorňovala FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 31.10.2018 ich už na účte SFZ mali importované aj tieto FO
a FK: - dňa 22.10.2018: Porostov. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Ložín.
Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.10.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od
nasledujúceho dňa (od 11.10.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov
cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej
úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Tieto už na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK za importovanie ZF na
účet SFZ v týchto dňoch: - dňa 13.4.2018: Vyš. Remety (e-mailom: za 03/2018 - uhradená dňa 13.4.2018); - dňa
18.5.2018: Bánovce n/O (e-mailom: za 04/2018 - uhradená dňa 18.5.2018); Tibava (e-mailom: za 04/2018 - uhradená dňa
18.5.2018); - dňa 15.6.2018: Veľ. Slemence (e-mailom: za 05/2018 - uhradená dňa 14.6.2018); - dňa 16.6.2018: Bánovce
n/O (e-mailom: za 05/2018 - uhradená dňa 16.6.2018); - dňa 28.6.2018: Malčice (e-mailom: za 05/2018 - uhradená dňa
28.6.2018); - dňa 11.7.2018: Vojany (e-mailom: za 06/2018 - uhradená dňa 11.7.2018); - dňa 16.7.2018: Tušice TNV (emailom: za 05/2018 - uhradená dňa 17.7.2018); - dňa 8.8.2018: Zalužice (osobne: za 07/2018 - uhradená dňa 8.8.2018) dňa 16.8.2018: Poruba p/V (e-mailom: za 07/2018 - uhradená dňa 14.8.2018); - dňa 23.8.2018: Pozdišovce (e-mailom: za
07/2018 - uhradená dňa 22.8.2018); - dňa 12.9.2018: Moravany (e-mailom: za 08/2018 - uhradená dňa 11.9.2018); - dňa
12.10.2018: Vyš. Remety (e-mailom: za 09/2018 - uhradená dňa 12.10.2018); - dňa 22.10.2018: Porostov (osobne: za
09/2018 - uhradená dňa 22.10.2018).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.11.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace
pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 12. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2018“ sa toto uskutoční v pondelok 12.11.2018 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK,
KM.
Pozvánka na najbližšie 12. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 12.11.2018: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.11.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, KM).
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2018: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 15.10.2018 do 10.12.2018, teda pred
najbližšou riadnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju
činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2018; prerokovať prípravu na sezónu 2019/2020; uskutočniť prípadné zmeny
funkcionárov výborov svojich FO a FK. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj: na nahlásenie svojich uchádzačov na
organizované školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie svojich
jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ a pod.
ZO SPRÁV VsFZ:
Krajská futbalová liga (KFL) 2018/2019 - zimný pohár predsedu KSK: Do tejto súťaže mohli prihlášky
zasielať všetky družstvá mužov FO - FK súťaží VsFZ III.ligy, IV.líg, V.líg VsFZ a všetkých súťaží ObFZ. Prihlášky sa
podávali od 10.9.2018 do 31.10.2018. Základné vyžrebovanie súťaže uskutoční ŠTK VsFZ až po definitívnom uzavretí
prihlášok. Do 31.10.2018 prihlášky do tejto súťaže zaslalo 91 družstiev mužov z FO a FK z Košického kraja. Medzi
nimi sa do tejto súťaže postupne prihlásilo aj týchto 32 družstiev mužov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce: FK Tibava, TJ Družstevník Ložín, MFK Sobrance, OŠK Svornosť Bracovce, OŠK Zalužice, TJ FK
Družstevník Trhovište, TJ Kusín, OFK Dúbravka, TJ Vyšné Remety, TJ Jastrabie pri Michalovciach, OŠK
Pavlovce nad Uhom A, FK Veľké Slemence, OFK Hatalov, OŠK Družstevník Zemplínska Široká, TJ Družstevník
Záhor, OŠK Tušice - TNV, TJ Pusté Čemerné, TJ Veľké Revištia, FK Žbince, OŠK Krišovská Liesková, MFK
Veľké Kapušany, AFK Topoľany, ŠK Nacina Ves, TJ Pokrok Krásnovce, ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom,
OŠK Budkovce, ŠK Strážske, OFK Lastomír, TJ Družstevník Čičarovce, OFK Rakovec n/O, OŠK Vinné, TJ
Družstevník Petrovce n/L. Tento počet je definitívny a mužstva sa už nemôžu prihlásiť do tejto súťaže. Podrobnejšie
informácie o tejto súťaži sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ MI, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
13.09.2018, v časti pod názvom „Krajská futbalová liga - zimný pohár predsedu KSK“. V prípade nejasnosti a otázok
kontaktujte zastupujúceho sekretára ObFZ MI J. Mana (tajomníka KFL).
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V jej 5. kole sa predstavilo už len 16 družstiev v 8

stretnutiach (spomedzi 236 prihlásených do súťaže), medzi ktorými bolo už len 1 družstvo mužov z FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce, a to MFK Zemplín Michalovce, ktoré z ďalšími 7 družstvami postúpilo do ďalšieho
6. kola, ktoré je na programe až v marci 2019.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

