Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 44 z 03.05.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto aj uhradiť (platí to aj pre novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017; z nich už
úhradu faktúry na ObFZ oznámili: - dňa 27.04.2017: P. Piovar - uhradil dňa 21.04.2017; dátum úhrady neoznámili a obratom
ho na ObFZ majú oznámiť aj: K. Ubľanská; D. Tuším; uhradený členský poplatok už z nich má aj: T. Bodor). Ani do
03.05.2017 do 16:00 h si ju nevygeneroval a neuhradil už len rozh. M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19,
v Správach KR; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Registračný formulár k zaregistrovaniu novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017
v ISSF: Tento (3x) k potvrdeniu na ObFZ stále nedoručil a obratom je povinný ho doručiť aj F. Džado.
Zaregistrovanie novovyškolených rozhodcov v ISSF zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017: Po zaslaní originálu
„Registračného formulára rozhodcu“ k zaregistrovaniu na adresu uvedenú vo formulári, boli v ISSF ako R zaregistrovaní
už aj: - dňa 28.4.2017: T. Bodor.
Požadované údaje od novovyškolených R zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017 k spracovaniu dohody s nimi: Na
ObFZ ich už podľa dodaných pokynov doručili aj títo z nich: - dňa 27.04.2017: P. Remecký. Na ObFZ ich stále nedoručili
a obratom sú povinní ich do 2.5.2017 do 15:00 h doručiť aj: F. Džado.
Požiadavka na spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: KR
požiadala sekretára ObFZ o ich spracovanie s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - dňa 03.05.2017: T. Bodor (na
obdobie od uzavretia dohody do 30.06.2017). K uzavretiu dohody je každý dotyčný povinný dostaviť sa na ObFZ
v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 26.4.2017 od 13:00 h do 3.5.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 4. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 3.5.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 3.5.2017 dostala od týchto FO a FK:
Krásnovce (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017). Do pozornosti DK - návrhy KR: - zrušiť PP z ÚS
č. 43 za nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: Krásnovce (100 € - KR: NvVZ - m - 16.4.2017); - udeliť PP za
dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu: Krásnovce (20 € - KR: dDvVZ - m - 16.4.2017).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 3.5.2017 dostala od týchto FO a FK: Veľ. Revištia B (zo
stretn. 10.k. VII.L V m V. Revištia B - Porostov z 23.4.2017); Vojany (zo stretn. 18.k. VI.L m Vojany - Z. Široká z 23.4.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 27.4.2017 do 3.5.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Vojany (zo stretn. 18.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017; KR za nedostatky v stretn. pozastavila
obsadzovanie rozh. M. Mazárovi na 1 stretn.; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.4.2017 do 3.5.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
K. Ubľanská na 5.5.2017 - štud. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 30.4.2017: Zalužice (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na KR, na výkon rozhodcu Š. Miľa v stretn. 11.k. V.L Z d Zalužice - Malčice z
29.4.2017, ktorú vzala na vedomie); - dňa 1.5.2017: Kriš. Liesková (v ISSF, cez EP, cez „Podanie na komisie“, na KR;
mala sa podať v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na KR; na výkon rozh.: M. Končíka, F.
Gejguša, a deleg.: A. Žoffčáka, v stretn. 19.k.VI.L m Kusín - Kriš. Liesková z 30.4.2017, ktorú vzala na vedomie).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 3.5.2017 sa naň dostavili: T. Komenda - z dôvodu pohovoru k žiadosti
o znovuobsadzovanie na stretnutia súťaží ObFZ; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 3.5.2017 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: L.
Babjak (5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017); - za neospr. neúčasť na zas. KR: - rozh.: M. Hospodi (4 € - KR: nNnZ - 3.5.2017).
Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 10.5.2017 do 15:00 h na ObFZ.
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala elektronickou podateľňou v ISSF od týchto FO a FK: - dňa
2.5.2017: Veľ. Slemence - ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. J. Mateja v stretn. 16.k.VII.L Z m Veľ. Slemence Trhovište zo 7.5.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Veľ. Slemence - 17 € (KR: ŽoZOR - m - 7.5.2017) RS, F7e/e04/02; - dňa 3.5.2017: Rakovec n/O - ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. J. Cejkovského v stretn.
16.k.VII.L Z m Rakovec n/O - Malčice zo 7.5.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Rakovec n/O - 17 € (KR:
ŽoZOR - m - 7.5.2017) - RS, F7e/e04/02.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do 04.05.2017 a zahrnúť do
mesačných ZF za 05/2017.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-7.5.2017: KR ich dňa 3.5.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 44, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 12.-14.5.2017: KR ho dňa 3.5.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 9.5.2017, 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 10.5.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Bánovce n/O (zo stretn. 15.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Slemence z
30.4.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 13.-14.5.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 3.5.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 21. kolo - sobota
13.5.2017 o 13:30 h: Petrovce n/L - Žbince; VI. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 13:30 h: Zempl. Široká - Vyš.
Remety, Kusín - Žbince; VII. liga Východ mužov: - 13. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 13:30 h: Záhor - Koromľa; VII. liga

Západ mužov: - 17. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 13:30 h: Bánovce n/O - Bracovce; VIII. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa
14.5.2017 o 13:30 h: Lekárovce - Ptrukša.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 26.04.2017 od 13:00 h do 03.05.2017 do 13:00 h ich ŠTK
dostala v počte 3. Zaoberala sa nimi dňa 3.5.2017 a tajomník ŠTK ich uzavrie aj v ISSF.
Dodatočné doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým
zástupcom k uzavretiu zápisu v ISSF (neskoré doručenie zápisu): Na ObFZ ho doručili tieto FO a FK: - dňa
21.04.2017: Čičarovce (e-mailom, dňa 24.4.2017 aj pošt. list. zásielkou I.tr.; zo stretnutia 12.k. IV.L Z ž U15 Čičarovce
- Budkovce z 12.04.2017; do pozornosti DK - RS, bod F7b/01); - dňa 27.04.2017: Lekárovce (pošt. list. zásielkou
I.tr.; zo stretnutia 17.k. VIII.L m Lekárovce - Petrovce n/L B z 16.04.2017; do pozornosti DK - RS, bod F7b/02).
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 27.-30.4.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž U15 - 14.k.
z 28.04.2017: Čičarovce - Petrovce n/L (1); - V.L V d U19 -14.k. z 29.04.2017: Rus. Hrabovec - Podhoroď (2); -VII.L
Z m - 15.k. z 30.04.2017: Malčice - Veľ. Kapušany B (2). Do pozornosti DK.
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 27.-30.4.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L V d U19 - 14.k. z 29.04.2017: Rus. Hrabovec - Podhoroď (1; PC
k dispozícii; nebol internetový signál); - VII.L Z m - 15.k. z 30.04.2017: Malčice - Veľ. Kapušany B (1; PC
k dispozícii; nebol internetový signál). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - V.L S d U19 - 14.k. z 29.04.2017: Vojany - Dúbravka 3:0
kont. (hostia nenastúpili; vzaté na vedomie podanie rozh. Dziada na ŠTK z 29.04.2017, v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“,
cez „Podanie na komisie). Do pozornosti DK (Dúbravka - 150 €; RS, F7c/c7/05).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L Z ž U15 - 14.k. z 28.04.2017: Čičarovce - Petrovce
n/L 2:7 (pre neskorý príchod hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/12).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L d U19 - 19.k. z 29.04.2017: Trhovište - Palín 5:1
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 5:1 nedohrané od 50´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre
zranenie; vzaté na vedomie podanie rozh. L. Kurtáka na ŠTK z 29.04.2017, v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie
na komisie). Do pozornosti DK (Palín - 50 €; RS, F7c/c7/03).
Nedostatky vo vybavení štadióna: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie VII.L Z m - 15.k z 30.4.2017 Trhovište Strážske B (nefunkčné sprchy a WC pre družstvá; neporiadok v šatni domácich): Trhovište - uvedené nedostatky
odstrániť do najbližšieho domáceho stretnutia, pod podmienkou ďalších disciplinárnych opatrení.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK, pod hracími následkami voči
družstvu v zmysle SPF (stačí ho zaslať oskenovaný e-mailom na ObFZ). Bez RP na stretnutia v dňoch 19.-23.04.2017
nastúpili títo hráči v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 10.k. z 23.04.2017: Tibava - Zalužice B (hráč Do č.5 - Nikolas
Ferko - 1386833 - nastúpil na stretnutie na OP s dokladom z ISSF, pretože RP mu ešte nebol doručený). Jeho RP bol
klub Tibava povinný po doručení od dealera oskenovaný zaslať e-mailom na ObFZ. Klub uvedený RP nedoručil ani do
3.5.2017 do 16:00 h a je povinný ho doručiť obratom. Do pozornosti DK.
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní zabezpečovania videozáznamu zo stretnutia VII. líg mužov
v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ to nebolo uvedené v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: VII.L V m - 11.k.
z 30.04.2017: Končík (Rem. Hámre - Rus. Hrabovec); VII.L Z m - 15.k. z 30.04.2017: Koščo (Bracovce - Pus.
Čemerné); Palinský (Horovce - Pozdišovce); Rapáč (Trhovište - Strážske B).
Neskoré uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Neskoro ich v ISSF, bez uvedenia dôvodu, uzavreli títo R a D
v týchto stretnutiach súťaží ObFZ: VII.L Z m - 13.k. z 16.04.2017: Pčolár (Trhovište - Rakovec n/O; uzavreté až
18.04.2017); Mazár (Bánovce n/O - Pozdišovce: uzavreté až 17.04.2017)); IV.L d U19 - 19.k. z 29.04.2017: Tušek
(Žbince - Vyš. Remety; uzavreté až 30.04.2017); Tušek (Lastomír - Petrovce n/L; uzavreté až 30.04.2017).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 03.05.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 27.-30.4.2017 ich schválila všetky.
Nevyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom: Ak stretnutie
rozhoduje zástupca klubu alebo iná osoba, domáci klubový ISSF manažér je povinný v ISSF v režime "Rozhodca/Laik"
vytvoriť zápis zo stretnutia, uložiť a uzavrieť nominácie oboch družstiev, po stretnutí doplniť do zápisu všetky údaje zo
stretnutia od rozhodcu a zápis priebežne uložiť. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 27.-30.4.2017 toto takto
nezrealizovali FO a FK: Čičarovce (v stretn. 19.k. IV.L d U19 Čičarovce - Hatalov z 29.04.2017). Do pozornosti DK.
Vyžiadanie doručenia papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom
k uzavretiu zápisu v ISSF: Ak stretnutie rozhoduje zástupca klubu alebo iná osoba, domáci klub je povinný papierový
zápis zo stretnutia podpísaný oboma súpermi doručiť na ObFZ najneskôr v nasledujúci deň po stretnutí (stačí aj
oskenovaný e-mailom). ŠTK k uzavretiu zápisu v ISSF žiada o doručenie papierového zápisu zo stretnutia obratom na
ObFZ tieto FO a FK: Čičarovce (v stretnutí 19.k. IV.L d U19 Čičarovce - Hatalov z 29.04.2017).
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK: ● Hatalov - dňa
28.04.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“ (správne sa mala podať cez „Žiadosť o zmenu

termínu stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 20.k. VI.L m Hatalov - Dúbravka z 07.05.2017 o 13:30 h na
07.05.2017 o 16:30 h z dôvodu svadby hráča (poplatok za žiadosť: Hatalov - 17 €). ŠTK žiadosť zamietla a nariadila
uvedené stretnutie odohrať dňa 7.5.2017 o 13:30 h.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 13.-14.5.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 3.5.2017 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
5.5.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Neprístojnosti v stretnutí 18.kola VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017: Rozhodnutia DK: Csaba Balog
(Vojany m -1072703; 10 €) - 2 stretnutia NEPO od 26.4.2017, podľa DP 48/1.a/2.a.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 26.04.2017 od 13:00 h do 03.05.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 4. Prerokovala ich dňa 3.5.2017 a tajomník DK ich uzavrie aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Csaba Balog (Vojany m - 1072703; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretnutie NEPO zmenila na PO od 03.05.2017 do
03.08.2017, podľa DP 41/2.
● Peter Kanči (Malčice m - 1259130; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od 03.05.2017 do
03.08.2017, podľa DP 41/2.
● Ladislav Pavlov (Iňačovce m - 1099024; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od 03.05.2017
do 03.08.2017, podľa DP 41/2.
● Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety m - 1324161; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od
03.05.2017 do 03.08.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 27.-30.4.2017: Rozhodnutia DK:
● Ladislav Dako (Vojany m - 1148190; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2017, podľa 37/5a.
● Matej Varga (Trhovište m - 1272817; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 03.05.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 27.-30.4.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 15. kola VII.L Západ m Trhovište - Strážske B z 30.04.2017: Martin Rešovský (Strážske B m 1078124; 10 €) - 1 stretnutie NEPO od 03.05.2017, podľa DP 46/1a.
● stretnutie 15. kola VII.L Západ m Malčice - Veľ. Kapušany B z 30.04.2017: Dominik Tancoš (Malčice m 1243879 10 €) - 1 stretnutie NEPO od 03.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 11. kola VII.L Východ m Záhor - Poruba p/V z 30.04.2017: Juraj Petrík (Poruba p/V m - 1219534; 10
€) - 1 stretnutie NEPO od 03.05.2017, podľa DP 37/3; Ján Pastirik (Poruba p/V m - 1329759; 10 €) - 3 stretnutia NEPO od
03.05.2017, podľa DP 48/1b/2a.
● stretnutie 12. kola III.L mž Palín - Strážske z 29.04.2017: Samuel Sidor (Strážske mž - 1341592; 5 €) - 1
stretnutie NEPO od 03.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 19. kola IV.L m Krásnovce - Pavlovce n/U z 29.04.2017: Dušan Čulák (Pavlovce n/U d - 1363826; 5
€) - 4 týždne NEPO od 03.05.2017, podľa DP 48/1c/2b.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
04.05.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - zrušila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Krásnovce (100 € - KR: NvVZ - m - 16.4.2017); - udelila tieto: - od KR: - za dodatočné
doručenie vyžiadaného videozáznamu: Krásnovce (20 € - KR: dDvVZ - m - 16.4.2017); - za neospr. neúčasť na stretn.: rozh.: L. Babjak (5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť
do 10.5.2017 do 15:00 h na ObFZ); - za neospr. neúčasť na zas. KR: - rozh.: M. Hospodi (4 € - KR: nNnZ - 3.5.2017; uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 10.5.2017 do 15:00 h na ObFZ); - od ŠTK: - za
dodatočné doručenie vyžiadaného papierového zápisu o stretnutí na ObFZ: Čičarovce (2 € - ŠTK: nDZ - ž - 12.04.2017),
Lekárovce (4 € - ŠTK: nDZ - m - 16.04.2017); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € ŠTK: NNDkS - ž - 28.04.2017), Podhoroď (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 29.04.2017), Veľ. Kapušany (4 € - ŠTK: NNDkS mB - 30.04.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d 29.04.2017), Malčice (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 30.04.2017); - za nenastúpenie na stretnutie: Dúbravka (150 € - ŠTK: NnS
- d - 29.04.2017); - za neskorý začiatok stretnutia: Petrovce n/L (7 € - ŠTK: nZS - ž - 28.04.2017); - za nedohranie
stretnutia: Palín (50 € - ŠTK: NSppph - d - 29.04.2017); - za nerešpektovanie nariadenia: Tibava (5 € - ŠTK: NN - m 22.04.2017); - za nevyplnenie elektronického zápisu v ISSF: Čičarovce (2 € - ŠTK: NEZ - d - 29.04.2017). Všetky tieto
budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 28.04.2017 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 5.-7.5.2017:
IV. liga Východ žiakov: - 13. kolo - piatok 5.5.2017 o 16:00 h: Poruba p/V - Rem. Hámre (Ubľanský ako R za

Ubľanskú).
IV. liga dorastencov: - 20. kolo - sobota 6.5.2016 o 16:30 h: Hatalov - Vinné (o 13:30 h: Š. Miľo ako R za
Kaffana).
V. liga Východ dorastencov: - 15. kolo - sobota 6.5.2016 o 16:30 h: Koromľa - Kusín (Ne 7.5.2017 o 14:00 h:
Piovar ako R za Remeckého).
V. liga Stred dorastencov: - 15. kolo - sobota 6.5.2016 o 16:30 h: Ptrukša - Vojany (o 14:00 h: Cejkovský ako R
za Ihnacika).
VI. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 16:30 h: Pavlovce n/U - Budkovce (o 13:30 h: Končík ako AR2 dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 12. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 16:30 h: Porostov - Záhor (Piovar; Pčolár - nové obs.),
Poruba p/V - Rem. Hámre (Matej ako R za Ruščanského).
VII. liga Západ mužov: - 16. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 16:30 h: Veľ. Slemence - Trhovište (Ruščanský ako R za
Mateja), Pozdišovce - Lesné (Popík ako D - dopln.), Rakovec n/O - Malčice (o 13:30 h: Tušek st. ako R za Cejkovského).
VIII. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 16:30 h: Iňačovce - Ptrukša (L. Kurták ako R za Hospodiho),
Lekárovce - Ložín (Hospodi ako R za L. Kurtáka), Jastrabie pri MI - Oborín (Bukaj - nové obs.).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si ho vygenerovať v ISSF. Kluboví
ISSF manažéri informáciu k tomu dostali z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, aj s názornou ukážkou. Z aktívnych klubov
v sezóne 2016/2017, územne patriacich pod ObFZ Michalovce, si ho ani do dňa 3.5.2017 do 16:00 h nevygenerovali
a obratom si ho mali vygenerovať tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod VsFZ (1): Veľ. Revištia.
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Na základe rozhodnutí
komisií ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach
týchto súťaží: - dňa 28.4.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po nenastúpení jedného zo súperov na
stretnutie: - VIII.L m - 18.k. z 22.04.2017: Petrovce n/L B - Oborín 3:0 kont. (hostia nenastúpili).
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF: Po doručení papierových zápisov z nich
na ObFZ ich v ISSF prekontroloval a doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach týchto súťaží: dňa 28.4.2017: - stretn. 17.k. VIII.L m z 16.04.2017: Lekárovce - Petrovce n/L B 1:11 (rozhodoval zástupca klubu Ho;
v papierovom zápise neboli uvedené: správne hrací čas; v príslušnej kolónke meno a priezvisko R; dátum nar. HU a nie
číslo jeho OP; striedania hráčov; informácia o PC, internete a tlačiarni (hodnotenie najlepších hráčov sa už nevyžaduje);
v zápise v ISSF neboli uvedené: označenie KD ho; typ HP; informácia o konfrontácii; informácia o potvrdení o štarte
hráča Do vo vyššej vekovej kategórii).
Pridanie pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017 v
1. polroku 2017: Tieto do ISSF doplnil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa 3.5.2017 (2): P.
Remecký, Vladimír Lisák (obom na obdobie 05.05.2017 - 30.06.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.-7.5.2017: Toto doň
doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 2.5.2017 a zmeny od 4.5.2017 (niektoré až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 26.04.2017 od 16:00 h do 03.05.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Bánovce n/O (1): Lukáš Podraný - 23.03.1998
(01-01-01 – 02); Trhovište (1): Dávid Kapura - 09.01.2001 (02-02-02 – 02). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP
požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 26.04.2017 od 16:00 h do
03.05.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Trhovište (1): Dávid Kapura - 09.01.2001 (02 – 02); Bánovce n/O (1): Lukáš
Podraný - 23.03.1998 (03 – 03). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Schválené „Žiadosti o RP člena SFZ“: V termíne od 26.04.2017 od 16:00 h do 03.05.2017 do 16:00 h boli
v ISSF tieto: Pozdišovce (1): Anton Hreňo - 20.09.1954 (27-27 – 27). Uvedené FO-FK a organizácie mali očakávať
doručenie uvedeného počtu týchto RP.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ č. 40 z 20.04.2017 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že ho organizuje dňa 24.6.2017 v Nitre v rozsahu
8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke:
„www.trenerportal.sk“.
SPRÁVY KM ObFZ:
Realizačný team Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tvoria ho: Jozef Vaľko - hlavný tréner a tréner výberu U14; Viktor
Seňuš - tréner výberu U13; Slavomír Koba - tréner výberu U12; zdravotník - Slavomír Matta. Zmluvy o výkone
dobrovoľníckej činnosti uvedených zaslal hlavný tréner na stanovenú adresu na SFZ.
Nahlásenie hráčov do Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory

talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Do 28.4.2017 ich nahlásil len tento 1 FO: - dňa 28.4.2017: Nacina
Ves (U14 - 3, U13 - 1, U12 - 3). Nahlásení boli zahrnutí do nominácií jednotlivých výberov na najbližší zraz.
Nominácie hráčov na najbližší zraz do Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu
„Program podpory talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tieto boli spracované v dňoch 28.4.2017 1.5.2017 na základe nahlásení od 1 klubu, účasti na predchádzajúcich zrazoch a dostupných údajov z ISSF. Nominácie
boli dňa 2.5.2017 zaslané z ObFZ: ● na VsFZ k zverejneniu na stránku VsFZ Košice i na Facebook; ● na webovú
stránku ObFZ Michalovce (www.obfzmi.sk) - sú na nej pri dátume 2.5.2017; ● klubovým ISSF manažérom tých
klubov, z ktorých boli hráči nominovaní na tento zraz; ● tým nominovaným hráčom, u ktorých boli uvedené ich emailové adresy (alebo ich rodinných príslušníkov). Nominovaní hráči sa o nomináciách mohli dozvedieť na uvedených
miestach i od svojich funkcionárov alebo rodinných príslušníkov, no mohli sa o nomináciách informovať aj navzájom.
V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento zraz dostaviť, bol povinný to oznámiť obratom aj
s uvedením dôvodu na e-mailovú adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v utorok 9.5.2017 o 16:00 h na ihrisku futb. odd.
ŠK Nacina Ves.
Dodatočné nahlásenie hráčov do Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program
podpory talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Nahlásil ich ešte tento 1 FO: - dňa 2.5.2017: Trhovište (U14
- 2, U13 - 2, U12 - 1). Aj nahlásení hráči tohto FO sú povinní dostaviť sa na najbližší zraz dňa 9.5.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016);
Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.09.2016); Malčice (zo stretn. 15.k. VI.L m Malčice Pavlovce n/U z 27.03.2016); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017); Moravany (zo stretn. 16.k. VI.L
m Moravany - Kriš. Liesková z 09.04.2017).
Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení: Každý študent, ktorý s ObFZ
uzatvára „Dohodu o brigádnickej práci študenta“, je o tom povinný podať informáciu pri podpise dohody. Ten študent,
ktorý má uzavretú dohodu (-y) aj s inou organizáciou (-ami), je povinný len v jednej z týchto organizácií pri uzatváraní
dohody podpísať aj „Oznámenie a čestné vyhlásenie“ na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení, lebo dohoda
o brigádnickej práci študenta na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení sa môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa
(študent, ktorý ho má pri dohode u iného zamestnávateľa na obdobie do 30.06.2017 podpísané, bol povinný toto oznámiť pri
podpise dohody). Z novozaregistrovaných R v ISSF to už oznámili aj: - dňa 02.05.2017: P. Remecký (nemá nikde).
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami na 1. polrok 2017: Sekretár ObFZ ich na základe
požiadaviek KR ObFZ spracoval s týmito ďalšími R a D pre súťaže ObFZ: - požiadavka z 26.04.2017: - dňa 02.05.2017:
P. Remecký; - dňa 03.05.2017: V. Lisák. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ
oproti podpisu v dňoch 02.-05.05.2017, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Požiadavka na nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe uzavretia ďalších
dohôd v 1. polroku 2017: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom takto: - dňa 03.05.2017: ohľadom ďalších
2 funkcionárov uvedených v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ich najneskôr dňa 04.05.2017.
Prevzatie ďalších vybavených RP člena SFZ pre funkcionárov ObFZ zo zásielky z 26.04.2017: Na ObFZ si
už svoj RP postupne prevzali aj: - dňa 28.04.2017: J. Nemčík; - dňa 02.05.2017: K. Ubľanská.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 03.05.2017: L. Kurták (za 04), F. Gejguš (za 04). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“:
ObFZ už teraz vyzýval funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D,
funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e-mailom do 30.4.2017 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
mena, priezviska a funkcie odosielateľa. Do stanoveného termínu ich doručili len: - dňa 26.4.2017: J. Bendzák (sekr.
ObFZ); - dňa 27.4.2017: KR ObFZ. Tieto budú prerokované na najbližšom zas. VV ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali aj: - dňa 02.05.2017: P. Remecký; - dňa 03.05.2017: V. Lisák.
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) z
roku 2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c)
z roku 2017: D. Čeklovský (za 04), M. Dančišin (za 04), L. Didič (za 04), Š. Ferko (za 04), J. Hreško (za 04), D. Ihnacik
(za 04), M. Ivan (za 04), P. Kaffan (za 04), M. Končík (za 04), A. Kopas (za 04), P. Koščo (za 04), J. Matej (za 04), Š. Miľo
(za 04), P. Pavlo (za 04), V. Pčolár (za 04), Joz. Pivarník (za 04), P. Rapáč (za 04), M. Rovňák (za 04), M. Ruščanský (za
04), M. Sabo (za 04), P. Tudja (za 04), M. Tušek (za 04), L. Vojtko (za 04), A. Žoffčák (za 04).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry 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. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 28.04.2017: Jovsa
(e-mailom: za 03/2017 - uhradená dňa 10.04.2017). Ani do 03.05.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili

a doručiť ich obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto
dňoch: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce, Oborín;
- za 03/2017: - dňa 11.4.2017: Zempl. Široká; - dňa 13.04.2017: Lastomír, Palín, Vinné; - dňa 18.04.2017: Pavlovce
n/U; - dňa 20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 04/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.05.2017 a platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 10.05.2017). ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre (najneskôr 07.05.2017). Z klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo pre ObFZ Michalovce uhradiť týchto 51 FO a FK: Bánovce n/O, Beša,
Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa,
Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany,
Moravany, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pusté
Čemerné, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište,
Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vojany, Vyšné Remety, Záhor, Zalužice, Zemplínska
Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do 10.05.2017), nebude mať platbu z nej
importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 10.05.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle
SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2017: V termíne od 01.05.2017 do 03.05.2017 do 16:00 h už boli tieto
importované na účte SFZ od týchto 3 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): dňa 03.05.2017 (3): Horňa, Strážske, Tibava.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 41. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční výnimočne v utorok 09.05.2017 o 15:00 h na
ObFZ Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 41. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 09.05.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 02.05.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV SFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (z ÚS SFZ č. 41 z 27.04.2017 - zo Správ
Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ a ŠK Slovan
Bratislava ho organizuje dňa 8.5.2017 v Bratislave v rozsahu 5 hodín. Prihlášky bolo potrebné zaslať elektronickou
formou do 2.5.2017. Bližšie informácie sú na webstránke „http://bfz.futbalnet.sk/spravy/none-1/“.
Licencie klubom FL na licenčnú sezónu 2017/2018 (z ÚS SFZ č. 41 z 27.04.2017 - zo Správ LK SFZ):
Licenčná komisia SFZ oznamuje klubom FL, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom zasadnutí
dňa 27.4.2017 udelil licenciu na licenčnú sezónu 2017/18 týmto klubom: ŠK SLOVAN BRATISLAVA, FC DAC 1904
DUNAJSKÁ STREDA, ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ, MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, AS TRENČÍN, FC
SPARTAK TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE, MŠK ŽILINA, ktoré splnili všetky minimálne
požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. POLK neudelil licenciu klubom: MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE, 1.
FC TATRAN PREŠOV, ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií a ich nekompletná
finančná licenčná dokumentácia nebola doplnená v požadovanom termíne a rozsahu. Rozhodnutia POLK boli všetkým
klubom odoslané elektronickou a doporučenou poštou. Kluby, ktoré nezískali licenciu v prvostupňovom konaní, majú
právo do 12.5.2017 vrátane podať odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného konania, o čom
boli písomne informované v sprievodnej dokumentácii k rozhodnutiu POLK o neudelení licencie.
Zákon o registri partnerov verejného sektora (z ÚS SFZ č. 41 z 27.04.2017 - zo Správ Sekretariátu SFZ):
V súvislosti s tým, že od 1.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý zavádza do právneho poriadku Register partnerov
verejného sektora, SFZ informuje členov SFZ, aby fyzické a právnické osoby, ktoré ako partneri verejného sektora
prijímajú verejné zdroje a vstupujú so štátom do právnych vzťahov, si splnili zákonom stanovené povinnosti partnera
verejného sektora. Základnou povinnosťou partnera verejného sektora je povinnosť byť zapísaný v registri, a to počas
trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Register partnerov verejného sektora je informačný systém
verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených
osobách. Na rozdiel od doterajšej úpravy, prekračuje Zákon o registri partnerov verejného sektora rámec verejného
obstarávania a pokrýva nakladanie so širším spektrom verejných zdrojov, a nie len s tými vo verejnom obstarávaní.
Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré
sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Vykonávať podanie do registra partnerov verejného
sektora môže len oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca). Podania do registra nemôže
vykonávať partner verejného sektora. Partner verejného sektora si na tento účel musí zabezpečiť oprávnenú osobu.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

