Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 51 z 21.06.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 14.6.2017 od 13:00 h do 21.6.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 2. Prerokovali ich dňa 21.6.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 21.6.2017 dostala od týchto FO a FK: Krásnovce (zo stretn.
25.k.VI.L m Krásnovce - Kusín z 11.6.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 15.6.2017 do 21.6.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Veľ. Slemence (zo stretn. 20.k.VII.L Z m Veľ. Slemence - Rakovec n/O zo 4.6.2017; námietka č. 1 opodstatnená; námietka č. 2 - neopodstatnená; KR pre nedostatky v tomto stretn. pozastavuje obsadzovanie rozh. M. Mazárovi
na 1 stretn.; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m Moravany Zempl. Široká zo 4.6.2017; bez opatrení; klub si videozáznam môže prevziať na sekretariáte ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom).
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 20.6.2017: Úbrež (v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na rozh. D. Čeklovského a deleg. L. Popíka v stretn. 26.k. VIII.L m Lekárovce Úbrež z 18.6.2017; vzaté na vedomie).
Podnet na nedostatky v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF: KR ho dostala elektronickou podateľňou v
ISSF dňa 20.6.2017 od FK Petrovce n/L k stretn. 26.k.VIII.L m Beša - Petrovce n/L B z 18.6.2017, ktorý vzala na vedomie.
Nariadenie: KR nariaďuje rozh. L. Babjakovi, aby do 27.6.2017 na sekretariát ObFZ doručil papierový zápis
o stretnutí zo stretnutia 26.k.VIII.L m Beša - Petrovce n/L B z 18.6.2017.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 21.6.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade
poplatku za žiadosť na ObFZ do 21.5.2017: - rozh. D. Tuším (- za žiadosť R o zruš. obs.: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017;
KR uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 21.6.2017 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh. M.
Končík (5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a
doklad o úhrade doručiť do 28.6.2017 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Uznesenia KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi KR zaevidovať v ISSF do 22.6.2017.
Fyzické previerky R súťaží ObFZ pre sezónu 2017/2018: Na základe rozhodnutia KR sa tieto v plánovanom
termíne dňa 23.6.2017, uvedenom v rozpise súťaží, neuskutočnia.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Ocenenia za 15. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
Uskutočnilo sa v stredu 24.5.2017 na štadióne futb, oddielu TJ Družst. Petrovce n/L po skončení finálového stretnutia tejto
súťaže OŠK Pavlovce n/U - TJ Vyš. Remety 5:2. Z rúk funkcionárov ObFZ oba kolektívy prevzali tieto ocenenia: Vyšné
Remety (za 2. miesto) - diplom a futbalovú loptu; Pavlovce n/U (za 1. miesto) - diplom, futbalovú loptu a pohár (obom
klubom boli stanovené peňažné dary poukázané z účtu ObFZ na ich účty dňa 2.6.2017). Ocenenia za 3. a 4. miesto sa
v tejto sezóne neudelili.
Ocenenie víťazov najvyšších súťaží ObFZ ako majstrov súťaží ObFZ 2016/2017 vo svojich vekových
kategóriách: Uskutočnilo sa v súťažiach III.L mž U13, III.L ž U15, IV.L d U19, VI.L m, a to v dňoch 15.-18.6.2017 pri
tých stretnutiach posledných kôl týchto súťaží, kde hrali ich víťazi. V jednotlivých kategóriách sa nimi stali: III.L mž U13 MFK Sobrance, III.L ž U15 - MFK Sobrance, IV.L d U19 - FK Žbince, VI.L m - OŠK Pavlovce n/U. Uvedené kolektívy
po skončení svojich stretnutí v posledných kolách prevzali z rúk funkcionárov ObFZ za víťazstvo vo svojej súťaži
futbalovú loptu a diplom, ako aj pohár za získanie titulu „Majster ObFZ Michalovce v súť. roč. 2016/2017 vo svojej
vekovej kategórii“ a medaily pre 22 svojich členov.
Ocenenia za 11. ročník „Superpohára ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
Uskutočnilo sa v nedeľu 18.6.2017 na štadióne futb. oddielu OŠK Kriš. Liesková po stretnutí posledného 26. kola VI. ligy
mužov Kriš. Liesková - Pavlovce n/U. Vzhľadom k tomu, že víťaz 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2016/2017 a víťaz súťaže VI. ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ pre sezónu
2016/2017 bol ten istý (OŠK Pavlovce n/U), stretnutie 11. ročníka „Superpohára ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017 sa v zmysle RS, bod B/b/b3, sa nehralo. OŠK Pavlovce n/U sa tak automaticky stal víťazom 11. ročníka
„Superpohára ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017. Z rúk funkcionárov ObFZ dostal „Putovný
Superpohár ObFZ Michalovce“ na obdobie 1 roka a jeho zmenšenú kópiu do trvalého vlastníctva, spolu s diplomom
a futbalovou loptou.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: Tá ich v termíne od 14.06.2017 od 13:00 h do 21.06.2017 do 13:00 h dostala
v počte 2. Zaoberala sa nimi a tajomník ŠTK bol poverený ich uzavrieť 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 13.-18.6.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž U15 - 21.k.
z 16.06.2017: Petrovce n/L - Čičarovce (2); - VIII.L m - 26.k. z 18.06.2017: Oborín - Stretava (2), Beša - Petrovce n/L
B (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 13.-18.6.2017 tieto nepripravili tieto

družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VIII.L m - 26.k. z 18.06.2017: Oborín - Stretava (1), Beša - Petrovce n/L
B (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - VIII.L m - 26.k. z 18.06.2017: Ptrukša - Sobrance B (10´
z viny Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/12).
Nedohranie stretnutí: Rozhodnutia ŠTK:
- VIII.L m - 24.k. z 04.06.2017: Jastrabie pri MI - Sobrance B 3:0 (kontumácia s ponechaním výsledku
z HP; hostia na dohranie stretnutia dňa 15.6.2017 nenastúpili; pôvodne nedohrané od 68´ pre napadnutie striedaného
hráča domácich č. 7 divákmi hostí). Do pozornosti DK.
- VII.L Z m - 22.k. z 17.06.2017: Trhovište - Lesné 3:0 kont. (pôvodne 3:1 nedohrané od 46´ pre oznámenie
hostí v polčas. prestávke o zranení 3 hráčov, pričom hostia na stretnutie nastúpili len s 9 hráčmi). Do pozornosti DK.
Informácie R o nomináciách družstiev v zápise o stretnutí v „Zázname rozhodcu“: Neboli uvedené v týchto
zápisoch o stretnutí od týchto R: - V.L Z d U19 - 18.k. z 17.06.2017: Rapáč (Moravany - Zalužice); Nepravdivé
informácie o nej boli uvedené v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: - IV.L Z ž U15 - 21.k. z 16.06.2017: Dziad
(Petrovce n/L - Čičarovce; o No Ho).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní zabezpečovania videozáznamu zo stretnutí 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 - 18.k.
z 18.06.2017: Babjak (Záhor - Podhoroď).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní pripomienok k stretnutiu v zápise o stretnutí v ISSF na
správnom mieste: Uvádzať sa majú v „Zázname rozhodcu“ a nie v „Poznámke“, kde to nesprávne uviedli títo R v týchto
zápisoch o stretnutí: - VIII.L m - 26.k. z 18.06.2017: Piovar (Ptrukša - Sobrance 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: - VI.L m - 26.k. z 18.06.2017: deleg. Rovňák (Palín - Vojany; uzavreté 19.06.2017 až
po 21:00 h); - VII.L V m - 18.k. z 18.06.2017: deleg. Rovňák (Veľ. Revištia B - Zalužice B; uzavreté 19.06.2017 až po
21:00 h); - VIII.L m - 26.k. z 18.06.2017: rozh. Babjak (Beša - Petrovce n/L B; uzavreté až po 21:00 h).
Veľmi neskoré uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Veľmi neskoro ich v ISSF, bez uvedenia dôvodu, uzavreli
títo R a D v týchto stretnutiach súťaží ObFZ: - IV.L Z ž U15 - 21.k. z 17.06.2017: D. Čeklovský (Rakovec n/O - Veľ.
Slemence; uzavreté až 21.6.2017). Do pozornosti DK
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich k 21.6.2017 schválila takto: - zo stretnutí hraných pred 16.6.2017: už aj zo stretnutia 24.k. VIII.L m
z 15.06.2017 Jastrabie pri MI - Sobrance B; - zo stretnutí hraných v dňoch 13.-21.6.2017: všetky.
Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2016/2017: ŠTK ich k 21.6.2017
schválila všetky.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
22.6.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ju v zmysle SPF, čl.
28/4,5,6, doručili tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev mládeže: - dňa 15.6.2015: Spoločné družstvo
dorastencov U19 pod názvom „TJ Družstevník Ložín“ (vytvorilo sa z dorastencov OŠK Svornosť Bracovce a TJ
Družstevník Ložín) - hrať bude v V. lige dorastencov ObFZ Michalovce. Táto dohoda, ktorá nadobudla platnosť dňa
21.6.2017 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ Michalovce o jej schválení, bude z ObFZ zaslaná e-mailom na ORS
SFZ k zaevidovaniu v ISSF.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 05/2017: dňa 19.6.2017: Bánovce n/O (od 13.6.2017 bez ďalšieho postihu).
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 14.6.2017 od 13:00 h do 21.6.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 3. Zaoberala sa nimi a tajomník DK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF.
Nedohranie stretnutí: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 22.k. VIII.L m Jastrabie pri MI - Sobrance B z 15.6.2017: nedostavenie sa hostí na dohraní
nedohraného stretnutia z 04.06.2017 od 68´. Disciplinárne opatrenia: Sobrance B - pokuta klubu 100 €; o výsledku
rozhodne ŠTK.
● stretnutie 22.k. VII.L Z m Trhovište - Lesné z 17.06.2017: nedohranie stretnutia pre pokles počtu hráčov hostí
pod 7. Disciplinárne opatrenia: Lesné - pokuta klubu 50 €; o výsledku rozhodne ŠTK.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 13.-18.6.2017: Rozhodnutia DK:
● Tomáš Karafa (Hatalov m - 1273000; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
● Vlastimil Madaras (Hatalov m - 1206602; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
● Peter Bakajsa (Rakovec n/O m - 1153310; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
● Patrik Čermák (Záhor m - 1277308; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
● Samuel Rynik (Horňa m - 1272868; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
● Jaroslav Bánom (Pozdišovce d - 1273856; 5 €) - 1 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v

sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 13.-18.6.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 26. kola VI.L m Zempl. Široká - Krásnovce z 18.06.2017: Marcel Hvozdík (Zempl. Široká m 1252384; 10 €) - 3 stretn. NEPO od 21.06.2017, podľa DP 49/1.a/2.a; Peter Hričina (Krásnovce m - 1062453; 10 €) - 3
stretn. NEPO od 21.06.2017, podľa DP 48/1.b/2.a; Lukáš Plutko (Krásnovce m - 1231891; 10 €) - 3 stretn. NEPO od
21.06.2017, podľa DP 49/1.a/2.a.
● stretnutie 26. kola IV.L d Trhovište - Krásnovce z 17.06.2017: Erik Bogár (Trhovište d - 1342660; 10 €) - 1
stretn. NEPO od 21.06.2017, podľa DP 37/3.
.
● stretnutie 20. kola III.L ž Sobrance - Strážske z 15.06.2017: Samuel Sidor (Strážske ž - 1341592; 5 €) - 1 stretn.
NEPO od 21.06.2017, podľa DP 37/3; Martin Mundír (Strážske ž - 1341628; 5 €) - 3 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa DP
48/1b/2a; Denis Zambory (Strážske ž - 1367818;5€) - 3 stretn. NEPO od 21.6.2017, podľa DP 48/1b/2a.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
22.06.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za neospr. neúčasť na
stretn.: - rozh. M. Končík (5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017; uhradiť poštovými peňažnými
poukazmi ObFZ a doklady o úhrade doručiť do 28.6.2017 do 15:00 h na ObFZ); - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie
družstva k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 16.06.2017); Stretava (4 € - ŠTK: NNDkS - m 18.06.2017); Beša (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 18.06.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Oborín (7
- ŠTK: NpTkS - m - 18.06.2017); Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 18.06.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Sobrance
(7 € - ŠTK: nNnS - mB - 18.06.2017); - za veľmi neskoré uzavretie elektronického zápisu v ISSF: rozh. D. Čeklovský (4 €
- ŠTK: vnUZ - ž - 17.06.2017; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 28.6.2017 do
15:00 h na ObFZ). DK všetky tieto uložila tajomníkovi DK zaevidovať v ISSF dňa 22.6.2017 a poplatky z nich zahrnúť
do mesačných ZF za 06/2017.
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).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
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 21.6.2017: - rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po jeho nedohraní: - VIII.L m - 24.k.
z 04.06.2017: Jastrabie pri MI - Sobrance B 3:0 (na základe rozhodnutia DK; kontumácia s ponechaním výsledku z HP;
hostia na dohranie stretnutia dňa 15.6.2017 nenastúpili; pôvodne nedohrané od 68´ pre napadnutie striedaného hráča
domácich č. 7 divákmi hostí; rozh. Š. Ferko); - VII.L Z m - 22.k. z 17.06.2017: Trhovište - Lesné 3:0 kont. (na základe
rozhodnutia DK; pôvodne 3:1 nedohrané od 46´ pre oznámenie hostí v polčas. prestávke o zranení 3 hráčov, pričom
hostia na stretnutie nastúpili len s 9 hráčmi).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 14.06.2017 od 16:00 h do 21.06.2017 do
16:05 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Tibava (1): Marcel Kosoru - 23.01.2008 (05-0720 – 21); Hatalov (4): Milan Piskor - 28.12.2007 (21-21-21 – 21), Erik Šaranič - 24.06.2004 (21-21-21 – 21), Marek
Balog - 19.02.2008 (21-21-21 – 21), Jakub Baran - 03.03.2007 (21-21-21 – 21). 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 14.06.2017 od 16:00 h do
21.06.2017 do 16:00 h boli uskutočnené tieto: Pavlovce n/U (3): Marek Gombar - 03.09.2003 - úprava priezviska (19 –
19), Kristián Beňak - 19.04.2003 - úprava priezviska (19 – 19), René Beňak - 07.09.2002 - úprava priezviska (19 – 19).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 14.06.2017 od 16:00 h
do 21.06.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pavlovce n/U (14): Michael Čičák - 19.01.2004 (19 – 19), Milan Popik 29.01.2004 (19 – 19), Ladislav Badi - 25.01.2003 (19 – 19), Marek Gombár - 03.09.2003 (19 – 19), Kristián Beňák 19.04.2003 (19 – 19), Marcel Beňak - 31.12.2003 (19 – 19), Bohumil Novotný - 01.12.2003 (19 – 19), Rastislav Cica 17.04.2004 (19 – 19), Marián Čičák - 22.01.2003 (19 – 19), Kevin Horváth - 22.01.2004 (19 – 19), Milan Lacko 05.07.2004 (19 – 19), Ján Kažmir - 07.06.2003 (19 – 19), Július Popik - 12.12.2002 (19 – 19), René Beňák - 07.09.2002
(19 – 19). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Doručenie papierových RP na ObFZ: Tie už doručili aj tieto FO a FK: - 16.06.2017: TJ Roma Michalovce
(22); - 19.06.2017: TJ Roma Michalovce (ďalších 18).
SPRÁVY KM ObFZ:
Prevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2014/2015: Na ObFZ si ho oproti podpisu postupne prevzali už aj tieto FO
a FK: - dňa 18.6.2017: Sobrance. Tým si ho už prevzali všetky kluby, ktoré si ho mali prevziať.
Prevzatie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho už oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ, postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa 19.6.2017: Trhovište; - dňa 21.6.2017:
Senné, Petrovce n/L. Neprevzali si ho a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Jovsa, Topoľany, Poruba

p/V, Pozdišovce, Strážske, Zalužice.
Ďalšie informácie o Výberoch ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“: Info o zraze z 19.06.2017 na základe podkladov od J. Vaľka (hl. trénera) dňa 20.6.2017
spracoval J. Bendzák a dňa 21.6.2017 ho zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Vyhodnotenie zrazu z 19.06.2017 spracuje J. Vaľko (hl. tréner) a e-mailom ho zašle na stanovené miesta.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“: Tento sa uskutoční až v mesiaci august 2017. Bližšie informácie k nemu budú
zverejnené na webovej stránke ObFZ 10 dní vopred.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2016/2017 na ŠTK VsFZ: Toto
bolo dňa 19.6.2017 z ObFZ zaslané e-mailom Š. Olšavskému (predsedovi ŠTK VsFZ) a kópia aj M. Eperješimu
(sekretárovi VsFZ) takto: a) mladší žiaci U13: MFK Sobrance; b) žiaci U15: MFK Sobrance; c) dorastenci U19: FK
Žbince; d) muži: OŠK Pavlovce n/U. Záujem o postup do súťaží VsFZ z týchto prejavil len kolektív mužov OŠK
Pavlovce n/U. Toto nahlásenie bolo takto v uvedený deň z ObFZ zaslané e-mailom aj klubovým ISSF manažérom
uvedených FO a FK. Kópia bola daná na vedomie aj ŠTK ObFZ.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
17.6.2017: Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017); - dňa 18.6.2017: Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k.
VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.09.2016), Pavlovce n/U (zo stretn. 23.k. VI.L m Pavlovce n/U - Moravany z 28.5.2017); dňa 21.6.2017: Krásnovce (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017). 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).
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Na ObFZ ju stále
nedoručili a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď, Tibava.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 05/2017 v dňoch 1.-19.6.2017: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 19.6.2017 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 05/2017 uhradených pre
ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 7.244,33 € (všetky platby za 05/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.19.06.2017; PP: 2210); dátum dodania: 19.6.2017; dátum vyhotovenia: 19.6.2017; dátum splatnosti: 23.6.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 16.06.2017: D. Čeklovský (za 03,04,05); - dňa 17.06.2017: M. Ivan (za 05); - dňa 18.06.2017: M. Mazár
(za 04,05), R. Rózsa (za 04,05), M. Sabo (za 03,04,05), P. Kaffan (za 03,04,05); - dňa 19.06.2017: J. Bukaj (za 05), J. Škodi
(za 05).
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: 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:
L. Babjak (za 05), J. Cejkovský (za 04,05), M. Dančišin (za 03,04,05), P. Dziad (za 05), P. Feňuš (za 05), Š. Ferko (za 05), F.
Gejguš (za 05), M. Hospodi (za 05), J. Hreško (za 03,04,05), D. Ihnacik (za 05), M. Končík (za 05), A. Kopas (za 05), P.
Koščo (za 05), J. Matej (za 03,04,05), M. Miľo (za 05), Š. Miľo (za 05), J. Minaroviech (za 05), O. Palinský (za 04,05), P.
Pavlo (za 05), V. Pčolár (za 03,04,05), Joz. Pivarník (za 05), P. Rapáč (za 05), P. Remecký (za 05), M. Rovňák (za 05), M.
Ruščanský (za 03,04,05), J. Šimko (za 04,05), P. Tudja (za 05), M. Tušek (za 03,04,05), D. Tuším (za 04,05), K. Ubľanská
(za 05), M. Ubľanský (za 05), L. Vojtko (za 03,04,05), A. Žoffčák (za 03,04,05).
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjmoch od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od
účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 16.06.2017: F. Gejguš (za 05); - dňa 19.06.2017: J.
Bukaj (za 05); J. Škodi (za 05).
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 16.06.2017:
Bánovce n/O (e-mailom: za 05/2017 - uhradená dňa 16.06.2017). Ani do 21.06.2017 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;
- za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné; - dňa 20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ.
Kapušany; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Budkovce, Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Pus. Čemerné, Rus.
Hrabovec, Záhor, Žbince.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.06.2017 a platby z nich
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 12.06.2017). ObFZ ich odporúčal uhradiť aspoň 3 dní
pred termínom uvedeným v ZF (najneskôr 09.06.2017). V termíne od 14.06.2017 od 16:00 h do 19.06.2017 do 16:00 h už
boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO a FK (predtým od 50) v týchto dňoch (uvedený dátum je

dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 19.06.2017 (1): Bánovce n/O. Tým ju za uvedený mesiac na účet SFZ
importovalo všetkých 51 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI, ktoré ju mali importovať.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 19.6.2017 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 19.6.2017: čiastka 7.244,33 € (všetky platby za 05/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.-19.06.2017; PP: 2210).
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Majstri súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Ich fotografie s komentárom k nim (mladší žiaci U13 Sobrance, žiaci U15 - Sobrance, dorastenci U19 - Žbince, muži - Pavlovce n/U) boli dňa 21.6.2017 z ObFZ zaslané
emailom k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, ako aj do menu vľavo, do časti
"Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2016/2017".
Konečné tabuľky súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Dňa 21.6.2017 boli z ObFZ zaslané emailom
k umiestneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho hlavného menu uprostred, ako aj do menu vľavo, do časti
"Súťaže ObFZ MI", a v nej do časti "Majstrovstvá ObFZ", pod názov "Majstrovstvá ObFZ Michalovce 2016/2017".
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Príprava sezóny 2017/2018: Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne
zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v novej časti pod názvom „Príprava sezóny 2017/2018“,
kde sú umiestňované podľa dátumov doručenia, preto je potrebné tieto pravidelne sledovať. Do 7.6.2017 v nej bolo
zverejnených 6 materiálov s por. č. 00 - 05, ktoré bolo potrebné aj v takom poradí preštudovať. Ďalšie informácie v nej
boli zverejnené po 14.6.2017, a to takto: 06. 15.06.2017: Oznámenia klubov k súťažiam ObFZ Michalovce 2017/2018;
07. 19.06.2017: Prehľad o FO-FK v sezóne 2017/2018 (oznámenie; tlačivo); 08. 20.06.2017: Ďalšie oznámenia k
súťažiam ObFZ 2017/2018 k 19.06.2017; 09. 21.06.2017: Záväzné prihlášky a ďalšie informácie k súťažiam ObFZ
2017/2018 k 21.06.2017. ObFZ upozorňuje najmä na materiál 05 (v ňom najmä na body 10-13) a na materiál 07. Záv.
prihlášku za každé družstvo samostatne je klub povinný zaslať cez elektronickú podateľňu v ISSF do 23.6.2017.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 7. júla 2017 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy). Informácie a materiály ohľadom nej sú od 1.6.2017, a aj naďalej budú, postupne zverejňované na webovej
stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v novej časti pod názvom „Konf. ObFZ dňa 7.7.2017“, kde sú umiestňované podľa
dátumov doručenia. Doposiaľ sú v nej tieto materiály: 01. 01.06.2017: Členské schôdze klubov; 02. 07.06.2017:
Rozhodnutie VV o zvolaní konferencie; 03. 13.06.2017: Informácie o príprave konferencie; 04. 14.06.2017: Návrh
programu konferencie; 05. 14.06.2017: Návrh zloženia pracovných komisií konferencie; 06. 14.06.2017: Kľúč účasti
delegátov FO-FK a hostí na konferencii; 07. 14.06.2017: Vyhlásenie voľby členov volebnej komisie ObFZ na 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021 (s tlačivom návrhu). Ďalšie materiály budú do nej doplňované priebežne.
ZO SPRÁV SFZ:
Prihlášky do 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Podaním elektronickej prihlášky
v ISSF na ŠTK SFZ do uvedeného ročníka tejto súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/2018
môžu svoje družstvá mužov prihlásiť len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne
2017/2018 štartovať minimálne v V. lige mužov), a to už od 29.05.2017 do 30.06.2017 do 24:00 h. Súťaž riadi ŠTK
SFZ a družstvá v nej štartujú na vlastné náklady. Termíny jej jednotlivých kôl sú: 1. kolo - 22.7.2017 (je organizované v
spolupráci s ŠTK RFZ); 2. kolo - 6.9.2017; 3. kolo - 27.9.2017; 4. kolo - 18.10.2017; 5.kolo - 14.3.2018; 6.kolo 04.04.2018 (odveta 18.04.2018). Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce do nej prihlášky podali len
tieto FO a FK: - do 14.6.2017: MFK Zemplín Michalovce; - do 21.6.2017: OŠK Pavlovce n/U.
SPRÁVY Z ISSF:
Požiadavka na kontrolu počtu mládežníckych družstiev FO a FK za jarnú časť sezóny 2016/2017: FZ ju
dostali z ISSF e-mailom dňa 19.6.2017 od J. Letka: „VV SFZ rozhodol príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 €
rozdeliť pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych
družstiev zaradených do jeho jarnej časti, do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots. Keďže sa blíži konferencia
SFZ, kde sa bude prerozdeľovať 15% z dotácie od štátu na kluby, ktoré majú mládež, bolo potrebné prekontrolovať
doručenú prílohu a do 20.6.2017 do 18:00 h oznámiť prípadné rozdiely najmä v počte družstiev (najmä ak v jarnej časti
pribudli nejaké mládežnícke družstvá). V prílohe FZ dostali aj kompletný materiál na konferenciu.“ ObFZ Michalovce
na požiadavku reagoval zaslaným e-mailom hneď dňa 20.6.2017 o 8:32 h (čo sa týka klubov matrične patriacich
v sezóne 2016/2017 pod ObFZ Michalovce, tak je to v poriadku; počty mládežníckych družstiev súhlasia).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

