Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 45 z 10.05.2017
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; dátum úhrady
neoznámili a obratom ho na ObFZ majú oznámiť aj: K. Ubľanská; D. Tuším). Vygenerovať si ju v ISSF a uhradiť ju už má aj
M. Miľo. Ani do 10.05.2017 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).
Požadované údaje od novovyškolených R k spracovaniu dohody s nimi: Na ObFZ ich už podľa dodaných
pokynov doručili aj títo z nich: - dňa 10.05.2017: M. Miľo (doručiť má ešte potvrdenie od lekára, fotografiu a poplatok 5 €
k vybaveniu RP).
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 10.05.2017: M. Miľo.
Predvolanie k spracovaniu dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 1. polrok 2017: Za tým účelom sú
povinní sa čo najskôr na sekretariát ObFZ, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, dostaviť títo
jednotlivci: T. Bodor.
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 3.5.2017 od 13:00 h do 10.5.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 3. Prerokovala ich na svojom zas. dňa 10.5.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 10.5.2017 dostala od týchto FO a FK: Bánovce n/O (zo
stretn. 15.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ. Slemence z 30.4.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 4.5.2017 do 10.5.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Veľ. Revištia (zo stretn. 10.k. VII.L V m Veľ. Revištia B - Porostov z 23.4.2017; bez opatrení; klub si
videozáznam môže prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom); Krásnovce (zo
stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017; bez opatrení; klub si videozáznam môže prevziať na sekretariáte
ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom); Bánovce n/O (zo stretn. 15.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Veľ.
Slemence z 30.4.2017; bez opatrení; klub si videozáznam môže prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 4.5.2017 do 10.5.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: F.
Gejguš na 7.5.2017 - rod. dôv.; D. Tuším na 12.-14.5.2017 - osob. dôv.; Š. Ferko na 12.5.2017 - prac. dôv.; Tudja na
13.5.2017 - osob. dôv.; L. Kurták na 13.5.2017 - rod. dôv.; Joz. Pivarník na 14.5.2017 (stretn. o 10:30 h) - osob. dôv.; J.
Cejkovský na 13.-14.5.2017 - zdrav. dôv.
Neskoro oznámené žiadosti DO o zrušenie obsadenia: KR ich dostala tieto od týchto DO: - dňa 10.5.2017:
rozh. M. Končík na 14.5.2017 z osob. dôv.; KR to vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: M. Končík - 7 € - KR: ŽRoZO - m
- 14.5.2017. Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 17.5.2017 do 15:00 h na ObFZ.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 8.5.2017: FK Porostov (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na výkon rozhodcu P. Piovara v stretn. 12.k. VII.L V m Porostov - Záhor zo 7.5.2017,
ktorú vzala na vedomie).
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto odosielateľov: - dňa 7.5.2017: Bánovce n/O (v ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na výkon rozhodcu P. Rapáča v stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné Bánovce n/O zo 7.5.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za sťažnosť: Bánovce n/O - 40 € - KR: sťažnosť - m 7.5.2017, v súlade s RS, F7e/e5.
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 10.5.2017: Ložín (v ISSF, cez EP,
cez „Podanie na komisie“; mala sa podať v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisie“, na KR; ten v nej
žiada o zmenu obsadeného rozh. P. Kaffana v stretn. 21.k. VIII.L m Oborín - Ložín z 14.05.2017, ktorú vzala na
vedomie; poplatok za žiadosť: Ložín - 17 € - KR: ŽoZOR - m - 14.5.2017, v súlade s RS, F7e/e04/02).
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 10.5.2017 sa naň dostavili: - rozh.: Š. Miľo, D, Tuším - obaja z dôvodu
pohovoru k nedostatkom v zápisoch o stretnutí; KR ho s nimi vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Doručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 9.5.2017: rozh.
M. Hospodi (- za neospr. neúčasť na zas. KR: PP 4 € - KR: nNnZ - 3.5.2017; uhradené dňa 9.5.2017). Na vedomie DK.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 10.5.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade PP
na ObFZ do 10.5.2017: - rozh. L. Babjak (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017; KR uvedenému
toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ).
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do 12.05.2017 a zahrnúť do
mesačných ZF za 05/2017.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 6.-14.5.2017: KR ich dňa 10.5.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 45, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 19.-21.5.2017: KR ho dňa 10.5.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 16.5.2017, 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 17.5.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Pus. Čemerné (zo stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O
zo 7.5.2017).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 20.-21.5.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 10.5.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 22. kolo - sobota

20.5.2017 o 14:00 h: Pavlovce n/U - Hatalov; V. liga Východ dorastencov: - 16. kolo - sobota 20.5.2017 o 14:00 h:
Podhoroď - Koromľa; V. liga Stred dorastencov: - 16. kolo - sobota 20.5.2017 o 14:00 h: Budkovce - Ptrukša; VI. liga
mužov: - 22. kolo - nedeľa 21.5.2017 o 14:00 h: Vojany - Dúbravka, Pavlovce n/U - Hatalov; VII. liga Východ mužov: 14. kolo - nedeľa 21.5.2017 o 14:00 h: Rus. Hrabovec - Podhoroď; VII. liga Západ mužov: - 18. kolo - nedeľa 21.5.2017 o
14:00 h: Pozdišovce - Rakovec n/O.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: V termíne od 03.05.2017 od 13:00 h do 10.05.2017 do 13:00 h ich ŠTK
dostala v počte 1. Zaoberala sa ním dňa 10.5.2017 a tajomník ŠTK ho uzavrie aj v ISSF.
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 4.-7.5.2017 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: VII.L V m - 12.k.
z 07.05.2017: Porostov - Záhor (2); - VII.L Z m - 16.k. z 07.05.2017: Pozdišovce - Lesné (2); - VIII.L m - 20.k.
z 07.05.2017: Beša - Horňa (1). 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 4.-7.5.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VII.L V m - 12.k. z 07.05.2017: Rus. Hrabovec - Zalužice B (1); - VIII.L
m - 20.k. z 07.05.2017: Beša - Horňa (1). Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L V m - 12.k. z 07.05.2017: Porostov - Záhor 3:0 (2;
10´ pre nepripravenosť nominácie hráčov družstva Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); Podhoroď - Tibava
8:2 (1; 15´ pre nepripravenosť techniky; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - VII.L Z m - 16.k. z 07.05.2017:
Pozdišovce - Lesné 7:1 (2; 23´ pre nepripravenosť nominácie hráčov družstva Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok
z HP). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/11).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - VII.L Z m - 16.k. z 07.05.2017: Pozdišovce - Lesné 7:1
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 7:1 nedohrané od 66´ pre napadnutie R hráčom Ho č. 6). Do
pozornosti DK.
Nezabezpečovanie natáčania videozáznamu zo stretnutia: Tento domáci nenatáčali v týchto stretnutiach: VII.L V m - 12.k. z 07.05.2017: Rus. Hrabovec - Zalužice B (1), Podhoroď - Tibava (1). Do pozornosti DK (uzn. VV
z 13.3.2017 o doplnení RS).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní dôvodov neskorého začiatku stretnutí v zápise o stretnutí: V
„Zázname rozhodcu“ to nebolo uvedené v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: VII.L V m - 12.k. z 07.05.2017: Piovar
(Porostov - Záhor).
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 - 12.k.
z 07.05.2017: Piovar (Porostov - Záhor); VII.L Z m - 16k. z 07.05.2017: Tušek (Rakovec n/O - Malčice); Končík (Veľ.
Kapušany B - Bracovce); Ferko (Pozdišovce - Lesné).
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 V m - 12.k. z 07.05.2017: Piovar (Porostov - Záhor; uzavreté až po 21:00 h).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 10.05.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 04.-07.05.2017 ich schválila všetky.
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do 10.05.2017 do 13:00 h dostala od týchto FO
a FK:
● Bracovce - dňa 10.05.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 16.k. V.L Z d Bracovce - Lesné z 03.06.2017 o 17:00 h na 03.06.2017 o 14:30 h z dôvodu obecných slávností
pri 790. výročí prvej písomnej zmienky o obci Bracovce, ktoré sa uskutočnia 4.6.2017 v obci Bracovce aj na miestnom
futbalovom ihrisku, kde sa budú konať vystúpenia folklórnych súborov (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje; doložené aj
písomné potvrdenie OcÚ Bracovce). Súper svoj súhlas s tým vyjadril v ISSF dňa 10.5.2017. ŠTK na základe toho
nariadila uvedené stretnutie odohrať v sobotu 3.6.2017 o 14:30 h v Bracovciach.
● Bracovce - dňa 10.05.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“, k zmene termínu
stretnutia 20.k. VII.L Z m Bracovce - Lesné z 04.06.2017 o 17:00 h. na 03.06.2017 o 17:00 h z dôvodu obecných
slávností pri 790. výročí prvej písomnej zmienky o obci Bracovce, ktoré sa uskutočnia 4.6.2017 v obci Bracovce aj na
miestnom futbalovom ihrisku, kde sa budú konať vystúpenia folklórnych súborov (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje;
doložené aj písomné potvrdenie OcÚ Bracovce). Súper svoj súhlas s tým vyjadril v ISSF dňa 10.5.2017. ŠTK na
základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v sobotu 3.6.2017 o 17:00 h v Bracovciach.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii mužov: - dňa 05.05.2017: Roško Erik - 03.09.1999. Kópie uvedených
potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 20.-21.5.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 10.5.2017 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
12.5.2017 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:
Požiadavka o vrátenie platby z účtu ObFZ: DK na základe rozhodnutia KR z ÚS č. 44 z 03.05.2017 o
dodatočnom doručení vyžiadaného videozáznamu od FO Krásnovce do 3.5.2017 (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce Dúbravka zo 16.4.2017) a zrušení pokuty za jeho nedoručenie, dňa 3.5.2017 požiadala ekonomický úsek ObFZ o vrátenie tejto
platby z účtu ObFZ podľa týchto údajov: Komu: FO TJ Pokrok Krásnovce (IBAN: SK71 0900 0000 0004 8334 8852;
SWIFT: GIBASKBX; čiastka: 100,00 €; VS: 20170503; KS: 0556; ŠS: 20170416).
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 04/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 11.5.2017 mali tieto FO a FK: Bánovce n/O, Lesné, Ložín, Malčice, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L,
Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké Slemence, Vojany, Vyšné Remety, Zalužice.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 3.05.2017 od 13:00 h do 10.05.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 1. Prerokovala ich dňa 10.5.2017 a tajomník DK ich uzavrie aj v ISSF.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Peter Čop (Rakovec n/O m - 1248180; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 10.05.2017 do
10.08.2017, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 4.-7.5.2017: Rozhodnutia DK:
● Dominik Frič (Budkovce m - 1278447; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 10.05.2017, podľa 37/5a.
● Nikolas Pongo (Vojany m - 1272877; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 10.05.2017, podľa 37/5a.
● Eduard Danko (Horovce m - 1215921; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 10.05.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 4.-7.5.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 20. kola VIII.L m Iňačovce - Ptrukša z 07.05.2017: Ján Bodnár (Ptrukša m - 1198962; 10 €) - 3
stretnutia NEPO od 10.05.2017, podľa DP 48/1b/2a.
● stretnutie 20. kola IV.L d Hatalov - Vinné z 06.05.2017: Richard Gadžo (Hatalov d - 1372225; 5 €) - 1 stretnutie
NEPO od 10.05.2017, podľa DP 46/1b.
● stretnutie 20. kola IV.L d Palín - Zempl. Široká z 06.05.2017: Marcel Sidor (Zempl. Široká d - 1277658; 5 €) - 1
stretnutie NEPO od 10.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 15. kola V.L Stred d Budkovce - Záhor z 06.05.2017: Imrich Kišš (Budkovce d - 1374085; 5 €) - 1
stretnutie NEPO od 10.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 12. kola V.L Západ d Bánovce n/O - Horovce z 06.05.2017: Emanuel Bogár (Bánovce n/O d 1347364; 5 €) - 1 stretnutie NEPO od 10.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 20. kola VI.L m Hatalov - Dúbravka z 07.05.2017: Matúš Pastirák (Dúbravka m - 1204800; 10 €) - 1
stretnutie NEPO od 10.05.2017, podľa DP 45/1/2a.
● stretnutie 20. kola VI.L m Kriš. Liesková - Zempl. Široká z 07.05.2017: Marcel Hvozdík (Zempl. Široká m 1252384;10 €) - 1 stretnutie NEPO od 10.05.2017, podľa DP 37/3.
● stretnutie 16. kola VII.L Západ m Pozdišovce - Lesné z 07.05.2017: Tomáš Fenčík (Lesné m - 1277195; 10 €),
Daniel Ovšonka (Lesné m - 1231502; 10 €) - obaja 3 stretnutia NEPO od 10.05.2017, podľa DP 48/1b/2a.
Neprístojnosti v stretnutiach: Rozhodnutia DK: - stretnutie 16.k. VII.L Z m Pozdišovce - Lesné z 07.05.2017:
Dominik Drapač (Lesné m -1072703; 10 €) - 3 mes. NEPO od 10.5.2017, podľa DP 49/1.e/2.e; Lesné - pokuta klubu 50 €
a zastavenie činnosti na 1 stretnutie NEPO (t.j. odpočet 3 b. po skončení súťaže), podľa DP 49/4,5.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
11.05.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 05/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nepripravenie
nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Záhor (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 07.05.2017), Lesné (4 € - ŠTK: NNDkS - m 07.05.2017), Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 07.05.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus.
Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 07.05.2017), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 07.05.2017); - za neskorý začiatok
stretnutia: Záhor (4 € - ŠTK: nZS - m - 07.05.2017); Podhoroď (4 € - ŠTK: nZS - m - 07.05.2017); Lesné (4 € - ŠTK:
nZS - m - 07.05.2017); - za nezabezpečovanie natáčania videozáznamu zo stretnutia: Rus. Hrabovec (75 € - ŠTK:
NNVZzS - m - 07.05.2017); Podhoroď (75 € - ŠTK: NNVZzS - m - 07.05.2017). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF
v uzneseniach DK do 12.05.2017 a zahrnuté do mesačných ZF za 04/2017.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené takto: - dňa 9.5.2017:
rozh. M. Hospodi (- za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: nNnZ - 3.5.2017; uhradené dňa 9.5.2016).
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 10.5.2017 do 15:00 h:
rozh. L. Babjak (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - d - 29.4.2017).
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:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 6.-7.5.2017:
V. liga Východ dorastencov U19: - 15. kolo - sobota 6.5.2016 o 16:30 h: Veľ. Revištia - Rus. Hrabovec (o 13:30

h: Babjak ako R za Košča).
VI. liga mužov: - 20. kolo - nedeľa 7.5.2017 o 16:30 h: Palín - Zalužice (Gejguš ako AR1 - zruš.), Pavlovce n/U
- Budkovce (o 13:30 h: Končík ako AR1 za Piovara).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 12.-14.5.2017:
III. liga žiakov U15: - 14. kolo - piatok 12.5.2017 o 16:00 h: Topoľany - Nacina Ves (Š. Miľo ako R za
Babjaka).
IV. liga Východ žiakov U15: - 14. kolo - piatok 12.5.2017 o 16:00 h: Veľ. Revištia - Rem. Hámre (Rapáč ako R
za Tušíma).
IV. liga Západ žiakov U15: - 16. kolo - piatok 12.5.2017 o 16:00 h: Čičarovce - Veľ. Slemence (Koščo ako R za
Ferka).
IV. liga dorastencov U19: - 21. kolo - sobota 13.5.2016 o 16:30 h: Čičarovce - Pozdišovce (Koščo ako R za
Cejkovského), Trhovište - Vyš. Remety (Dziad ako R za Tudju).
V. liga Západ dorastencov U19: - 13. kolo - sobota 13.5.2016 o 16:30 h: Malčice - Moravany (Rovňák ako D dopln.), Horovce - Pus. Čemerné (Piovar ako R za L. Kurtáka).
VI. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 16:30 h: Hatalov - Moravany (Bukaj ako AR1 - zruš.),
Dúbravka - Pavlovce n/U (Ihnacik - Bukaj - nové obs.), Budkovce - Vojany (Tuším ako AR1 - zruš.), Krásnovce - Palín
(Sabo ako D - zruš.), Zalužice - Kriš. Liesková (Pavlo ako AR1 - zruš.), Zempl. Široká - Vyš. Remety (o 13:30 h:
Stretavský ako AR1 za Remeckého), Kusín - Žbince (o 13:30 h v Jovse: Remecký ako AR1 za Babjaka).
VII. liga Východ mužov: - 13. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 16:30 h: Rem. Hámre - Porostov (Kaffan; Gejguš nové obs.), Trhovište - Pus. Čemerné (Pavlo; Sabo - nové obs.).
VII. liga Západ mužov: - 17. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 16:30 h: Lesné - Strážske B (Koščo ako R za Končíka).
VIII. liga mužov: - 21. kolo - nedeľa 14.5.2017 o 16:30 h: Sobrance B - Jovsa (o 10:30 h na II.ZŠ SO: Koščo
ako R za Joz. Pivarníka), Horňa - Jastrabie pri MI (Š. Miľo, Rovňák - nové obs.), Oborín - Ložín (Stretavský, Lisák - nové
obs.).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby za 04/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
1.5.2017. Pre DO súťaží ObFZ Michalovce ich dňa 2.5.2017 vygeneroval J. Bendzák. Požiadavku na ich úpravu z
ObFZ zaslal v prílohe e-mailu dňa 2.5.2017 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 takto vybavil dňa 10.5.2017. Náležitosti pre R a D zo všetkých stretnutí za 04/2017
budú zahrnuté do výplat za 04/2017.
Požiadavka o vyriešenie problému v ISSF ohľadom nemožnosti uloženia obsadeného R do zápisu: Túto
z ObFZ dňa 3.5.2017 na SFZ pre Petra Kačinca (pracovník technickej podpory IT) zaslal J. Bendzák. Po uvedení mena
R do zápisu, systém vypisoval „Daná osoba nemá správne oprávnenie“ a jeho meno neuložil. Odpoveď zo SFZ bola
doručená na ObFZ e-mailom dňa 3.5.2017 s odporučením v Matrike rozhodcov, profile Rozhodca, Aktivovať konto. Po
aktivovaní konta sa problém vyriešil.
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 10.5.2017 (1): M.
Miľo (na obdobie 12.05.2017 - 30.06.2017).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 11.-14.5.2017: Toto
doň doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 9.5.2017 a zmeny od 11.5.2017 (niektoré až do termínov
stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Pridanie práv v ISSF: Tieto matrikár ObFZ, na základe požiadavky KR, pridal aj týmto jednotlivcom: hráč - R:
Peter Remecký - 1347313 - 13.12.1999 (03 – 04).
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 03.05.2017 od 16:00 h do 10.05.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Veľ. Slemence (1): Štefan Treskot - 23.06.2005
(04-04-04 – 04); Bánovce n/O (2): Ján Kolibáš - 01.06.1989 (07-07-07 – 07) vík, Jakub Bencuľák - 29.05.1990 (07-0707 – 07) vík; Zalužice (1): Pavol Regenda - 07.12.1999 (09-09-09 – 10). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP
požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Oprava údajov hráča v ISSF pred vybavením žiadosti o RP: V termíne od 03.05.2017 od 16:00 h do
10.05.2017 do 16:00 h boli uskutočnené tieto: Bánovce n/O (1): Ján Kolibaš - 01.06.1989 - úprava priezviska (07 – 07)
vík.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení Prihlášky k registrácii: V termíne od 03.05.2017 od 16:00 h do
10.05.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Veľ. Slemence (1): Štefan Treskot - 23.06.2005 (05 – 05); Bánovce n/O (2):
Ján Kolibaš - 01.06.1989 (07 – 07) vík; Jakub Bencuľák - 29.05.1990 (07 – 07) vík. Tieto FO a FK mali čakať doručenie
uvedeného počtu RP od dealera.
SPRÁVY KM ObFZ:
Informácie o činnosti Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v mesiaci máj 2017, v rámci projektu
„Program podpory talentovaných hráčov SFZ“: Tieto (Info o zraze z 09.05.2017; Info o najbližšom zraze dňa
22.05.2017; Nominácie hráčov na 22.05.2017) dňa 10.5.2017 na základe podkladov spracoval J. Bendzák a hneď

v uvedený deň ich zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú umiestnené pri dátume
10.05.2017. Vyhodnotenie zrazu týchto výberov z 9.5.2017 spracoval J. Vaľko (hlavný tréner) a e-mailom zaslal na
stanovené miesta.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v pondelok 22.5.2017 od 16:30 h na štadióne
futb. odd. ŠK Nacina Ves. Bližšie informácie k nemu viď na webovej stránke ObFZ pri dátume 10.05.2017.
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: Z novozaregistrovaných R
v ISSF informáciu o tom už na ObFZ oznámili aj: - dňa 10.05.2017: M. Miľo (nemá dané 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 10.05.2017: - dňa 10.05.2017:
M. Miľo. Každý z uvedených bol povinný si dohodu osobne prevziať na ObFZ oproti podpisu v dňoch 10.12.05.2017, 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 10.05.2017: ohľadom
ďalšieho 1 funkcionára uvedeného v predchádzajúcom bode s požiadavkou nahlásiť ho najneskôr dňa 11.05.2017.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: k dohode s ObFZ: - dňa 09.05.2017: M. Hospodi (zmena ŠPZ auta a zmena čísla PZZP auta); - dňa 10.05.2017: Š.
Miľo (zmena ŠPZ auta a zmena čísla PZZP auta).
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb ObFZ Michalovce za 04/2017 k príprave výplat za 04/2017:
Tieto boli sekretárom ObFZ spracované a upravené dňa 10.5.2017.
Spracovanie výplat ObFZ za 03/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 9.-10.5.2017 a dňa 10.5.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 04/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-10.5.2017 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 10.5.2017 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 21.04.2017 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 02.05.2017: čiastka
2.369,50 € (všetky platby za 03/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.-21.04.2017; PP: 2123).
Vrátenie platby z účtu ObFZ - požiadavka DK: EkÚ na základe požiadavky DK z 03.05.2017 prevodom
z účtu ObFZ poukázal dňa 05.05.2017 na účet FO Krásnovce čiastku 100 € (viď požiadavku DK z 03.05.2017). Uvedené
dal na vedomie aj pre KR a DK.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd v 1. polroku 2017: Títo
boli do nich nahlásení účtovníčkou ObFZ takto: - dňa 04.05.2017: 2 funkcionári podľa požiadavky z 03.05.2017.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na 1. polrok 2017: Na ObFZ si ju už osobne
oproti podpisu prevzali aj: - dňa 10.05.2017: M. Miľo.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 09.05.2017: A. Kopas (za 04); - dňa 10.05.2017: Š. Ferko (za 04), Š. Miľo (za 04).
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), J. Hreško (za 04), D. Ihnacik (za 04), M. Ivan
(za 04), P. Kaffan (za 04), M. Končík (za 04), P. Koščo (za 04), J. Matej (za 04), P. Pavlo (za 04), V. Pčolár (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).
Zberné faktúry FO a FK 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). V termíne od 03.05.2017 od 16:00 h do
10.05.2017 do 16:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 35 FO a FK (predtým od 3) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 04.05.2017 (4): Bracovce, Hatalov, Stretava, Trhovište;
- dňa 05.05.2017 (12): Dúbravka, Horovce, Iňačovce, Oborín, Porostov, Poruba p/V, Ptrukša, Rakovec n/O,
Sobrance, Úbrež, Zemplínska Široká, Žbince; - dňa 09.05.2017 (6): Jastrabie pri MI, Koromľa, Kriš. Liesková,
Kusín, Moravany, Podhoroď; - dňa 10.05.2017 (13): Beša, Budkovce, Čičarovce, Jovsa, Krásnovce, Lastomír,
Lekárovce, MI - TJ Sokol Močarany, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Záhor.
Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo pre ObFZ Michalovce uhradiť ešte týchto 13 FO a FK:
Bánovce n/O, Lesné, Ložín, Malčice, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Veľké

Slemence, Vojany, Vyšné Remety, Zalužice. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v zbernej faktúre (do
10.05.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.05.2017) zastavenú činnosť
NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
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. Ani do 10.05.2017 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; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 04/2017: Bánovce n/O,
Lesné, Ložín, Malčice, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš.
Remety, Zalužice.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 41. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: To
sa uskutočnilo v utorok 9.5.2017 od 15:00 h na ObFZ. Zápis z neho bude zaslaný v prílohe e-mailu všetkým členom VV,
predsedovi RK, sekretárovi ObFZ a predsedom všetkých komisií ObFZ.
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližší 49. roč. súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS VsFZ č. 32 z 03.05.2017 zo Správ ŠTK VsFZ): Na základe schválenia ŠTK SFZ sa budú môcť do nového ročníka Slovnaft Cupu prihlásiť aj
družstvá V. líg mužov. V prípade záujmu sa budú môcť prihlasovať od 5.6.2017 v ISSF na ŠTK SFZ.
ZO SPRÁV SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 01.05.2017: Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom
zasadnutí 1.5.2017 v Tatranskej Lomnici okrem iného: ● vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného
družstva SR U19, ● prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, ●
prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na členov mandátovej komisie, návrhovej komisie a
overovateľov zápisnice, ● predĺžil termín na splnenie licenčných podmienok na udelenie licencií ÚTM-FA a
Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017/2018 pre kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica do 26. mája
2017, ● schválil návrh na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu futbalových klubov FL a 2. ligy v zmysle čl. 38
ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach, ● vzal na vedomie informáciu o
zmene pravidiel futbalu a iné dôležité rozhodnutia (obežník FIFA č.8), ● vzal na vedomie informáciu o zmene a
doplnení pravidiel futbalu 2017/18 (platné od 1.6.2017), ● vzal na vedomie Modifikácie pravidiel futbalu 2017/18
(povolené pre národné asociácie), ● vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach POLK v súvislosti s udelením licencií
pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2017/18, ● vzal na vedomie informáciu o príprave poriadku Komory SFZ pre
riešenie sporov, ● vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl
2017, ● schválil návrh na udelenie odznaku SFZ, ● schválil deň 23. jún 2017 za termín na finále Česko-Slovenského
pohára, ● vzal na vedomie návrh žiadosti na rozšírenie počtu členov VV SFZ o zástupcu II. ligy.
Finále 48. roč. súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ v sezóne 2016/2017: Hralo sa v pondelok 1.5.2017
o 16:20 h na štadióne FK Poprad s týmto výsledkom: MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1). Slovan sa stal
víťazom tohto ročníka. Pekný úspech v ňom dosiahli aj futbalisti MFK Zemplín Michalovce, ktorí spomedzi posledných 4
družstiev v tejto súťaži v semifinále neprešli práve cez Slovan.
SPRÁVY Z ISSF:
Nová žiadosť v ISSF o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia: Kluboví ISSF manažéri, tajomníci a
správcovia súťaží, informáciu o nej dostali z ISSF e-mailom dňa 10.5.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „V čase
poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“
Základné rozdiely vo funkcionalite: 1. v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby
kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené, a nie
všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2. žiadosť je doplnená o
zmenu hracej plochy; 3. v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty
(dátum, čas, hracia plocha); 4. v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás
upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm); 5. v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť
zamietne - požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie); 6. v
prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli - zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne
tajomník/správca vytvorí uznesenie).“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

