Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 19 z 5.11.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 23. zasadnutia VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutočnilo výnimočne už v St 4.11.2015 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami
na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácia o stretn. 3.k. 14.r. súťaže
„Pohár ObFZ vo Fu m“ 2015/2016; informácia o vyžrebovaní 4.k. 14.r. súťaže „Pohár ObFZ vo Fu m“ 2015/2016;
informácie o činnosti komisií ObFZ od 12.10.2015 do 4.11.2015; príprava vyhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov
ObFZ za 2.polrok 2015; príprava 31. r. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 28.12.2015; príprava najbližšej
riadnej Konferencie ObFZ Michalovce; príprava rozpočtu ObFZ na rok 2016 a ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne
a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili jeho 5
členovia VV (V. Čan, R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnil Š. Czetö; nedostavil sa: J.
Žofčák. Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti
ObFZ: DK (M. Polák); - za administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Upozornenia pre predsedov komisií ObFZ k najbližším úlohám na záver 2. polroku 2015:
a) Návrh rozpočtu jednotlivých orgánov ObFZ na rok 2016: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015 uložil
predsedom jednotlivých orgánov a vedúcim úsekov ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoj orgán a úsek na rok 2016 a
tento následne doručiť písomne na určenom tlačive na ObFZ do 30.11.2015. Tlačivo k tomu si predsedovia jednotlivých
komisií a vedúci úsekov mohli od 4.11.2015 vyzdvihnúť na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom.
b) Štatút komisie ObFZ Michalovce: Každá komisia ObFZ bola povinná vypracovať štatút svojej komisie a
tento po prerokovaní a schválení v svojej komisii doručiť na Se ObFZ. Každá komisia je povinná svoj štatút doručiť
písomne i e-mailom na Se ObFZ do 30.11.2015.
c) Zhodnotenia činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015: VV na svojom 23. zas. dňa 4.11.2015
uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za 2. polrok 2015 (za obdobie od
1.7.2015 do 31.12.2015), toto následne doručiť písomne i e-mailom na ObFZ do 31.12.2015 a informovať o ňom na zas.
VV v 01/2016. Zhodnotenia budú podkladmi do správy na konferenciu ObFZ v 01/2016.
Príprava najbližšej riadnej Konferencie ObFZ Michalovce: Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom 23.
zasadnutí dňa 4.11.2015 v súvislosti s jej prípravou prerokoval: návrh na jej zvolanie na piatok 15.1.2016 od 15:30 h;
návrh rokovacieho poriadku konferencie; návrh kľúča delegátov a ďalších účastníkov konferencie; návrh programu
konferencie; návrh zloženia pracovných komisií konferencie.
Materiály najbližšej riadnej konferencie ObFZ Michalovce: Prvotné z nich (rozhodnutie VV ObFZ o jej
zvolaní; rokovací poriadok konferencie) budú v najbližších dňoch zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, v časti pod názvom „Najbližšia riadna Konferencia ObFZ Michalovce“. Ďalšie z nich (pozvánka na ňu s
oznámením termínu a miesta konferencie, s návrhom jej programu a jej účastníkov; návrh zloženia pracovných komisií
konferencie; poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) budú na nej zverejnené po prerokovaní na zas. VV v 12/2015,
na ktorom sa prerokuje aj organizačné zabezpečenie konferencie.
SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ:
Previerka hospodárenia ObFZ za 1. polrok 2015: Revízna komisia ObFZ Michalovce ju vykonala v dňoch
14.-25.9.2015. Účtovné doklady ObFZ za mesiace 1-6/2015 predseda RK doručil na ObFZ dňa 4.11.2015. Záznam z
previerky predložil na zasadnutie VV dňa 4.11.2015.
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
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.“
Informácia ohľadom zakúpenia vstupeniek na priateľské stretnutia Slovensko - Island / Slovensko Švajčiarsko: Členom SFZ bola táto z ISSF zaslaná dňa 30.10.2015 s týmto textom: „V prílohe si Vám dovoľujeme
zaslať informáciu ohľadom zakúpenia vstupeniek na priateľský zápas A-tímu Slovensko - Island / Slovensko Švajčiarsko. V prípade nejasností nás kontaktujte na e-mailovej adrese vstupenky@futbalsfz.sk.“
SPRÁVY KR ObFZ:
Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Na ObFZ ho už podľa
dodaných pokynov (v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu doručil aj: - dňa 4.11.2015: Patrik Rapáč.
Uvedenému bol tento na ObFZ hneď v deň doručenia aj potvrdený. Jeho originál bol uvedený povinný obratom zaslať k
zaregistrovaniu poštovou listovou zásielkou na adresu uvedenú vo formulári (1 kópia sa vrátila príslušnému R, 1 ostala na
ObFZ). Uvedenému bude informácia o zaregistrovaní doručená zo SFZ e-mailom. Po jej doručení bude zaregistrovaný
povinný obratom ohlásiť sa telefonicky sekretárovi ObFZ.
Podklady k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ ich (Požadované údaje k uzavretiu
dohody medzi ObFZ a jednotlivcom) už podľa dodaných pokynov doručili aj títo novoškolení R: - dňa 4.11.2015: Patrik
Rapáč (má ešte doručiť aj: Potvrdenie o návšteve školy). Na ObFZ ich obratom má doručiť aj 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 aj: - dňa 30.10.2015: Maroš
Ivan. 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 má Patrik Rapač.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 29.10.2015 do 4.11.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK
z týchto stretnutí: a) Pavlovce n/U (zo stretn. 11.k. VI.L m Pavlovce n/U - Zempl. Široká z 18.10.2015; bez opatrení; KR si
videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Topoľany (zo stretn. 11.k. VI.L m Topoľany - Vyš. Remety z
18.10.2015; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); c) Krásnovce (zo stretn. 11.k.
VI.L m Krásnovce - Malčice z 18.10.2015; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); d)
Tušice TNV (zo stretn. 11.k. VI.L m Tušice TNV - Žbince z 18.10.2015; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 4.11.2015 dostala od týchto FO a FK: 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).
Napomenutia pre rozhodcov k „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: a) za nedostatky v
označení súťaže v nich: F. Gejguš (m - 1.11.2015); b) za neuvedenie gólov v stĺpcoch pri menách hráčov v zostave (uvádza
sa zvislými čiarkami): F. Gejguš (m - 1.11.2015); c) za neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí v nich:
F. Gejguš (ž - 30.10.2015; m - 1.11.2015).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 4.11.2015 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: F.
Gejguš (5 € - KR : nNnS - d - 31.10.2015). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
11.11.2015 do 15:00 h na ObFZ.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 11.11.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Hatalov (zo stretn. 13.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 1.11.2015).
Druhá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Uskutočnila sa v piatok
30.10.2015 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ, kde sa jej zúčastnili: a) frekventanti: P. Koščo, L. Kurták, B. Ondrík, P.
Tóth, M. Ubľanský, Š. Ferko, T. Olexa, M. Jakubec, P. Feňuš, M. Ivan (ospravedlnili sa: J. Škodi, D. Čeklovský, I.
Šimaľ, P. Rapáč); b) lektori: M. Špivák (AR SFZ), J. Mano (podpredseda KR ObFZ MI); c) org. prac.: M. Kurtak (člen
KR ObFZ MI). Bližšie o tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v
časti ŠMR 2015/2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Martin Koškovský
(Úbrež m; 10 €) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 4.11.2015 do 4.5.2016.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK: a)
Lukáš Lehotay (Moravany d - 1278769; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 4.11.2015; b) Miloš Šandrej (Niž .Rybnica m - 1105726;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 4.11.2015
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 13. kola VII.L Z m Veľ. Slemence - Veľ. Kapušany B z 1.11.2015: Štefan Sztanko (Veľ. Kapušany B
m - 1063051; 10 €) - 4 týždne NEPO od 4.11.2015 podľa DP 49/1b s prerušením.
b) stretnutie 13. kola VII.L V m Podhoroď - Porostov z 1.11.2015: Michal Michalko (Porostov m - 1095941; 10
€) - 1 stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 45/1.
c) stretnutie 13. kola VII.L V m Zalužice B - Poruba p/V z 31.10.2015: Matúš Lendač (Poruba p/V m - 1225039;
10 €) - 1 stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 37/3.
d) stretnutie 13. kola VI.L m Zalužice - Moravany z 1.11.2015: Marcel Apiar (Zalužice m - 1049498; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 37/3.
e) stretnutie 13. kola VI.L m Zempl. Široká - Vyš. Remety z 1.11.2015: František Jacko (Zempl. Široká m 1017994; 10 €) - 3 stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 48/1b.
f) stretnutie 13. kola VI.L m Krásnovce - Tibava z 1.11.2015: Martin Petruška (Tibava m - 1192137; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 48/1b.
g) stretnutie 13. kola VI.L m Topoľany - Dúbravka z 1.11.2015: Václav Hakaľ (Dúbravka m - 1277093; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 4.11.2015 podľa DP 37/3.
h) stretnutie 13. kola VI.L m Pavlovce n/U - Žbince z 1.11.2015: Ján Eštok (Žbince m - 1065318; 10 €) - 3 stretn.
NEPO od 4.11.2015 podľa DP 48/1b.
Nedoručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Do stanoveného termínu ho na ObFZ nedoručil a
obratom pod následkom zastavenia činnosti, ďalšej poriadkovej pokuty a 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:
Požiadavky o zrušenie PP: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 4.11.2015: Dúbravka - podaním cez EP
na základe doručeného potvrdenia dňa 1.10.2015 o výpadku internetu dňa 27.9.2015; požiadavka zrušiť tieto PP z ÚS č. 14

ohľadom stretnutia 8.k. VI.L m z 27.9.2015 Dúbravka - Tibava: za nepripravenie nominácie družstva k elektronickému
zápisu v ISSF (Dúbravka - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 27.9.2015); za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
(Dúbravka - 7 €: ŠTK: NpTkS - m - 27.9.2015); ŠTK na základe požiadavky a doručeného potvrdenia navrhla pre
DK zrušiť uvedené udelené PP pre OFK Dúbravka; Kriš. Liesková - podaním cez EP na základe doručeného
potvrdenia dňa 29.10.2015 o výpadku internetu dňa 17.10.2015; požiadavka zrušiť tieto PP z ÚS č. 17 ohľadom stretnutia
7.k. V.L S d zo 17.10.2015 Kriš. Liesková - Čičarovce: za nepripravenie nominácie družstva k elektronickému zápisu v
ISSF (Kriš. Liesková - 4 €: ŠTK: NNDkZ - d - 17.10.2015); za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu (Kriš.
Liesková - 2 €: ŠTK: NpTkS - d - 17.10.2015); ŠTK na základe požiadavky a doručeného potvrdenia navrhla pre DK
zrušiť uvedené udelené PP pre OŠK Kriš. Liesková.
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 30.10.2015: Jovsa (Andrejco Peter 30.10.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
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 30.10.-1.11.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich)
tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: VIII.L m - 9.k. z 1.11.2015: Lekárovce - Ložín (Ložín - 4 €: ŠTK: NNDkZ - m - 1.11.2015).
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 30.10.-1.11.2015 (prípadne aj v
predchádzajúcich) toto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na
udelenie PP takto: - VII.L V m - 13.k. z 1.11.2015: Rem. Hámre - Jovsa (Rem. Hámre - 7 €: ŠTK: NpTkS - m 1.11.2015).
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 uvedenie č. (čísla) stretnutia v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Kusín (d 31.10.2015); b) za nevypisovanie priezvisk a mien hráčov v zápise čitateľne paličkovým veľkým písmom (nemajú sa
vypisovať malými písmenami): Koromľa (d - 31.10.2015); c) za nerovnaké uvedenie postov hráčov v nich v porovnaní s
elektronickým zápisom: Stretava (m - 1.11.2015); d) za nerovnaké čísla dresov hráčov v nich v porovnaní s elektronickým
zápisom: Stretava (m - 1.11.2015); e) za neuvedenie informácií o konfrontáciách hráčov (uvádza sa v rubrike nad
námietkami): Kusín (d - 31.10.2015); f) za uvedenie hodnotenia najlepších hráčov v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať):
Kusín (d - 31.10.2015); g) 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): Kusín (d - 31.10.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK s návrhom pre DK na udelenie PP: - 7.k. IV.LV ž z
30.10.2015: Topoľany - Zalužice (15´ z viny domácich; neskorý príchod; ponechaný v platnosti výsledok z HP;
Topoľany - 7 €: ŠTK: nNnS - ž - 30.10.2015); - 13.k.VII.L Z m z 1.11.2015: Lesné - Beša (15´z viny hostí, neskorý
príchod; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Beša - 7 €: ŠTK: nNnS - m -1.11.2015); - 9.k. VIII.L m z 1.11.2015:
Sobrance B - Horňa (15´ z viny domácich; nechceli nastúpiť; ponechaný v platnosti výsledok z HP; Sobrance B - 7 €:
ŠTK: nNnS - m - 1.11.2015); Lekárovce - Ložín (13´ z viny hostí, neskorý príchod; ponechaný v platnosti výsledok z
HP; Ložín - 7 €: ŠTK: nNnS - m - 1.11.2015).
Schválenie výsledkov ďalších stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k
4.11.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 30.10.-1.11.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky, okrem týchto:
- 7.k. IV.L Z ž Petrovce n/L - Čičarovce z 30.10.2015 (dohrávka dňa 5.11.2015).
10. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK jeho
prípravu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 4.11.2015 a prerokoval ju aj VV na svojom zas. dňa 4.11.2015. ŠTK ho
plánuje uskutočniť v sobotu 23.1.2016 v čase 7:30 - 17:30 h v športových halách v Michalovciach, a to pre družstvá
mužov FO a FK od III. ligy po V. ligu súťaží VsFZ 2015/2016 územne patriace pod ObFZ Michalovce a od VI. po VIII.
ligu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016. Družstvá FO a FK týchto súťaží sa môžu do tohto turnaja predbežne
nahlásiť telefonicky v termíne od 6.11.2015 do 30.11.2015 na mobil sekretárovi ObFZ. Tento termín pre nahlásenie
predbežného záujmu o štart v turnaji bol stanovený kvôli včasnému zabezpečeniu športových hál. Rozpis tohto turnaja aj
so všetkými ustanoveniami a podmienkami je zverejnený v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“, v TU 2.
Porada zástupcov družstiev FO a FK nahlásených do tohto turnaja sa uskutoční v stredu 13.1.2016 o 15:30 h na ObFZ.
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 aj tieto FO a FK: - dňa
3.11.2015: Rus. Hrabovec (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 3.11.2015 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, Sejkov, Veľ. Kapušany, Veľ. Slemence,
Vojany. Po jej doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-30.9.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol z ObFZ dňa 1.10.2015 zaslaný e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnený v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 1.10.2015.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.10.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol z ObFZ dňa 2.11.2015 zaslaný e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
SPRÁVY KM ObFZ:
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 5.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
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), Vyš. Remety (z U12: Pliška
Dávid, Schmidt Christopher), Zalužice (z U14: Tatár Mário, Hura Jozef; z U13: Tatár Patrik, Geci Marek). Na základe
toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Zdôvodnenie neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 26.10.2015 od 16:00 h do 18:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: KM žiadala FO a FK, ktorých nominovaní hráči sa nedostavili na uvedený zraz bez
akéhokoľvek oznámenia, aby ich neúčasť zdôvodnili obratom písomne e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Obratom to majú zdôvodniť aj tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: a) z kategórie U14 (9): Topoľany (Ivanko
Patrik, Šimko Daniel); Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V (Šimon Dominik), Strážske (Dunca Jakub), Trhovište (Rinik
Samuel), Veľ. 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), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt
Christopher). Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu dôsledkov.
Oznámenia o neúčasti nominovaných hráčov na tréningovom zraze výberov ObFZ Michalovce U12-U14
dňa 2.11.2015 od 15:00 h do 17:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14: Do 2.11.2015 do 15:00 h to zdôvodnili tieto FO a FK ohľadom týchto hráčov: a) z
kategórie U14 (3): Veľ. Revištia (Gunar Jakub - rod. dôv.), Hatalov (Balog Matej - rod. dôv., Kurtak Michal - rod.
dôv.); b) z kategórie U13 (3): Bracovce (Štefan Pulko - rod. dôv.), Pozdišovce (Jurko Jakub - rod. dôv.), Senné (Farkaš
Ondrej - rod. dôv.).
Informácia o ostatnom tréningovom zraze Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 v pondelok 2.11.2015 od
15:00 h do 17:00 h v Michalovciach na štadióne AFK Topoľany v rámci programu podpory talentovaných
hráčov U12-U14: 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), 10 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 (2): Dunca Jakub (ŠK Strážske), Rinik Samuel (TJ FK Družst. Trhovište); b) z kategórie U13 (5): Tokár
Rudolf (Nacina Ves), Rinik Tóbiáš (TJ FK Družst. Trhovište), Jurko Jakub (Pozdišovce), Kováč Róbert (Pozdišovce),
Kováč Dalibor (Pozdišovce); c) z kategórie U12 (4): Kmec Martin (Strážske), Dolinič Ladislav (Poruba p/V), Kakara
Adrian (Nacina Ves), Pavlík Filip (Trhovište). Ospravedlnili sa títo hráči: a) z kategórie U14 (3): Gunar Jakub (Veľ.
Revištia), Balog Matej (Hatalov), Kurtak Michal (Hatalov); b) z kategórie U13 (3): Pulko Štefan (Bracovce), Jurko
Jakub (Pozdišovce), Farkaš Ondrej (Senné); c) z kategórie U12 (0): nikto. Nedostavili sa bez akéhokoľvek
oznámenia: a) z kategórie U14 (6): Topoľany (Ivanko Patrik, Šimko Daniel), Palín (Hudák Kevin), Poruba p/V
(Šimon Dominik), Zalužice (Tatár Mário, Hura Jozef); b) z kategórie U13 (3): Strážske (Mitro Sebastián), Zalužice
(Geci Marek, Tatár Patrik); c) z kategórie U12 (9): Topoľany (Kráľ Patrik), Palín (Juhász Ján, Pužo Aleš), Petrovce
n/L (Demeter Gabriel), Strážske (Mundír Martin), Vyš. Remety (Pliška Dávid, Schmidt Christopher), Zalužice (Senk
Patrik, Šarik Erik). 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 9.11.2015 do 15:00 h oznámili dôvod nedostavenia sa naň. Na základe toho ObFZ pristúpi k vyvodeniu
dôsledkov.
Oznámenie o 31. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016:
Jeho prípravu prerokoval aj VV ObFZ na svojom zas. dňa 4.11.2015. Turnaj sa uskutoční v pondelok 28.12.2015 od 7:30 h
do 15:30 h v šport. halách v Michalovciach.
Informácie k 31. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016
organizovanému dňa 28.12.2015: Do turnaja môžu svoje družstvá prihlásiť len FO a FK územne patriace pod ObFZ
Michalovce, ktorých družstvá žiakov štartujú v tomto súť. ročníku 2015/2016 v dlhodobých súťažiach SFZ, VsFZ a ObFZ

Michalovce (z každého klubu len jedno družstvo): A) zo súťaží SFZ: MFK Zemplín Michalovce (prihlásiť môže len svoje
družstvo žiakov 6. roč); B) zo súťaží VsFZ: MFK Veľ. Kapušany (prihlásiť môže len svoje družstvo žiakov 7. roč.); C) zo
súťaží ObFZ: a) z III.L ž: Lastomír, Strážske, Sobrance, Nacina Ves, Vinné; b) zo IV.L V ž: Topoľany, Poruba p/V, Rem.
Hámre, Senné, Veľ. Revištia, Vyš. Remety, Zalužice; c) zo IV.L Z ž: Budkovce, Čičarovce, Kriš. Liesková, Petrovce n/L,
Pozdišovce, TJ FK Družst. Trhovište, Veľ. Slemence; d) z III.L mž: Bracovce, MI-Močarany, Palín, Strážske, Zalužice.
Klub zo súťaží ObFZ Michalovce môže do turnaja prihlásiť svoje družstvo žiakov aj v prípade, ak v tejto sezóne nemá
svoje družstvo žiakov zaradené v súťažiach FZ, resp. môže prihlásiť aj družstvo žiakov zložené z hráčov susedných FO a
FK (hráči musia mať platné RP v týchto FO - FK). V turnaji môžu štartovať družstvá žiakov zložené z hráčov nar.
1.1.2001 a mladších. Uzávierka prihlášok do turnaja je v stredu 2.12.2015 o 15:00 h, kedy sa uskutoční jeho
vyžrebovanie. KM žiada všetky FO a FK, ktoré majú záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji, aby si
dôkladne preštudovali predbežný rozpis tohto turnaja a podľa toho sa rozhodli o štarte na turnaji. Všetky družstvá FO a
FK, ktoré do stanoveného termínu na ObFZ doručia záväznú prihlášku do turnaja, s tým, že sa doň prihlasujú, budú
zaradené do vyžrebovania turnaja. Pri väčšom počte prihlásených družstiev sa vyžrebujú aj miesta, kde bude ktorá skupina
hrať. Občerstvenie a cestovné pre účastníkov turnaja hradí ObFZ. Po vyžrebovaní turnaja budú ďalšie podklady k turnaju
(upresnený rozpis turnaja, šport.-techn. zásady turnaja, tlačivo zoznamu hráčov na turnaj a tlačivo na hromadné
vyúčtovanie cestovného na turnaj s pokynmi k jeho vyplneniu) pre vedúcich prihlásených družstiev zverejnené na webovej
stránke ObFZ.
Predbežný rozpis a záväzná prihláška do 31.ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2015/2016 organizovaného dňa 28.12.2015: Vo štvrtok 5.11.2015 boli z ObFZ zaslané e-mailom k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, do časti pod názvom 31.ročník „Vianočného
turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2015/2016 dňa 28.12.2015.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za 10/2015: Tieto boli v ISSF
vygenerované dňa 2.11.2015.
Požiadavka na úpravu vygenerovaných odmien v ISSF pre delegované osoby ObFZ Michalovce za
10/2015: Táto bola z ObFZ zaslaná v prílohe e-mailu dňa 2.11.2015 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 vybavil hneď dňa 2.11.2015.
Doplnenie chýbajúcich výsledkov ďalších stretnutí súťaží ObFZ MI 2015/2016 a údajov z nich do ISSF:
Tieto boli v termíne od 30.10.2015 do 4.11.2015 do ISSF doplnené priebežne z týchto stretnutí (väčšinou ide o stretnutia,
ktoré rozhodovali kluboví zástupcovia): - 31.10.2015: - 7.k. IV.L V ž z 30.10.2015: Vyš. Remety - Rem. Hámre 19:0
(rozh. F. Gejguš); - 11.k. V.L V d z 31.10.2015: Kusín - Koromľa 10:1 (rozh. laik dom.); - 3.11.2015: - 9.k. VIII.L m z
1.11.2015: Úbrež - Stretava 1:0 (rozh. F. Gejguš). V ISSF by týmto mali byť k 4.11.2015 doplnené výsledky a údaje zo
všetkých doposiaľ odohraných stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016.
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 29.10.2015 tam boli zverejnené
od 30.10.2015. Ďalšie k 5.11.2015 tam budú zverejnené od 6.11.2015.
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 4.11.2015 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.
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,
Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Sejkov (doručili ju už aj: - dňa 3.11.2015: Niž. Rybnica, Rus. Hrabovec).
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov klubu):
Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Porostov, Stretava (doručili ju už aj: - dňa 2.11.2015: Kusín).
Napomenutia k doručeným zásielkam na ObFZ za obdobie od 29.10.2015 do 4.11.2015: 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 zo 4.11.2015).
Spoločný aktív členov jednotlivých komisií a VV ObFZ: V zmysle plánu ObFZ na súť. r. 2015/2016 sa tento
uskutočnil v stredu 4.11.2015 od 16:00 h po skončení zasadnutí komisií ObFZ, a to v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
Slobody 13, 071 01 Michalovce. Po úvodnom príhovore predsedu ObFZ, hlavným bodom jeho programu bolo
zhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2015 s poukázaním na ich vzájomnú spoluprácu, klady a
nedostatky v činnosti, ako aj na úlohy smerujúce k jej skvalitneniu v nastávajúcom období. K tomuto bodu vystúpil
zástupca každej komisie ObFZ, pričom o komisiách, ktoré na aktíve nemali zastúpenie (OK, RK) a o činnosti sekretariátu

(úseku správcov súťaží, matrikára, ekonóma zväzu), informoval sekretár ObFZ. V diskusii vystúpili 8 diskutujúci. Na
záver pracovnej časti predseda ObFZ poďakoval všetkým za činnosť v 2. polroku 2015. Potom v rámci spoločenského
posedenia bola podaná večera s občerstvením. Tohto aktívu sa mali zúčastniť všetci členovia KR, DK, ŠTK, MRK, TMK,
KM, OK, VV, RK, sekretár ObFZ. Z 39 členov týchto orgánov ObFZ sa ho zúčastnilo 29 (ospravedlnili sa 4; bez
oznámenia dôvodu sa nedostavili ďalší 6), a to takto: z KR - 5: J. Špivák, J, Mano, V. Lisák, M. Kurtak, A. Stretavský
(dostavili sa všetci); z DK - 5: M. Polák, M. Uhrina, J. Berila, J. Majoroš, J. Ždiňák (nedostavil sa - 1: Mich. Hreščák); z
ŠTK - 4: E. Anguš, M. Žofčák, L. Popik, M. Hrinda (nedostavil sa - 1: T. Škodi); z MRK - 1: M. Marjov (nedostavili sa 2: J. Šimko, L. Vojtko); z TMK - 1: M. Kičinka (ospravedlnil sa - 1: M. Eštok, J. Vaľko); z KM - 2: Joz. Pivarník, M.
Čeklovský (ospravedlnil sa - 1: R. Feňuš); z OK - 2: M. Behún, J. Varga (ospravedlnili sa - 1: M. Čaga); z VV - 6: V. Čan,
R. Ivan, Š. Czetö, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó (nedostavil sa - 1: J. Žofčák); z RK - 2: J. Pado, D. Guľaš (nedostavil
sa - 1: J. Kriška); zo Se - 1: J. Bendzák.
Materiály pre príslušné komisie zastrešujúce delegátov v RFZ a ObFZ: Jednotlivé FZ ich (Potvrdenie o
absolvovaní lekárskej prehliadky pre výkon činnosti športového delegáta futbalu; Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania z
PF, písomných a video testov z PF pre výkon činnosti športového delegáta futbalu licencie „A“; Pozvánka na vzdelávací
seminár športových delegátov futbalu Licencie „A“ dňa 5.12.2015 v Trenčíne; Program licenčného seminára športových
delegátov futbalu Licencie „A“ dňa 5.12.2015 v Trenčíne; Pozvánka na vzdelávací seminár športových delegátov futbalu
Licencie „P“ (pre držiteľov licencie „A“ alebo pre delegátov licencie „P“ na predĺženie licencie) v dňoch 12.-13.12.2015 v
Púchove; Program vzdelávacieho seminára športových delegátov futbalu Licencia „P“ v dňoch 12.-13.12.2015 v Púchove)
dostali e-mailom dňa 4.11.2015 zo SFZ od Tatiany Polatsekovej (sekr. Komisie delegátov SFZ). Prosí o ich preštudovanie
a prípadnú reakciu. V prípade potreby alebo konzultácie poskytne informácie. Uvedené materiály boli dňa 5.11.2015
preposlané z ObFZ e-mailom J. Špivákovi (predsedovi KR ObFZ).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka na doplnenie náležitostí do evidenčného listu dôchodkového poistenia: ObFZ ju dostal dňa
28.10.2015 poštovou listovou zásielkou od pobočky Sociálnej poisťovne, Nám. Osloboditeľov, 071 01 Michalovce,
ohľadom V. Čana za obdobie od 11.04.2015 do 30.06.2015 h. Požadované náležitosti boli do evidenčného listu doplnené
hneď v uvedený deň a hneď aj vrátené do sociálnej poisťovne.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
30.10.2015: Ľuboš Mirda (k 31.10.2015) - dodaný preukaz uvedeného bol dňa 2.11.2015 doručený účtovníčke ObFZ.
Prevzatie podpísaných dohôd zamestnancov s ObFZ v 2. polroku 2015: Na ObFZ si ich už prevzali aj títo z
nich: - dohoda o prac. činnosti: - na obdobie od 03.10.2015 do 08.11.2015: - dňa 4.11.2015: Čeklovský Michal.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ: Na Se si ich už osobne alebo v zastúpení vyzdvihli aj: - dňa 4.11.2015: D.
Čeklovský (za 09), Joz. Pivarník (za 09), V. Lisák (za 09).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme za 10/2015: Toto si už na ObFZ vyžiadali: - dňa 3.11.2015: F. Gejguš.
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 5.11.2015 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.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za 10/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2015 a
importované na účte SFZ majú byť do 10.112015. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 7.11.2015. Uhradiť ich má
týchto 59 FO a FK patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov,
Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín,
Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nac. Ves,
Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša,
Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, TJ
FK Družst. Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety,
Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince.
Zberné faktúry z ISSF za 10/2015: V termíne od 2.11.2015 do 5.11.2015 do 11:00 h už boli tieto importované
na účte SFZ od týchto FO a FK (14) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa
3.11.2015 (3): Bracovce, Sobrance, Úbrež; - dňa 4.11.2015 (7): Hatalov, Kusín, Nac. Ves, Poruba p/V, Strážske,
Stretava, Žbince; - dňa 5.11.2015 (4): Dúbravka, Lesné, Palín, Podhoroď. Ani do 5.11.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ
nemali importované a uhradiť ich mali ešte tieto FO a FK patriace pod ObFZ MI (45): Bánovce n/O, Beša, Budkovce,
Čičarovce, Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková,
Lastomír, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Niž. Rybnica,
Oborín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus.
Hrabovec, Sejkov, Senné, Tibava, TJ FK Družst. Trhovište, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká. Každý FO a FK, ktorý dňa 11.11.2015 nebude
mať platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bude povinný hneď po úhrade faktúry na ObFZ doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

