Úradná správa č.39 z 13.07.2016
1. Správy Odvolacej komisie
Odvolacia komisia ObFZ dňa 13.7.2016 prejednala:
Odvolanie TJ ŠM Streda nad Bodrogom voči rozhodnutiu DK 2015/16-163.
Uznesenie OK - č.1/2015/16:
OK ObFZ v Trebišove nevyhovuje odvolaniu TJ ŠM Streda nad Bodrogom a potvrdzuje rozhodnutie DK 2015/16 - 163
v plnom znení.
Odôvodnenie:
Odvolacia komisia po preskúmaní skutočnosti pri organizácii a priebehu barážového stretnutia TJ Streda nad Bodrogom OFK Vojčice, na základe zápisu o stretnutí, správy DS, výpovedí členov VV, na základe výpovedí členov odborných
komisií a vlastného šetrenia došla k záveru že predmetné uznesenie DK 2015/16 - 163 je v súlade s platnými
futbalovými normami a uznáva ho v plnom znení.

2. Správy ŠTK

Týmto Vám oznamujeme, že jednotlivé súťaže so zaradením družstiev, sú zverejnené na Futbalnete.
Taktiež sú zverejnené aj termíny jednotlivých kôl. Pokiaľ by niektorý klub ešte chcel zmeniť svoje žrebovacie číslo (musí
s tým však súhlasiť aj druhý klub – v tom prípade je potrebné, aby zainteresované kluby zaslali v ISSF žiadosť cez
podanie na komisiu ŠTK).
Vygenerovanie všetkých súťaží ObFZ na ročník 2016/17 bude prevedené dňa 18.07.2016 o 9,00 hod. Po tomto termíne
budú žiadosti spoplatnené podľa Rozpisu súťaží 2016/17 (bude sa dať zmeniť len ÚHČ), nové prežrebovanie súťaže už
nebude možné.
Hrací deň dospelých - je nedeľa (ÚHČ vid. SP)
Hrací deň U19 - je sobota o 14,00 hod.
Hrací deň U15 je sobota o 10,00 hod.

3. Správy KR
KR oznamuje delegovaným osobám, že letný seminár R a DS sa uskutoční dňa 06.08.2016 (SO) od 9,00 hod. na SOŠ
v Trebišove. Účasť a úspešne absolvovanie seminára je podmienkou na zaradenie R a DS na nominačnú listinu v jesennej
časti ročníka 2016/17.
Na tomto seminári sa môžu zúčastniť aj noví adepti, ktorí chcú pôsobiť vo funkcii R, resp. DS v súťažiach ObFZ TV.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č.38 z 08.07.2016
1. Správy Výkonného výboru

VV na zasadnutí dňa 08.07.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
80/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru
B, Schválil
81/15-16 – program zasadnutia VV bez zmien,
82/15-16 – na ocenenie, dlhoročných funkcionárov FK pri príležitosti ich životného jubilea na Konferencii dňa 8.7.2016:
F. Jurovský – TJ Boťany, Š. Nináč – OŠK Zempl. Hradište, A. Takáč – FK Úpor, Ján Fekete – TJ Hraň
83/15-16 – zmeny do rozpisu súťaží na ročník 2016/17, podľa predloženého materiálu,
84/15-16 – úpravy a presuny družstiev v skupinách na ročník 2016/17:
TJ Tokaj Tŕňa do VI. ligy skupiny JUH, spojenie skupín B + C v kategórii súťaže U15,
85 /15-16 – sekretárovi 13 uzatvorených zápisov o stretnutí, za máj 2016 – kde nebol delegovaný R, priložená príloha,
86 /15-16 – platnosť dohodou vytvorených spoločných mládežníckych družstiev pre obidve družstva dospelých
na ročník 2016/17:
U15 - Plechotice/ Nový Ruskov, Somotor/ Veľký Kamenec, Veľaty/ Kuzmice, Zempl. Teplica/ Slivník,
Streda n/B./ Malý Kamenec, Parchovany/ Dargov
U19 - Malý Horeš/ Svätuše, Úpor/ Kuzmice, Kysta/ Zempl. Hradište

2. Správy z Konferencie ObFZ

Konferencia ObFZ sa uskutočnila dňa 08.07.2016 v Trebišove.
Informácia NK o prijatých uzneseniach..

1. Konferencia konštatovala:
Na konferenciu bolo pozvaných 27 delegátov s právom hlasovať, na konferencii sa zúčastnilo 23 delegátov s právom
hlasovať, čo predstavovalo 85,18 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo aj 15 hostí, teda spolu bolo prítomných
38 účastníkov. Riadna konferencia ObFZ bola uznášania schopná.
2. Konferencia zobrala na vedomie:
- odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom FK pri príležitosti ich životného jubilea: František Jurovský (TJ Boťany),
Štefan Nináč (OŠK Zempl. Hradište), Andrej Takáč (FK Úpor), Ján Fekete (TJ Hraň)
3. Konferencia schválila:
- zloženie overovateľov zápisnice pp. M. Topoľčani (Plechotice), Zoltán Kováč (Malý Horeš) a skrutátorov A. Koščo (TV),
Ján Šandor (TV)
- zloženie pracovného predsedníctva
- zloženie mandátovej komisie – J. Dioszegi (predseda), A. Koščo a J. Šandor (členovia)
- zloženie návrhovej komisie – M. Iľko (predseda), J. Oláh a J. Hreško (členovia)
- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. J. Dioszegi)
- program Konferencie ObFZ
- správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR, MrK) za jarnú časť ročníka 2015/16 (predseda ObFZ)
4. Konferencia uložila:
a, Výkonnému výboru ObFZ prejednať a realizovať námety na skvalitnenie činnosti, ktoré boli prednesené na Konferencii
ObFZ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č. 37 z 07.07.2016
1. Správy sekretariátu

Pripomíname, že konferencia ObFZ a Aktív ŠTK (vyžrebovanie ročníka 2016/17) sa uskutoční v PI - 08.07. 2016 o 16,30
hod. (rešt. Amadeus v Trebišove)

2. Správy DK
2015/16–166 DK nevyhovuje odvolaniu TJ ŠM Streda nad Bodrogom a necháva v platnosti uznesenie č. 2015/16-163
a predkladá odvolanie na rozhodnutie odvolacej komisii (DP čl. 84-5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č. 36 z 30.06.2016
1. Správy sekretariátu
Žiadame KM, ktorí to doposiaľ neurobili o zaslanie návratky s menom svojho delegáta na Konferenciu ObFZ, ktorá sa
uskutoční dňa 8.7.2016 (PI) o 16,30 hod. v Trebišove (reštaurácia Amadeus, vchod od ObFZ).

2. Správy DK
DK berie na vedomie odvolanie TJ ŠM Streda n/Bodrogom, z dôvodu nesplnenia článku 83 DP, nariaďuje doplniť dané
náležitosti do 6.7.2016 do 16,00 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č. 35 z 17.06.2016
1. Správy Výkonného výboru

VV na zasadnutí dňa 17.06.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
71/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru
72/15-16 – hodnotiace správy predsedov odborných komisii ŠTK, DK, KR
73/15-16 – informáciu predsedu ObFZ z priebehu Konferencie ObFZ
74/15-16 – návrh jubilantov na ocenenie na Konferencii ObFZ dňa 8.7.2016
75/15-16 – zmeny do rozpisu súťaží na ročník 2016/17
B, Schválil
76/15-16 – program zasadnutia VV bez zmien

77/15-16 – vyhodnotenie súťaže Fair-play v VI. a VII. lige dospelých za ročník 2015/16
78/15-16 – najlepších strelcov v VI. ligách za ročník 2015/16
C, Uložil
79/15-16 – sekretárovi ObFZ upozorniť individuálnych členov SFZ (kluby, R, DS) na riadnu evidenciu členskej základne
v systéme ISSF z dôvodu úhrady členského príspevku (schválenie Konferenciou SFZ 3.6.2016), T: 31.8.2016

2. Správy sekretariátu
Konferencia ObFZ sa uskutoční dňa 8.7.2016 (PI) o 16,30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove. Žiadame kluby, ktoré
doposiaľ nezaslali návratku so svojím delegátom, ktorý sa zúčastní na konferencii, aby tak urobili obratom.

3. Správy ŠTK
ŠTK berie na vedomie podanie na komisiu ŠTK od OFK Vojčice a stanovisko TJ Streda n/B. a odstupuje ich v plnom
rozsahu na DK.
Po Konferencii 8.7.2016 sa ihneď uskutoční aktív ŠTK s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2016/17. Pripomíname,
že elektronické prihlášky na nový ročník je potrebné zaslať najneskôr 28.6.2016 do 24,00 hod.
ŠTK vyzýva kluby Roma Sečovce, Slavoj Sečovce, Leles, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Borša, Michaľany, Michaľany B
Čerhov, Michaľany C Veľaty, aby urýchlene uhradili zbernú faktúru za 05/2016.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

4. Správy DK
2015/16–162 DK trestá TJ ŠM Streda nad Bodrogom finančnou pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV C čl. 15,
2015/16–163 DK trestá TJ ŠM Streda nad Bodrogom finančnou pokutou 300 €, čl. 57-1 a, b, c, d, a čl. 58-2 a, c , d,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č. 34 z 10.06.2016

1. Správy sekretariátu
Oznamujeme, že 2 barážové stretnutie o postup do V. ligy VsFZ sa uskutoční 12.6.2016 o 17,00 hod. v Strede
n/Bodrogom.
Vyhodnotenie súťaže Fair – play:
VI liga SEVER: 1. Vojčice – 8,156, 2. Zempl. Teplica – 8,132, 3. Plechotice – 8,086, 4. Nižný Žipov – 8,054, 5. Zempl.
Hradište – 8,039, 6. Hraň – 7,812, 7. Slivník – 7,758, 8. Michaľany „B“ – 7,666, 9. Nový Ruskov – 7,607, 10. TV „B“
Milhostov, 11. Roma Sečovce – 7,256, Zempl. Jastrabie – zo súťaže vylúčené (IR).
VI. liga JUH: 1. Leles – 8,185, 2. Biel – 8,110, 3. Veľký Kamenec – 8,095, 4. Streda n/Bodrogom – 8,037, 5. Svätuše –
8,027, 6. Malý Kamenec – 7,991, 7. Boťany – 7,923, 8. Somotor – 7,648, 9. Slov. N. Mesto – 7,609, 10. Vojka – 7,441,
Malý Horeš – zo súťaže vylúčený (IR)
Celkové poradie: 1. FK Leles, 2 OFK Vojčice, 3. FK Zempl. Teplica

2. Správy ŠTK
Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 8.7.2016 (PI) ihneď po Konferencii ObFZ v reštaurácii Amadeus
v Trebišove.
Program : 1. Odovzdanie pohárov, diplomov víťazom jednotlivých líg, Fair-play, Strelcom v VI. lige
2. Vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2016/17
Upozornenie o úhradách:
a, - Výška štartovného na roč. 2016/17 je v VI. lige – 140 €, v VII. lige – 110 €, mládežnícke družstva – 0 €
Štartovné Vám bude zadané do zbernej faktúry za mesiac júl 2016, ktorá bude splatná v auguste.
b, - bezpodmienečne Vás žiadame o úhradu všetkých zberných faktúr (ktoré doposiaľ nie sú uhradené) za máj 2016 do
17.6.2016,

Nový súťažný ročník 2016/17:
A,1. KM sú povinní si vytvoriť svoje družstva v súťaží ObFZ TV a ich štadióny v ISSF pre sezónu 2016/17:
Kluboví ISSF manažéri si v ISSF v časti „Družstvá“ vytvorte svoje družstvá a ich štadióny pre nový súťažný ročník
2016/2017. Pri družstvách dospelých v poličku kategória (A-Z) nepíšte A, pokiaľ máte len jedno družstvo dospelých.
Súťaže ObFZ na ročník 2016/17 budú v ISSF zadané po zaslaní a schválení elektronických prihlášok v ISSF.

2. Prihlášku na nový ročník 2016/17 zasielajte len elektronický do 28.6.2016 (za každé družstvo dospelí, U19,
U15 zašlite zvlášť samostatnú prihlášku)
V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže do stanoveného termínu nebude družstvo zaradené do súťaží ObFZ.

3. Pre ročník 2016/17 je pre štart družstiev dospelých v súťažiach ObFZ povinnosť mať v riadnych
dlhodobých súťažiach bez rozdielu ligy zaradené:

a, - 1 mládežnícke družstvo (podľa vlastného výberu U19, resp. U15, výnimky nebudú akceptované).
b, - novelou SP schválenú možnosť vytvoriť spoločné mládežnícke družstvo z 2 klubov (vypísať dohodu o spoločnom
mládežníckom družstve a potvrdenú zaslať na ObFZ Trebišov).
c, - FK, ktorý chce, môže mať do súťaže prihlásených aj viac mládežníckych družstiev.

4. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria:
a, Dátum doručenia elektronickej Prihlášky a uhradené náležitosti voči SFZ, VsFZ a ObFZ
b, Účasť U19, U15 vo vyšších súťažiach
c, Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku 2015/16

5. ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK a KM, aby obratom emailom zaslali aktuálne údaje do Rozpisu
súťaží 2016/17 (pokiaľ nastali vo FK zmeny, ak nie stačí napísať „Údaje do Rozpisu bez zmien“) – 2 zástupcov, ich
funkcie (štatutár, resp. manažér – meno, priezvisko, kompletná adresa, mobil, email, kde a komu adresovať poštu), aby
adresár klubov bol úplne aktualizovaný. Taktiež Vás žiadame o prekontrolovanie si údajov Vášho klubu v ISSF (IČO, DIČ,
fakturačná adresa, kuriér, pri čísle účtu, ktorí nemáte si validujte IBAN, atď.)

7. Dôležité upozornenie:
Žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel (aj mládežníckych, hlavne tí ktorí budú mať 2 družstva)
a zmeny termínov a ÚHČ stretnutí do vytvorenia termínovej listiny 2016/17. Po aktíve ŠTK na základe schválenia vo VV
ObFZ budú následné žiadosti o zmeny termínov do Rozpisu a termínovej listiny pri jednotlivých kolách spoplatňované
takto – dospelí: 10 €, mládež – 5 € (zadané do zbernej faktúry)

B, Termínová listina súťažného ročníka 2016/17 :
Súťaže dospelých v VI. lige SEVER a JUH:
- začiatok jesennej časti pri 12 účastníkoch - 14.08.2016
- predohrávka 1 jarného kola - 30.10.2016

- koniec jesennej časti – 23.10.2016

- začiatok jarnej časti 26.03.2017
- koniec jarnej časti - 28.05.2017
...........................................................................................................................................................................
- začiatok jesennej časti pri 14 účastníkoch - 07.08.2016
- koniec jesennej časti – 30.10.2016
- predohrávka 1 jarného kola - 06.11.2016
.

- začiatok jarnej časti -

12.03.2017

- koniec jarnej časti - 28.05.2017

- barážové stretnutie o postup do V. ligy D – V - 04.06.2017 a 11.06.2017
..............................................................................................................................................................................
Súťaže dospelých v VII. lige SEVER, poprípade JUH: - podľa počtu prihlásených družstiev po aktíve ŠTK
Mládežnícke súťaže:

- podľa počtu prihlásených družstiev po aktíve ŠTK

Finálový turnaj o majstra okresu TV v kategórii U15:
Finálový turnaj o majstra okresu U15 sa uskutočnil 4.6.2016 v Michaľanoch. Zúčastnili sa ho víťazí jednotlivých skupín
„A“ skupina - FK TJ Lokomotíva Michaľany, „B“ skupina – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, „C“ skupina – OŠK Boľ.
Výsledky turnaja:
TJ Slovenské Nové Mesto – FK Lokom. Michaľany 0:4 Góly: J. Horňák 2, S. Tóth, S. Venglarčiková
OŠK Boľ – TJ Slovenské Nové Mesto 5:0 Góly: S. Füstüs, N. Balog, E. Horócky, Z. Danč, D. Drapák
FK Lokomotíva Michaľany – OŠK Boľ 5:0 Góly: J. Horňák 2, B. Eperješiová 2, D. Zamba

Celkové poradie:
1. FK Lokomotíva Michaľany
2. OŠK Boľ
3. TJ Slovenské Nové Mesto

2
1
0

0 0
0 1
0 2

9:0
5:5
0:9

6 b.
3 b.
0 b.

Majstrom okresu na súťažný ročník 2015/16 v kategórii U15 sa stalo družstvo SŽ FK Lokomotíva
Michaľany.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kvalifikačné stretnutie o majstra okresu TV v kategórii U19:

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4.6.2016 na HP v Slovenskom Novom Meste.
TJ Boťany – FK Slavoj Sečovce 4:3 Góly: D. Csonka 2, T. Balog, D. Ficzu – D. Béreš, R. Fedorčák, Ľ. Ihnát
Majstrom okresu na súťažný ročník v kategórii U19 sa stalo družstvo TJ Boťany a postúpilo do III. ligy
U19 - VsFZ.
Sekretariát ObFZ aj touto cestou ďakuje vedeniu FK Lokom. Michaľany za usporiadanie turnaja U15, podanú stravu,
občerstvenie pre všetkých účastníkov a dôstojne vytvorené výborné podmienky počas celého turnaja.
Sekretariát ObFZ taktiež ďakuje starostovi obce Slovenské Nové Mesto a funkcionárom FO za výborné pripravenie
a poskytnutie areálu ihriska a šatní pre uskutočnenie kvalifikačného stretnutia v kategórii U19.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Úradná správa č. 33 z 02.06.2016
1. Správy Výkonného výboru
VV na zasadnutí dňa 01.06.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
68/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
69/15-16 – list od TJ ŠM Streda n/Bodrogom bez ďalších opatrení,
B, Schválil
70/15-16 – nomináciu R a DS na barážové stretnutia VI. ligy,

2. Správy ŠTK
Finálový turnaj o majstra okresu U15 a barážové stretnutie U19:
1. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj o majstra okresu v kategórii SŽ - U15 sa uskutoční dňa 4.6.2016 na ihrisku FK TJ
Lokomotíva Michaľany za účasti víťazov súťaží v ročníku 2015/16:
U15 „A“ skupina - FK TJ Lokomotíva Michaľany, „B“ skupina – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, „C“ skupina – OŠK
Boľ. Zraz účastníkov turnaja ŠTK stanovuje na 8,30 hod.
2. ŠTK oznamuje, že barážové stretnutie FK Slavoj Sečovce - TJ Boťany o majstra okresu v kategórii SD – U19 sa
uskutoční dňa 4.6.2016 o 15,30 hod. na ihrisku TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto.
I. miesto v „A“ skupine – FK Slavoj Sečovce a „B“ skupine – TJ Boťany.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR
a, Turnaj U15 v Michaľanoch 4.6.2016 (zraz o 8,30 hod.) - R Kozák P., Puškáš D., Tokár J. ml.
b, Barážové stretnutie U19 v Slovenskom Novom Meste 4.6.2016 o 15,30 hod. - R Kozák P., Puškáš D., Tokár J. ml.
KR dáva do pozornosti DK R Hufnágela (nedostavenie sa na stretnutie) a R Tokára st. (oneskorené ospravedlnenie).

4. Správy DK
2015/16–156 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kazimír E. - 1268613 (Kysta) , Koribanič M. - 1264920 (Kysta) + 2 x 5 € od
28.5.2016,
2015/16–157 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Pálfi Š. - 1271691 (Plechotice) + 5 € od 28.5.2016,
2015/16–158 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Turko M. - 1373105 (N. Žipov) + 5 € od 28.5.2016,
2015/16–159 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Farbár M. - 1183703 (Roma Sečovce) +10 € od 29.5.2016,

2015/16–160 DK trestá finančnou pokutou 10 € R - Hufnágel L., rozpis ObFZ TV A6 1ch,
2015/16–161 DK trestá finančnou pokutou 5 € R - Tokár J. st., rozpis ObFZ TV A6 1c,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 33 z 01.06.2016
1. Správy Výkonného výboru
VV na zasadnutí dňa 01.06.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
68/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
69/15-16 – list od TJ ŠM Streda n/Bodrogom bez ďalších opatrení,
B, Schválil
70/15-16 – nomináciu R a DS na barážové stretnutia VI. ligy,
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 32 z 30.05.2016
Výkonný výbor na zasadnutí dňa 30.5.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
63/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
B, Schválil
64/15-16 – za účasti zástupcov klubov OFK Vojčice a TJ Streda n/Bodrogom vyžrebovanie poradia barážových stretnutí
o postup do V. ligy VsFZ na 5.6. a 12.6.2016 o 17,00 hod.
1. stretnutie dňa 5.6.2016: OFK Vojčice – TJ Streda n/Bodrogom
2. stretnutie dňa 12.6.2016: TJ Streda n/Bodrogom – OFK Vojčice
65/15-16 – obsadenie R a DS na barážové stretnutia:
R – pp. Hepka M., Kovalčin J., Miklóš T. ml., Puškáš D., DS – Koščo P.
66/15-16 – termín spoločného zasadnutia VV a odborných komisii v Trebišove dňa 17.6.2016 (PI) o 15,30 hod.,
67/15-16 – termín Konferencie ObFZ a aktívu ŠTK dňa 8.7.2016 o 16,30 hod. v reštaurácii Amadeus v Trebišove,
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 31 z 26.05.2016
1. Správy ŠTK

2015/16-121 ŠTK nariaďuje odohrať futbalové stretnutie VI. ligy SEVER 22. kolo Roma Sečovce - Vojčice 29. 5.
2016 o 17,00 hod.
2015/2016-122 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 skupina B 13. kolo Borša - Malý Kamenec 3:0 K
(hostia sa nedostavili). Do pozornosti DK.
ŠTK ruší uznesenie 2015/16-120 na základe zrušenia podania FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany „C“.
Finálový turnaj o majstra okresu U15 a barážové stretnutie U19:
1. ŠTK oznamuje, že finálový turnaj o majstra okresu v kategórii SŽ - U15 sa uskutoční dňa 4.6.2016 na ihrisku FK TJ
Lokomotíva Michaľany za účasti víťazov súťaží v ročníku 2015/16 U15 „A“ skupina - FK TJ Lokomotíva Michaľany, „B“
skupiny – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto, „C“ skupiny – OŠK Boľ. Zraz účastníkov turnaja ŠTK stanovuje na 8,30 hod.

2. ŠTK oznamuje, že barážové stretnutie o majstra okresu v kategórii SD – U19 sa uskutoční dňa 4.6.2016 o 15,30 hod.
na ihrisku TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto za účasti víťazov súťaží v ročníku 2015/16 U19 „A“ skupina – FK Slavoj
Sečovce, resp. FK Nižný Žipov, „B“ skupina – TJ Boťany.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 28.5. a 29.5.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
Turnaj U15 v Michaľanoch 4.6.2016 (zraz o 8,30 hod.) a barážové stretnutie U19 v Slovenskom Novom Meste 4.6.2016 o
15,30 hod.
Delegácia R: P. Kozák, J. Tokár ml., J. E. Hric
KR berie na vedomie ospravedlnenia: DS Bojkovského na 29.5.2016 a oznámenia R Kozáka a Hufnágela.

3. Správy DK
2015/16–150 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kocsis O. – 1123577 (Streda n/Bodrogom) +10 € od 23.5.2016,
2015/16–151 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Hromý E. – 1225818 (Roma Sečovce) +10 € od 23.5.2016,
2015/16–153 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Horňák Sl. – 1253300 (Michaľany “B“ Čerhov) +10 € od 23.5.2016,
2015/16–154 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Frenák M. – 1222577 (Vojčice) +10 € od 23.5.2016,
2015/16–155 DK trestá FK M. Kamenec finančnou pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6a (U15 Borša - M.Kamenec),

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 30 z 24.05.2016
Správy Výkonného výboru ObFZ:
VV na zasadnutí dňa 23.5.2016 prejednal a prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
52/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
53/15-16 – informáciu predsedu ObFZ z Konferencie VsFZ zo dňa 20.5.2016,
54/15-16 – informáciu predsedu KR o činnosti KR v jarnej časti 2015/16,
55/15-16 – informáciu predsedu DK o činnosti DK v jarnej časti 2015/16,
56/15-16 – informáciu predsedu ŠTK o činnosti ŠTK v jarnej časti 2015/16,
57/15-16 – informáciu sekretára MrK o vyhodnotení zimného prestupového obdobia 2015/16,
B, Schválil
58/15-16 – termíny barážových stretnutí v VI. lige na 5.6. a 12.6.2016 o 17,00 hod.,
59/15-16 – usporiadanie záverečného turnaja v kategórii U15 dňa 4.6.2016 od 8,30 hod. v Michaľanoch a odohratie
barážového stretnutia v kategórii U19 dňa 4.6.2016 o 15,30 hod. na HP v Slovenskom Novom Meste,
60/15-16 – sekretárom ObFZ uzatvorené zápisy o stretnutí za mesiac apríl 2016, kde nebol delegovaný R v počte 16,
podľa priloženého zoznamu,
C, Uložil
61/15-16 – sekretárovi pozvať zástupcov FK VI. ligy SEVER a JUH, ktorí sa umiestnili vo svojich skupinách v roč.

2015/16 na 1. miestach na VV dňa 30.5.2016 o 17,00 hod. z dôvodu vyžrebovania barážových stretnutí
o postup do V. ligy VsFZ.
62/15-16 – predsedovi KR prejednať s p. J. Hricom skutočný záujem o účinkovanie vo VsFZ, T: 30.5.2016,
- predsedovi KR predložiť návrh 3 + 1 R a 1 PR na barážové stretnutia o postup do V. ligy VsFZ,
T: 30.5.2016,
- predsedovi KR pripraviť návrh postihov za oneskorené ospravedlnenia R a PR do RS 2016/17,
T: 30.6.2016
---------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 29 z 19.05.2016
1. Správy sekretariátu a TMK ObFZ
Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U15.
Tréneri:

Koloman Pusztai (TJ Slov. Nové Mesto) – U14, mobil: 0907 973 020
Zoltán Tarbaj (FK Michaľany) – U13, mobil: 0905 427 063
Marcel Tomáš (FK Michaľany) - U12, mobil: 0917 847 983
Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách v Michaľanoch a v Slovenskom Novom Meste.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla vždy do 10 - tého dňa daného mesiaca. Po prihlásení
a záujme mladých, talentovaných hráčov p. Koloman Pusztai určí termíny jednotlivých tréningových jednotiek.
Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie
tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov.
Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov
ekonomicky nenáročné.
TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev,
aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich
talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch. Ďakujeme.

2. Správy ŠTK
2015/16-0119 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VI. liga JUH 20. kolo TJ Tokaj Slovenské Nové
Mesto - TJ Svätuše 0:3 K, (domáci na stretnutie nenastúpili). Do pozornosti DK.
2015/16-120 ŠTK pod hrozbou návrhu na disciplinárne konanie voči nezúčastneným, predvoláva na svoje zasadnutie
dňa 26.5. 2016 o 16, 00 hod. zástupcov FK Slavoj Sečovce: VD - Viliam Jendželovský, Kpt. - Lukáš Hufnágel, H - Patrik
Havrila reg. č. 1223154, zástupcov FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany „C“ – VD - Ondrej Hanc, Kpt. - Štefan Bobík, H
- Pavol Širotník, R a DS predmetného stretnutia na základe námietky k neoprávnenému štartu hráča.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR

Zmeny v obsadení na 21.5. a 22.5.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia rozhodcov: Hufnágela na 22.5.2016, Fortuňaka a Kovalčina na 28. a 29.5.2016.

4. Správy DK
2015/16–142 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Fitere D. – 1213755 (Zempl. Hradište) + 10 € od 16.5.2016,
2015/16–143 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Lukáš Š. – 1268552 (Zempl. Hradište – U19) + 5 € od 16.5.2016,
2015/16–144 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Ridaj L. – 1264604 (Roma Sečovce) +10 € od 16.5.2016,
2015/16–145 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Bálint P. – 1160668 (Vojčice) +10 € od 16.5.2016,
2015/16–146 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Hrivnák M. – 1090124 (N. Žipov) +10 € od 16.5.2016,
2015/16–147 DK trestá TJ Slov. N. Mesto finančnou pokutou 100 €, rozpis ObFZ TV A6a,

2015/16–148 DK trestá FK Úpor finančnou pokutou 10 €, HNS VD v stretnutí Úpor - Kysta (U19),
2015/16–149 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Cabovský M. - 1211798 (Streda n/Bodrogom) + 10 € od 16.5.2016,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 28 z 12.05.2016
1. Správy ŠTK
2015/16-0117 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VI. liga JUH 19. kolo TJ Svätuše - TJ Malý Kamenec 3:0
K ( H sa nedostavili). Do pozornosti DK.
2015/16-0118 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VII. liga SEVER 13. kolo FC Tokaj Tŕňa - TJ Dargovských Hrdinov
Dargov dňa 15.5.2016 o 13,00 na HP v Slovenskom Novom Meste po vzájomnej dohode.

ŠTK upozorňuje kluby (FC Dobrá), ktoré doposiaľ nemajú uhradenú zbernú faktúru za apríl 2016 a doklad
o úhrade nepredložia na sekretariát ObFZ do 14.5.2016, že v opačnom prípade bude ŠTK postupovať podľa
SP čl. 83 bod 1.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 14.5. a 15.5.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenie R Miklóša st. na 21.5.2016 a Bálinta do konca ročníka 2015/16. KR berie na vedomie
oznam cez ISSF od p. Šveca V. a DS Lučanského J. KR dáva do pozornosti DK oneskorené ospravedlnenia R Puškáša
a Fortuňaka.

3. Správy DK

2015/16-131 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Šoltés M. (1338336 – Michaľany “B“ Čerhov) +10 € od 2.5.2016,
2015/16-132 DK ruší uznesenie 2015/16 – 126,
2015/16-133 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Rusňák R. (1184858 –
Michaľany “C“ Veľaty) od 12.5.2016 + 10 €,
2015/16-134 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Rostás Cs. (1342980 - Slov. N. Mesto) + 10 € od 9.5.2016,
2015/16-135 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Tipan E. (1358991 - Trebišov „B“ Milhostov) + 10 € od 9.5.2016,
2015/16-136 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Koreň M. (1150496 - Nový Ruskov) + 10 € od 9.5.2016,
2015/16- 137 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Oláh M. (1194071 - Nový Ruskov) + 10 € od 9.5.2016,
2015/16-138 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Danč D. (1206414 - Roma Sečovce) + 10 € od 9.5.2016,
2015/16-139 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Krišta M. (1235512 - Roma Sečovce) +10 € od 9.5.2016,
2015/16-140 DK trestá FK M.Kamenec finančnou pokutou 100 €, rozpis ObFZ TV A6a
2015/16-141 DK trestá finančnou pokutou 5 € R Puškáša a Fortuňaka podľa Rozpisu súťaží ObFZ 6.1.c,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 27 z 05.05.2016
1. Správy sekretariátu a TMK ObFZ
Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 - U15.
Tréneri:
Marcel Tomáš (Michaľany) - U12, mobil: 0917 847 983

Zoltán Tarbaj (Michaľany) – U13, mobil: 0905 427 063
Koloman Pusztai (Slov. Nové Mesto) – U14, mobil: 0907 973 020
Tréningové jednotky sa uskutočnia na ihriskách v Michaľanoch a v Slovenskom Novom Meste.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na príslušne uvedené mobilné čísla vždy do 10 - tého dňa daného mesiaca. Po prihlásení
a záujme mladých, talentovaných hráčov p. Koloman Pusztai určí termíny jednotlivých tréningových jednotiek.
Samotné tréningové jednotky nie sú podmienene klubovou príslušnosťou daného hráča - záujemcu o absolvovanie
tréningu. Táto informácia je určená tak pre trénerov žiakov, ako aj samotných rodičov.
Záujemcovia po prihlásení sa rozdelia na určené ihriska podľa ich geografickej polohy, aby to bolo pre kluby a rodičov
ekonomicky nenáročné.
TMK ObFZ týmto žiada predsedov klubov, klubových manažérov, trénerov, rodičov a vedúcich mládežníckych družstiev,
aby využili tento „Program podpory talentovaných hráčov SFZ U12 – U15“ a prihlásili a zabezpečili účasť svojich
talentovaných hráčov na jednotlivých tréningových zrazoch.

2. Správy ŠTK
2015/16-115
ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia IV. liga U19 skupina A, 15. kolo FK Kysta- FK Slavoj Sečovce dňa
7.5.2016 o 14,00 hod. po vzájomnej dohode.
2015/16-116 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia III. liga U15 skupina B, TJ Veľký Kamenec – Tokaj Tŕňa 0:3 K. TJ
Veľký Kamenec na stretnutie nenastúpil. Do pozornosti DK.
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie IV. ligy U19 skupina B, Dobrá – Malý Horeš o 11,45 hod. (kolízia stretnutia III. liga
U15 Biel – Leles)

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR
Zmeny v obsadení na 7.5. a 8.5.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Bálint a Hufnágel na 7.5.2016, DS Eškut od 12.5.2016 do prihlásenia.

4. Správy DK

2015/16–125 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Orenič J. (1171312 - Michaľany “C“ Veľaty) +10 € od od 2.5.2016,
2015/16–126 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Šoltés M. (1338336 - Michaľany“B“ Čerhov) +10 € od 2.5.2016,
2015/16–127 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Rusnák R. (1184858 – Michaľany “C“ Veľaty) +10 € od 2.5.2016,
2015/16–128 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Rabatin T. (Slivník) od
5.5.2016 +10 €,
2015/16–129 DK trestá R Hufnágel L. finančnou pokutou 5 €, rozpis ObFZ TV, A6.1a,
2015/16-130 DK trestá TJ Veľký Kamenec (U15) finančnou pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV - A 6a,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 26 z 28.04.2016
1. Správy ŠTK

2015/16-109 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. liga SEVER 18 kolo, Nižnom Žipov - Michaľany B
Čerhov 30.04.2016 (sobota) o 16,30 hod. po vzájomnej dohode.
2015/16-110 ŠTK opätovne na žiadosť Trebišov B Milhostov vykonala kontrolu stavu minimálnej vybavenosti
futbalového štadióna v Milhostove a schvaľuje ho na odohranie domácich stretnutí pre súťažný ročník 2015/2016.

2015/16-111 ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia VI. liga JUH 18. kolo, Slov. Nové Mesto - Biel 13.5.2016 (PI) o
17,00 hod. po vzájomnej dohode družstiev.
2015/16-112 ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode klubov s dohraním stretnutia 17. kola VI. ligy SEVER Michaľany „B“
Čerhov – Zempl. Teplica 4.5.2016 (ST) o 17,30 hod. a nariaďuje ho odohrať na HP v Čerhove.
2015/16-113 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VII. liga SEVER 10. kolo Dargov – Kysta 3:0 K (H sa
nedostavili). Do pozornosti DK.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 30.4. a 1.5.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenie R Kozák P., Puškáš D. a DS Illeš J., Eškut M.
KR pristupuje k OOD pre R Hric J. a DS Hreško M.

3. Správy DK
2015/16-114 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Kariško K. (1271702 - Roma Sečovce) +10 € od 25.4.2016,
2015/16-115 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Novák P. (1253301 – Michaľany “B“ Čerhov) +10 € od 25.4.2016,
2015/16-116 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Perháč T. (1274867 - Trebišov „B“ Milhostov) +10 € od 25.4.2016,
2015/16-117 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Balogh M. (1254838 - Biel) +10 € od 25.4.2016,
2015/16-118 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Timko G. (1317262 - N. Žipov) + 5 € od 24.4.2016,
2015/16-119 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Timko P. (1271675 - N. Žipov) + 5 € od 24.4.2016,
2015/16-120 DK trestá finančnou pokutou 50 € FK Michaľany „B“ Čerhov (Michaľany „B“ Čerhov - Z. Teplica), rozpis
ObFZ TV - A 6r,
2015/16-121 DK na podnet ŠTK ruší uznesenie 2015/16-096,
2015/16-122 DK trestá finančnou pokutou 5 € FK Plechotice, Boťany, Malý Kamenec, Slovenské Nové Mesto (Dospelí),
Veľký Kamenec (U15), Malý Kamenec (U15), rozpis ObFZ TV - A 6x,
2015/16-123 DK trestá finančnou pokutou 5 € R Baníková, rozpis ObFZ TV - A 6x.1a,
2015/16-124 DK trestá FK Kysta finančnou pokutou 80 €, rozpis ObFZ TV - A 6a,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------––------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 25 z 21.04.2016
1. Správy ŠTK
2015/16-0108 ŠTK nesúhlasí s odohraním futbalového stretnutia VII. ligy SEVER 10. kolo Slavoj Sečovce - OFK
Vojčice B - 23.4.2016 o 14,00 hod. z dôvodu kolízie stretnutia U19 Roma Sečovce - Úpor. V platnosti ostáva ÚHČ o 16,00
hod.
Komisia ŠTK opätovne upozorňuje klubových manažérov, aby ste do podania žiadosti o zmenu termínu na
komisiu ŠTK uvádzali o akú kategóriu ide (aj skupinu), kolo, stretnutie (obaja súperi), termín a miesto
stretnutia a aj dôvod, prečo žiadate zmenu. Za takto vypracované a zaslané podania vopred ďakujeme.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 23.-24.4.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.

KR berie na vedomie ospravedlnenie DS P. Tótha na jarnú časť ročníka 2015/16.

3. Správy DK
2015/16–109 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Rabatin T. (1139266 - Slivník) + 10 € od 18.4.2016,
2015/16–110 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Karička M. (1352397 - Hraň) + 5 €
2015/16–111 DK trestá finančnou pokutou 5 € - Boťany(Dospelí), Veľký Kamenec (Dospelí), Kysta (U19), Zempl.
Hradište (U19), Veľký Kamenec (U15), rozpis ObFZ TV A 6x,
2015/16–112 DK trestá finančnou pokutou 5 €, R - Hric E. (Zempl. Teplica - Zempl. Hradište) rozpis ObFZ TV A 6.1a,
2015/16–113 DK berie na vedomie písomné vyjadrenie DS Bindas M. – k písomnému stanovisku FK Trebišov „B“
Milhostov.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 24 z 14.04.2016
1. Správy ŠTK

2015/16-0104 ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia VI. liga SEVER 16. kolo Slavoj Trebišov "B" Milhostov - OFK Nový
Ruskov 17.4.2016 o 16,00 hod. na pomocnom ihrisku Slavoja Trebišov.
2015/16-0105 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. ligy SEVER 18. kolo FK Zemplínska Teplica - OŠK
Slivník dňa 30.4.2016 o 16.00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0106 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VI. liga SEVER 15. kolo Vojčice - Michaľany B Čerhov
3:0 K (H sa nedostavili). Do pozornosti DK.
2015/2016-0107 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U19 skupina A, 11. kolo Roma Sečovce - Nižný Žipov
0:3 K za neoprávnený štart hráča (Dominik Tokár). Do pozornosti DK.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 16.-17.4.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia a oznámenia: R Fortuňak na 16.4.16, R Čertický na 16.4.16 a oznámenie možnosti
delegácie na jarnú časť 2015/16, DS Bojkovský na 16. a 17.4.16.
KR oznamuje, že na náhradnom termíne seminára dňa 14.4.2016 sa zúčastnil a úspešne ho absolvoval R Hric E. a tým
bol zaradení na nominačnú listinu R na jarnú časť ročníka 2015/16.

3. Správy DK

2015/16–100 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Truchan M. (1155257) N. Ruskov +10 € od 11.4.2016,
2015/16–101 DK trestá FK Trebišov „B“ Milhostov finančnou pokutou 50 € rozpis ObFZ TV A6 r,
2015/16–102 DK ruší v uznesení 2015/16-095 finančnú pokutu 5 € (rozpis ObFZ TV – A6 x) pre Trebišov „B“ Milhostov,
2015/16–103 DK sa zaoberala podnetom FK Trebišov „B“ Milhostov voči uneseniu DK zo dňa 7.4.2016 (2015/16-096)
a po dôkladnom posúdení ponecháva uznesenie 2015/16-096 bez zmien,
2015/16–104 DK trestá finančnou pokutou 5 € (R Tokár J. st. a Baníková A., rozpis ObFZ TV A 6 1a,
2015/16–105 DK trestá finančnou pokutou 5 € + 5 € - Roma Sečovce, rozpis ObFZ TV A6 x (Roma Sečovce – TV “B“
Milhostov – Dospelí a Roma Sečovce - N. Žipov - U19),
2015/16–106 DK trestá FK Michaľany „B“ Čerhov finančnou pokutou 100 €, rozpis ObFZ TV A6 a,
2015/16–107 DK trestá FK Roma Sečovce finančnou pokutou 20 €, rozpis ObFZ TV A6 n,

2015/16–108 DK trestá VM U19 Tokár Ján (Roma Sečovce) pozastavením výkonu funkcie VM na 3 mesiace NEPO: od
10.4.2016

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 23 z 07.04.2016
Upozornenie: Splatnosť zbernej faktúry za mesiac marec 2016 je 11.4.2016 !!!
1. Správy ŠTK
2015/16-0099 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. liga JUH, 14. kolo TJ Svätuše - OŠK Somotor 20.4.
2016 o 16,00 hod. po vzájomnej dohode.
2015/16-0100 ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia U15 skupina B, 8. kolo Streda n/ Bodrogom - Borša 9.4.2016 o 16,00
hod.
2015/16-0101 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U19 skupina A, Zempl. Hradište - Slivník /Kuzmice 3:0 K
(neúčasť H). Do pozornosti DK.
2015/16-0102 ŠTK vylučuje zo súťaže U19 skupina A, OŠK Slivník/ŠK Kuzmice v zmysle SP za 3 kontumácie, výsledky
sa anulujú, súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK.
2015/16-0103 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VI. ligy Sever 14. kolo Zemplínske Jastrabie Zemplínske Hradište 0:3 K (inzultácia R). Po ukončení súťažného ročníka odpočíta ŠK Zemplínske Jastrabie - 3 body.
ŠTK ruší svoje uznesenie 2015/16-0096 pre nesplnenie dohodnutých opatrení.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR

Zmeny v obsadení na 9.-10.4.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R - Bálint na 10.4., Kvočka na 9.4., 16.4. a 23.4.2016, Hufnágel na 17.4. a
8.5.2016, DS – Bojkovský na 9.4 a 10.4.2016. DS – Hreško M. až do prihlásenia. KR berie na vedomie oznámenia cez
ISSF R – Bálinta a Fortuňaka.

3. Správy DK

2015/16–087 DK trestá FK Somotor finančnou pokutou 100+10 €, rozpis ObFZ TV A6p,
2015/16–088 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Levkiv J. (1109312) – Zempl. Jastrabie + 10 € od 4.4.2016,
2015/16–089 DK trestá Jartáš L. (1086056) – Zempl. Jastrabie, pozastavením výkonu športovej činnosti, pozastavením
výkonu inej ako športovej činnosti, pozastavením výkonu funkcie na 14 mesiacov - DP (49 1e, 49 2e) +10 € od 4.4.2016,
2015/16–090 DK trestá ŠK Zempl. Jastrabie finančnou pokutou 150 €, DP 50e, 50 odst. 5, Rozpis ObFZ TV A6v (Zempl.
Jastrabie - Zempl. Hradište),
2015/16–091 DK trestá ŠK Zempl. Jastrabie finančnou pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6r (Zempl. Jastrabie - Zempl.
Hradište)
2015/16–092 DK trestá ŠK Z. Jastrabie kontumáciou výsledku 0:3 v prospech Zempl. Hradište - (Zempl. Jastrabie Zempl. Hradište) - do pozornosti ŠTK,
2015/16–093 DK trestá ŠK Zempl. Jastrabie - (Zempl. Jastrabie - Zempl. Hradište), odobratím bodov (-3 body) po
ukončení ročníka 2015/2016 - do pozornosti ŠTK,
2015/16–094 DK trestá ŠK Zempl. Jastrabie - (Zempl. Jastrabie - Zempl. Hradište) - navýšiť ÚS na počet 10 do konca
súťažného ročníka 2015/2016,
2015/16–095 DK trestá FK Trebišov „B“ Milhostov finančnou pokutou 10 € - rozpis ObFZ TV A6l, 5 € - rozpis ObFZ TV
A6x, 20 € - rozpis ObFZ TV A6o,

2015/16–096 DK trestá FK Trebišov „B“ Milhostov na základe správy DS uzavretím hracej plochy futbalového areálu
Milhostov pre odohratie domácich majstrovských futbalových stretnutí (viď. ÚS ŠTK). FK Trebišov „B“ Milhostov nahlási
na ObFZ TV do 12.4.2016, 14,00 hod. náhradnú hraciu plochu pre odohratie domácich majstrovských stretnutí do konca
súťažného ročníka 2015/2016 - do pozornosti ŠTK,
2015/16–097 DK nariaďuje FK Trebišov „B“ Milhostov doručiť videozáznam zo stretnutia Trebišov „B“ Milhostov Slivník na ObFZ TV do 13.4.2016 – 14,00 hod.
2015/16–098 DK trestá OŠK Slivník finančnou pokutou 80 €, rozpis ObFZ TV A6a (Zempl. Hradište - Slivník/Kuzmice
(U19)
2015/16–099 DK trestá OŠK Slivník finančnou pokutou 33 € , rozpis ObFZ TV A6m (U19)

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 22 z 31.3.2016
1. Správy ŠTK

2015/16-0094 ŠTK nariaďuje odohrať futbalové stretnutie U19 skupina A, 10. kolo Sečovce - Plechotice o 12,00 hod. z
dôvodu medzinárodného stretnutia v Sečovciach,
2015/16-0095 ŠTK ruší odohranie futbalového stretnutia VI. liga JUH 14. kolo Svätuše - Somotor z 3.4.2016. Kluby
predložia dohodu o odohranie stretnutia po vzájomnej dohode do 6.4.2016 prostredníctvom ISSF na komisiu ŠTK v
zmysle SP,
2015/16-0096 ŠTK po vykonanej kontrole uvoľňuje HP a objekt Slavoj Trebišov B Milhostov pre na odohranie domácich
stretnutí od 14. kola t. j. od 3.4.2016. DS vo svojej správe popíšu činnosť US a podmienky okolo HP a lavičky
náhradníkov,
2015/16-0097 ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia VII. liga SEVER pre FC Tokaj Tŕňa, jednotlivé stretnutia takto:
8. kolo FC Tokaj Tŕňa - FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany C 10.4.2016 o 15,30 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
9. kolo FC Tokaj Tŕňa - OFK Vojčice B 17.4.2016 o 16,00 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
13. kolo FC Tokaj Tŕňa - TJ Dargovských Hrdinov Dargov 15.5.2016 o 10,00 HP v Slovenskom Novom Meste,
14. kolo FC Tokaj Tŕňa - FK Kysta 22.5.2016 o 17,00 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
2015/16-0098 ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia III. liga U15 skupina B pre FC Tokaj Tŕňa, jednotlivé stretnutia takto:
9. kolo FC Tokaj Tŕňa - TJ Olympia Borša 16.4.2016 o 10,00 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
10. kolo FC Tokaj Tŕňa - TJ Malý Kamenec 23.4.2016 o 12,00 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
12. kolo FC Tokaj Tŕňa - TJ ŠM Streda nad Bodrogom 7.5.2016 o 12,00 hod. HP v Slovenskom Novom Meste,
13. kolo FC Tokaj Tŕňa - FK Slovan Brehov 14.5.2016 o 10,00 hod HP v Slovenskom Novom Meste,
ŠTK prejednala podanie na komisiu zo strany FK Zemplínska Teplica. Uvedené skutočnosti nespadajú na riešenie do
kompetencie ŠTK.
ŠTK dáva do pozornosti DK OŠK Somotor – nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia VI. Liga JUH -13. kolo SomotorStreda nad Bodrogom.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 2.-3.4.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Bálint na 2. a 3.4.2016.
KR oznamuje, že na náhradnom seminári dňa 31.3.2016 sa zúčastnil a úspešne ho absolvoval R Tokár J. st. a tým bol
zaradení na nominačnú listinu R na jarnú časť ročníka 2015/16.
KR opätovne upozorňuje R a DS, aby na komunikáciu s KR výhradne používali ISSF. Oznámenia inou formou nebudú
akceptované.

3. Správy DK
2015/16–083 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Uhrin L. - Zempl. Hradište (1268597) od 28.3.2016 + poplatok 10 €,
2015/16–084 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Rostás Cs. - Slov. Nové Mesto (1342980) od 28.3.2016 + poplatok 10 €,
2015/16–085 DK trestá TJ Dvorianky finančnou pokutou 66+10 € (rozpis ObFZ TV A6/m),
2015/16–086 DK nariaďuje OŠK Somotor doručiť videozáznam zo stretnutia Somotor – Streda n/Bodrogom na ObFZ
TV do 6.4.2016 – 14,00 hod.

4. Správy správcu súťaží
Opätovne upozorňujeme klubových manažérov na zadávanie zmien termínov stretnutí:

Žiadosti o zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí je potrebné podávať výhradne elektronicky a to priamo na
detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného (pribudlo tlačidlo „Zaevidovať podanie“) a nie cez elektronickú
podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu).
Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky
zainteresované strany o tomto podaní. Zainteresované strany sú povinné sa k žiadosti spätne vyjadriť cez ISSF do
najbližšieho zasadnutia komisii ObFZ. V prípade nevyjadrenia sa, príslušná komisia to bude brať ako súhlas
zainteresovanej strany s podanou žiadosťou. Týka sa to aj R a DS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 21 z 24.3.2016
1. Správy Výkonného výboru
VV na zasadnutí dňa 23.3.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
43/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
44/15-16 – informáciu predsedu KR o vyhodnotení zimného seminára R a DS zo dňa 12.3.2016,
45/15-16 – informáciu predsedu ŠTK o príprave, stave HP a začiatku jarnej časti ročníka 2015/16 dňa 27.3.2016
o 15,00 h.
46/15-16 – informáciu p. J. Šandora z prac. stretnutia TMK ObFZ a trénerov výberov ObFZ vo VV n/T.
8.3.2016
47/15-16 –informáciu o úhrade zberných faktúr TJ Dvorianky a TJ Svätá Mária
B, Schválil
48/15-16 – začiatok jarnej časti 2015/16 podľa termínov vyžrebovania a Rozpisu súťaží ObFZ,
49/15-16 – nominačné listiny R a DS na jarnú časť 2015/16, nezúčastnení R a DS na seminári s podmienkou
doplnenia na nominačné listiny až po absolvovaní náhradného seminára,
50/15-16 – účtovnú uzávierku ObFZ za rok 2015
C, Uložil
51/15-16 – ŠTK v prípade družstva dospelých TJ Dvorianky v VII. lige SEVER postupovať v zmysle SP,

2. Správy ŠTK
2015/16-0092 ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ 51/15-16 v zmysle SP Článok 84 - Vylúčenie zo súťaže, ods. a)
vylučuje TJ Poľnohospodár Dvorianky zo súťaže. Dosiahnuté výsledky sa anulujú. Vyžrebovaní súperi majú voľno.
2015/16-0093 ŠTK schvaľuje pre klub FK ROMA Sečovce odohrať domáce stretnutia od 15. kola t.j. od 10.4.2016 o
10,30 hod. do konca aktuálneho súťažného ročníka.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR
Zmeny v obsadení na 27.3.2016 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Fortuňaka M. na 27.3.2016 a oznámenia DS Cibáka P. – termíny delegácie
a Banika J. – prerušenie činnosti delegáta,
KR oznamuje, že na náhradnom seminári dňa 24.3.2016 sa zúčastnili a úspešne ho absolvovali R Puškáš D., Hufnágel L.
a DS Bojkovský J. a tým boli zaradení na nominačnú listinu R a DS na jarnú časť ročníka 2015/16.

4. Správy DK
Prenos trestov na jarnú časť 2015/16:
Kendi Š. (M. Horeš) 1 NEPO od 2.11.2015, Priam P. (V. Kamenec) 1 NEPO od 2.11.2015, Jurovský Cs. (Boťany) 1 NEPO
od 2.11.2015, Oláh M. (N. Ruskov) 2 NEPO od 2.11.2015, Ferenčík M. (Cejkov - U19) 1 NEPO od 2.11.2015, Lajčiak A.,
Baňacký N. (Úpor - U19) 1 NEPO od 2.11.2015,
DK upozorňuje kluby na novinku v ISSF, pri nahrávaní nominácií družstiev na stretnutia. V prípade, že na stretnutie je
nominovaný hráč, ktorý v tomto čase, má udelené disciplinárne opatrenie disciplinárnou komisiou a taktiež je toto riadne
zaevidované v ISSF (disciplinárna komisia musí všetky disciplinárne opatrenia nahrať do ISSF formou uznesenia).
Takýto hráč bude mať pri nominácii „vo svojom riadku vysvietený červený krúžok s výkričníkom“, čo znamená, že by
nemal nastúpiť na dané stretnutie (je v treste). Takto vytvorený Zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť schválený
rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia.
Zodpovednosť za štart hráčov sa napriek tejto novej funkcionalite v ISSF naďalej nemení a stále je za
štart hráča v treste zodpovedný príslušný klub.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 20 z 17.3.2016
1. Správy správcu súťaží
Vážené dámy, páni, kluboví manažéri
Oboznámte sa prosím s novinkami a usmerneniami pred začiatkom jarnej časti súťaže 2015/16.
a, Možnosť zmeny osobných údajov
Chceme Vám dať do pozornosti info, že si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie, ako adresu trvalého
bydliska a tel. kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu
účtu v ISSF ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať helpdesk, alebo príslušného sekretára zväzu.
Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel. kontakt a e-mail z toho dôvodu,
aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Na svojej stránke vpravo hore
je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny: osobných údajov (zaškrtnutie verejnej
fotografie, emailu a hesla. Kluboví manažéri oboznámte prosím všetkých svojich členov klubu o tejto možnosti zmeny.
b, Zadávanie zmien termínov klubovými manažérmi:
Zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí je potrebné podávať výhradne elektronicky a to priamo na detaile
stretnutia odohraného alebo plánovaného (pribudlo tlačidlo „Zaevidovať podanie“) a nie cez elektronickú podateľňu (typ
všeobecného podania na komisiu).
Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky
zainteresované strany o tomto podaní.
c, Zmeny fakturačných údajov
Kvôli hromadiacim sa nesprávnym postupom zmeny fakturačných údajov je vydané toto usmernenie.
V prípade potreby zmeny fakturačných údajov klubu (IBAN, fakturačná adresa a štatutárneho zástupcu klubu) je v prvom
rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmeny na ObFZ TV (e-mailom):
- pre IBAN -výpis z účtu, potvrdenie o účte z príslušnej banky, alebo kópiu prvej strany zmluvy s bankou,
- pre štatutárneho zástupcu - uznesenie z ostatného zasadnutia (členská schôdza), prezenčnú listinu - nie staršie ako 3
mesiace na príslušný riadiaci orgán súťaže ku ktorému klub patrí (ObFZ TV). Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a
schváli v úradnej správe a o tejto zmene informuje SFZ. Žiadame Vás o dodržiavanie týchto postupov.
d, Zadávanie nominácii družstiev klubovými manažérmi:
1. Kluboví manažéri sú povinní zadať aktuálne nominácie svojich družstiev (aj mládež) v ISSF do elektronického zápisu
pred stretnutím. Je potrebné mať na štadióne vybavenie PC s možnosťou pripojenia na internet, tlačiareň na vytlačenie
zápisu pred stretnutím (pre prevedenie konfrontácie, atď.). Je potrebné si pred začiatkom jarnej časti vyššie uvedené
technické zabezpečenie skontrolovať, resp. zabezpečiť jeho funkčnosť, atď.
2. V prípade nepredvídaných okolností (napr. výpadok el. energie, výpadok signálu internetu atď.), sú kluboví manažéri
povinní svoje nominácie družstiev (domáci, ale aj hostia) do ISSF zadať najneskôr do 1 hodiny po ukončení stretnutia.

2. Správy ŠTK

ŠTK oznamuje FK, že začiatky súťaží ObFZ v jarnej časti sa začnú podľa Rozpisu súťaží 2015/16 v týchto termínoch (v
prípade nepredvídaných okolnosti bude na tieto ŠTK adekvátne reagovať:
VI. liga SEVER a JUH: 13. kolo, 27.3.2016 o 15,00 hod.
VII. ligy SEVER:
8. kolo, 10.4.2016 o 15,30 hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––U19 A skupina: 10. kolo, 02.04.2016 o 10,00 hod.
U19 B skupina: 7. kolo, 16.04.2016 o 10,00 hod.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U15 A skupina: 10. kolo, 02.04.2016 o 10,00 hod.
U15 B skupina: 8. kolo, 09.04.2016 o 10,00 hod.
U15 C skupina: 6. kolo, 23.04.2016 o 10,00 hod.
ŠTK taktiež upozorňuje a doporučuje FK, aby pred jarnou časťou súťaže venovali zvýšenú pozornosť a starostlivosť
úprave hracej plochy, vybaveniu šatní a sociálnych zariadení podľa Rozpisu súťaží ObFZ (bod 4, odst. f) a taktiež v VI.
ligách dospelých, aby FK dodržiavali stanovené podmienky pre kvalitné „Natáčanie videozáznamu“ podľa Rozpisu bod 15.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR

KR oznamuje R a DS, ktorí sa nezúčastnili na seminári 12.3.2016, že podmienkou doplnenia na nominačnú listinu R a DS
pre jarnú časť 2015/16 je povinnosť absolvovať náhradný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 24.3.2016 o 16,00 hod. na
ObFZ.

4. Správy DK
Prenos trestov na jarnú časť 2015/16:
Kendi Š. (M. Horeš) 1 NEPO od 2.11.2015, Priam P. (V. Kamenec) 1 NEPO od 2.11.2015, Jurovský Cs. (Boťany) 1 NEPO
od 2.11.2015, Oláh M. (N. Ruskov) 2 NEPO od 2.11.2015, Ferenčík M. (Cejkov - U19) 1 NEPO od 2.11.2015, Lajčiak A.,
Baňacký N. (Úpor - U19) 1 NEPO od 2.11.2015,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 19 z 25.2.2016
1. Správy Výkonného výboru

VV na zasadnutí dňa 25.2.2016 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
35/15-16 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho Výkonného výboru,
36/15-16 – prejednanie diskusných príspevkov z konferencie 15.1.2016,
37/15-16 – informáciu o neuhradení zberných faktúr v ISSF, klubov TJ Dvorianky a TJ Svätá Mária,
B, Schválil
38/15-16 – termín a program zimného seminára R a DS na 12.3.2016 od 9,00 hod. na súkromnej SOŠ v Trebišove,
39/15-16 – navýšenie cestovných náhrad pre R a DS od jarnej časti ročníka 2015/16 o 2 € z dôvodu generovania
cestovných náhrad cez ISSF (týmto sa poplatok klubov 2,50 €/za zaúčtovanie na 1 stretnutie ruší),
40/15-16 – cenovú ponuku na vyhotovenie medaily pre ocenenie funkcionárov klubov,
41/15-16 – odmenu pre sekretára ObFZ za prácu pri organizačnom zabezpečení HT R a DS 19.12.2016,
C, Uložil
42/15-16 – klubom TJ Svätá Mária a TJ Dvorianky uhradiť dlžnú sumu v ISSF v termíne do 11.3.2016. V opačnom
prípade bude VV postupovať v zmysle príslušných noriem SFZ.

2. Správy KR

KR upozorňuje R a DS, aby svoju účasť (ktorí to doposiaľ neurobili) potvrdili e-mailom na sekretariát ObFZ.
KR na doškoľovací seminár 12.3.2016 od 9,00 hod. (súkromná SOŠ Trebišov) taktiež pozýva aj nových adeptov, ktorí
majú záujem pôsobiť vo funkcii R a DS v súťažiach riadených ObFZ Trebišov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 18 z 18.1.2016
1. Správa z riadnej konferencie ObFZ
Dňa 15.1.2016 v Trebišove sa uskutočnila konferencia ObFZ Trebišov.
Informácia o prijatých uzneseniach:
1. Konštatovala:
Na konferenciu bolo pozvaných 32 delegátov s právom hlasovať. Na konferencií sa zúčastnilo 20 delegátov s právom
hlasovať, čo predstavovalo 62,5 % - nú účasť. Na konferencii sa zúčastnilo aj 17 hostí, teda spolu bolo prítomných 37
účastníkov.
Týmto bola riadna konferencia ObFZ uznášania schopná.
2. Zobrala na vedomie:
- diskusné príspevky jednotlivých delegátov
3. Schválila:
- zloženie overovateľov zápisnice p. M. Jáger (Streda n/Bod.)., D. Petričko (Veľaty) a skrutátorov A. Koščo (TV), M.
Voroňák (Michaľany)
- zloženie pracovného predsedníctva z členov VV

- zloženie mandátovej komisie – J. Dioszegi (predseda), A. Koščo a M. Voroňák (členovia)
- zloženie návrhovej komisie – M. Iľko (predseda), M. Kudrík a J. Hreško (členovia)
- správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie (p. J. Dioszegi)
- program Konferencie ObFZ
- správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR, MrK) za jesennú časť ročníka 2015/16 (predseda ObFZ)
- správu Revíznej komisie a hospodárenie ObFZ za rok 2015
- rozpočet ObFZ na rok 2016
4. Uložila:
Výkonnému výboru ObFZ prejednať na najbližšom zasadnutí diskusné príspevky a námety na skvalitnenie činnosti, ktoré
boli jednotlivými delegátmi a členmi pracovného predsedníctva prednesené na Konferencii ObFZ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 17 z 07.12.2015
1. Správy Výkonného výboru
VV na zasadnutí dňa 7.12.2015 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
31/15-16 – informáciu predsedu ObFZ z konferencie VsFZ dňa 27.11.2015,
32/15-16 – informáciu predsedu ObFZ z porady predsedov a sekretárov ObFZ dňa 4.12.2015 v Bratislave,
33/15-16 – prípravu a organizačné zabezpečenie HT R a D ObFZ dňa 19.12.2015 v Trebišove,
B, Schválil
34/15-16 – revízny poriadok ObFZ Trebišov,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 16 z 12.11.2015
1. Správy Výkonného výboru
VV na svojom zasadnutí dňa 12.11.2015 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
25/15-16 – informáciu predsedu RK o zasadnutí predsedov RK ObFZ na VsFZ dňa 14.10.2015,
26/15-16 – správy predsedov ŠTK, DK, KR o vyhodnotení jesennej časti 2015/16,
27/15-16 – správu p. Dioszegiho o vyhodnotení súťaže Fair-play za jesennú časť 2015/16,
28/15-16 - prípravu a organizačné zabezpečenie halového turnaja R a D ObFZ v Trebišove 19.12.2015,
B, Schválil
29/15-16 – termín a program riadnej konferencie ObFZ na 15.1.2016 (PI) o 16,00 hod. V Trebišove,
30/15-16 – za predsedu organizačného výboru na halový turnaj výberov R a D ObFZ v rámci VsFZ, ktorý sa uskutoční
dňa 19.12.2015 v MŠH v Trebišove a Hádzanárskej hale SŠ v Sečovciach člena VV p. Michala Iľka,
31/15-16 – sekretárom uzatvorené zápisy zo stretnutí, kde nebol delegovaný R za 10/2015 v počte 23,
C, Uložil
32/15-16 – sekretárovi ObFZ v spolupráci s predsedom RK spracovať návrh „Revízneho poriadku“ pre ObFZ a predložiť
ho na zasadnutie VV v mesiaci december 2015, Z: sekretár ObFZ

2. Správy KR a sekretariátu ObFZ

Predbežná nominácia výberu R a D ObFZ na HT dňa 19.12.2015:
pp. Čertický, Dušek, Hepka, Kovalčin, Miklóš ml., Ondrašek, Prokopovič, Puškáš, Ševčík, Vass S., Tokár ml., Bajo, Várady,
tréningov sa môžu zúčastniť aj ďalší, ktorí spĺňajú kritéria štartu uvedené nižšie.

Štart hráčov: - štartovať môžu R a D na nominačnej listine VsFZ - bez obmedzenia veku, na nominačnej listine ObFZ vek nad 35 rokov.
KR žiada R a D, aby sa zúčastnili tréningových zrazov podľa uvedeného rozpisu.
Rozpis termínov tréningových zrazov:
- 21.11.2015 (SO) – 11,00 hod. – SOŠ Trebišov
- 25.11.2015 (ST) – 18,00 hod. – SOŠ Trebišov
- 02.12.2015 (ST) – 18,00 hod. – SOŠ Trebišov
- 12.12.2015 (SO) – 11,00 hod. – MsŠH Trebišov
Nominácia R, ktorí budú na turnaji rozhodovať:
d.p. Bindas, Koscelník, Kavčák, Miklóš st., Pustaiová, Baniková
V prípade nejasnosti a ďalších informácii kontaktujte sekretariát ObFZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 15 z 5.11.2015
1. Správy ŠTK
2015/2016-0090 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 sk. B, 6. kolo Borša - Malý Kamenec 0:3 K
(dohrávka - malo sa hrať po dohode klubov v M. Kamenci, podľa vyžrebovania domáci - Borša, na stretnutie nenastúpili).
Do pozornosti DK.
2015/2016-0091 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry 09/2015 odpočíta OŠK Somotor –
dospelí, po ukončení súťažného ročníka 2015/2016 – 3 body.

2. Správy KR
KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia VI. ligy SEVER Nový Ruskov – Zempl. Teplica, bez ďalších opatrení. KR žiada R
a DS, ktorí majú záujem sa aktívne zúčastniť na turnaji R a D v rámci VsFZ dňa 19.12.2015 v Trebišove, aby sa obratom
prihlásili e-mailom na sekretariát ObFZ.

3. Správy DK
2015/16-0076 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Kendi Š. (M.Horeš) od 2.11.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0077 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Priam P. (V. Kamenec) od 2.11.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0078 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Jurovský Cs. (Boťany) od 2.11.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0079 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Ferenčík M. (Cejkov – U19) od 1.11.2015 + poplatok 5 €,
2015/16-0080 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Lajčiak A., Baňacký N. (Úpor - U19) od 1.11.2015 + poplatok 2 x 5 €,
2015/16-0081 DK trestá TJ Borša pokutou 50 € (M. Kamenec – Borša, U15), rozpis ObFZ TV A6a,
2015/16-0082 DK trestá na 2 stretnutia NEPO: Oláh M. (N. Ruskov) od 2.11.2015 + poplatok 10 €,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 14 z 29.10.2015
1. Správy ŠTK

2015/2016-0081 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U15 skupina B, 6. kolo Borša - Malý Kamenec 30.10.
2015 o 10, 00 hod. na HP v Malom Kamenci po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0082 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U15 skupina A, 9. kolo Cejkov - Hraň 29.10. 2015 o
10,00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0083 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. ligy SEVER, 12. kolo Vojčice - Nový Ruskov 1. 11.
2015 o 11,30 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0084 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. lige JUH, 12. kolo Malý Kamenec - Leles 1. 11.
2015 o 10,30 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0085 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. ligy SEVER, 12. kolo Trebišov B Milhostov Plechotice 31. 10. 2015 o 14,00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0086 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U19 skupina A, 9. kolo Nižný Žipov - Plechotice 30.
10. 2015 o 13,00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0087 ŠTK ruší uznesenie 2015/16-0078 a súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U15 skupina A, 9.
kolo Kuzmice/Slivník - Michaľany 30.10. 2015 o 13,30 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/2016-0088 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U19 skupina A, 8. kolo Roma Sečovce Slivník/Kuzmice 3:0 K (H sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK.
2015/2016-0089 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry 09/2015 odpočíta OŠK Somotor –
dospelí, po ukončení súťažného ročníka 2015/2016 – 3 body.
ŠTK upozorňuje Michaľany B Čerhov na dodržiavanie rozpisu ObFZ ohľadom minimálneho vybavenia (neúplné bariéry
okolo HP, chýbajú sedadlá na striedačkách domácich, nevhodná kabína pre delegované osoby) pod hrozbou
disciplinárnych opatrení. Do pozornosti DK.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 30.10. a 1.11..2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia R: Puškáš na 1.11.15 (popoludní), Stečák na 30.10. a 1.11.15, Fortuňak na 1.11.15.
KR berie na vedomie podanie na komisiu R v ISSF od FK Zempl. Teplica. KR žiada OFK Nový Ruskov o doručenie
videozáznamu zo stretnutia Nový Ruskov – Zempl. Teplica do 3.11.2015 - 14,00 hod.

3. Správy DK
2015/16-0071 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Kis-Berta T. (M.Horeš) od 24.10.2015 + poplatok 10 €, 2015/160072 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Giňo J., Prášil F. Roma Sečovce) od 24.10.2015 + poplatok 2x10 €, 2015/160073 DK trestá TJ Streda n/Bodrogom pokutou 20 € (HNS divákov po stretnutí V. Kamenec- Streda n/B), 2015/160074 DK trestá OŠK Slivník/Kuzmice pokutou 80 € (Roma Sečovce – Slivník/Kuzmice U19), rozpis ObFZ TV A6a,
2015/16-0075 DK trestá FK Michaľany „B“ Čerhov pokutou 20 € , rozpis ObFZ TV A6,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 13 z 22.10.2015
1. Správy ŠTK

2015/16-0077 ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie VI. ligy SEVER 11. kolo Trebišov "B" Milhostov - Zemplínske Jastrabie
25.10.2015 o 14,00 hod. na pomocnom ihrisku Slavoja v Trebišove.
2015/16-0078 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U15 skupina A, 9. kolo Kuzmice - Michaľany 1.11. 2015
o 14, 00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0079 ŠTK so súhlasom klubov nariaďuje odohrať stretnutie VI. ligy JUH (Boťany – Leles), 11. kolo dňa
25.10.2015 o 10,30 hod.
2015/16-0080 ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie U19 skupina A, 8. kolo Cejkov - Zempl. Hradište o 14,30 hod. (dohoda
klubov),
ŠTK oznamuje futbalovým klubom, že ponúka možnosť odohrať stretnutia plánované na 1. 11. 2015 v sobotu 31. 10.
2015 v ÚHČ, prípadne skôr, podľa dohody jednotlivých FK. Svoj záujem oznámte (obidva kluby) prostredníctvom ISSF na
komisiu ŠTK, po vzájomnej dohode so súperom do 27.10.2015 (UT) do 16,00 hod.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 24. a 25.10.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Pustaiová, Hufnágel, Bálint, Kovalčin, Miklóš, Rosipajla. KR opätovne vyzýva DZ J.
Banika o prepracovanie správy DS (Biel – Veľký Kamenec).

3. Správy DK

2015/16-0066 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Vaško L. (Slivník) od 19.10.2015 + poplatok 10 €, 2015/16-0067 DK
trestá na 1 stretnutie NEPO: Kocsis O. (Streda n/B) od 19.10.2015 + poplatok 10 €, 2015/16-0068 DK pozýva na
zasadnutie DK 29.10.2015, 15:30 hod. R – Miklóš T, DS – Pásztor T. (Veľký Kamenec - Streda n/B), 2015/16-0069 DK
ukladá doručiť videozáznam FK Veľký Kamenec na ObFZ TV do 27.10.2015, 14,00 hod (Veľký Kamenec – Streda n/B),
2015/16-0070 DK trestá R – Rosipajla R. pokutou 5 € , rozpis ObFZ TV A 6 PP – 6.1c,
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 12 z 15.10.2015
1. Správy Výkonného výboru
VV na zasadnutí dňa 12.10.2015 prijal nasledovné uznesenie.
A, Zobral na vedomie
18/15-16 – informáciu MrK o činnosti komisie a vyhodnotení letného prestupového obdobia 2015/16,
19/15-16 – informáciu predsedu ŠTK o činnosti komisie v jesennej časti roč. 2015/16,
20/15-16 – informáciu o príprave halového turnaja R a DS ObFZ v rámci VsFZ,
B, Schválil
21/15-16 – zmenu termínu halového turnaja R a DS ObFZ v rámci VsFZ na 19.12.2015,
22/15-16 – sekretárom uzatvorené zápisy zo stretnutí, kde nebol delegovaný R za 09/2015 v počte 18 stretnutí,
C, Uložil
23/15-16 – p. P. Koščovi pripraviť nomináciu výberu R a D na halový turnaj 19.12.2015, ako aj termíny tréningových

zrazov, T: do 20.10.2015
24/15-16 – predsedovi KR pripraviť návrh rozhodcov na rozhodovanie na halovom turnaji 19.12.2015, T: 31.10.2015

2. Správy ŠTK
2015/16-0074 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VI. ligy JUH 9. kolo Somotor - Malý Horeš 3:0 K
(inzultácia R). Po ukončení súťažného ročníka odpočíta TJ Malý Horeš - 3 body.
2015/16-0075 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia VII. ligy SEVER Dvorianky - Vojčice "B" 3:0 K (pokles
hráčov H pod 7). Výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.
2015/16-0076 ŠTK nariaďuje zmenu ÚHČ stretnutia U19 skupina A, 7. kolo, Slivník/Kuzmice - Cejkov 17.10.15 o 14,00
hod. (kolízia stretnutí Cejkov s U15). Po vzájomnom súhlase klubov.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR
Zmeny v obsadení na 17. a 18.10.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Fortuňák, Stečák, Hufnágel, Hepka na 17.10.2015. KR na základe správy DS
pristupuje k OOD R Fortuňaka. KR nariaďuje prepracovať D Sedlákovi správy DS a PR (Michaľany B – Zempl. Jastrabie)
a D Banikovi správu DS (Biel – Veľký Kamenec).

4. Správy DK
2015/16-0052
2015/16-0053
2015/16-0054
2015/16-0055
2015/16-0056
2015/16-0057
2015/16-0058
2015/16-0059
2015/16-0060
2015/16-0061
2015/16-0062
2015/16-0063
2015/16-0064
2015/16-0065

DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Kriška M. (Roma Sečovce) od 12.10.2015 + poplatok 10 €,
DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Hromý E. (Roma Sečovce) od 12.10.2015 + poplatok 10 €,
DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Bodis M. (Michaľany „B“ Čerhov) od 12.10.2015 + poplatok 10 €
DK trestá Kenéz N. (M. Horeš) pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie výkonu inej ako
športovej činnosti na 9 mesiacov NEPO: od 12.10.2015 + poplatok 10 €,
DK trestá TJ M. Horeš pokutou 150 €, DP 49 -1f,
DK trestá TJ M. Horeš pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6t,
DK trestá TJ M. Horeš kontumáciou výsledku 3:0 v prospech OŠK Somotor (Somotor - M. Horeš), DP 495, (do pozornosti ŠTK),
DK trestá TJ M. Horeš odobratím bodov (-3 body) po ukončení ročníka 2015/2016, DP 49-5,(do
pozornosti ŠTK),
DK trestá Kováč E. (M. Horeš) pozastavením výkonu funkcie „Kpt.“ na 2 mesiace od 12.10.2010,
DK trestá OŠK Somotor pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6r,
DK trestá OŠK Somotor pokutou 20 € nedostatočná ÚS (Somotor - M. Horeš),
DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia Zempl. Jastrabie – Hraň – súlad rozpisu ObFZ TV C15,
DK trestá OFK Vojčice pokutou 35 €, rozpis ObFZ TV A6k (Dvorianky - Vojčice „B“),
DK trestá R – Hufnágel L. pokutou 5 €, rozpis ObFZ TV A 6 PP – 6.1c,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 11 z 8.10.2015
1. Správy ŠTK
2015/16-0072 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 skupina C, 4. kolo Svätá Mária - Veľký Horeš 0:3 K
(domáci nenastúpili), do pozornosti DK.
2015/16-0073 ŠTK vylučuje zo súťaže U15 skupina C, TJ TYCE Svätá Mária v zmysle SP za 3 kontumácie, súperi vo
vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK.
ŠTK dáva do pozornosti TJ Družstevník Vojka – neúplné bariéry okolo HP
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 10. a 11.10.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Čertický od 14.10.2015 do prihlásenia, Fortuňak na 10.10.2015, PR Banik na
18.10.2015. KR berie na vedomie podanie na komisiu cez ISSF od TJ Malý Horeš a PR M. Hreška.
3. Správy DK
2015/16-0044 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Novák D. (TV “B“ Milhostov) od 5.10.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0045 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Koribanič M. (Kysta) od 5.10.2015 + poplatok 10 €,

2015/16-0046 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Jurík S. (Sečovce) od 4.10.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0047 DK trestá na podnet ŠTK FK Svätá Mária pokutou 50 €, rozpis ObFZ TVA6a,
2015/16-0048 DK trestá na podnet ŠTK FK Svätá Mária pokutou 17 €, rozpis ObFZ TVA6m,
2015/16-0049 DK trestá na podnet ŠTK FK Vojka pokutou 20 €, rozpis ObFZ TVA6o,
2015/16-0050 DK ukladá TJ Vojka odstrániť nedostatky vybavenia ochrannej bariéry okolo hracej plochy do
17.10.2015,
2015/16-0051 DK ukladá doručiť videozáznam FK Zemplínske Jastrabie na ObFZ TV do 14.10.2015 do 14,00 hod.
(Zempl. Jastrabie - Hraň)
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

4. Správy správcu súťaží
Opätovné usmernenie pre KM ISSF v prípade nedelegovania kvalifikovaného R na stretnutie:
1. KM zadajú nominácie svojich družstiev (aj U15 a U19) v ISSF tak ako doposiaľ, pred začiatkom stretnutia, resp. max.
do 1 hodiny od ukončenia stretnutia (nominácie musia byť aktuálne, tak ako budú uvedené na papierovom zápise
o stretnutí)
2. Zápis o stretnutí pri nedelegovaní kvalifikovaného R nebude možné vyplniť v elektronickej forme v ISSF (vyplní ho až
správca súťaží po jeho doručení na ObFZ). V tomto prípade usporiadateľ stretnutia (zodpovedný domáci klub) zabezpečí
jeho kompletné vypísanie (obidve strany).
3. Usporiadateľ stretnutia taktiež zabezpečí doručenie papierového zápisu o stretnutí bezodkladne po ukončení stretnutia
emailom na ObFZ, najneskôr však v prvý pracovný deň po stretnutí.
4. Až po doručení zápisu a jeho uzatvorení správcom súťaží ObFZ bude výsledok stretnutia a body započítané v tabuľke
príslušnej súťaže na stránke www.futbalnet.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 10 z 1.10.2015
1. Správy ŠTK
2015/16-0069 - ŠTK schvaľuje pre družstvo VI. ligy SEVER Trebišov "B" Milhostov - domáce stretnutia odohrať na HP
vo Vojčiciach v ÚHČ, až do odstránenia nedostatkov na vlastnej HP. Zraz družstiev vo Vojčiciach.
2015/16-0070 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U19 skupina A, 4. kolo Sl. Sečovce - Slivník/Kuzmice
3:0 K (hostia sa nedostavili), do pozornosti DK.
2015/16-0071 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 skupina C, 3. kolo Boľ - Svätá Mária 3:0 K (hostia
sa nedostavili), do pozornosti DK.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR

Zmeny v obsadení na 3. a 4.10.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Hufnágel na 3.10., Rosipajla na 3. a 4.10., Fortuňak na 4.10., PR Eštok na 10.
a 11.10.15. KR berie na vedomie list od OŠK Somotor.

3. Správy DK
2015/16-0040 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Kanaloš P. (TV“B“ Milhostov) od 28.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0041 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Petričko D. (Michaľany „C“ Veľaty) od 28.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0042 DK trestá FK Slivník/Kuzmice pokutou 80 €, rozpis ObFZ TVA6a ,
2015/16-0043 DK trestá FK Svätá Mária pokutou 50 €, rozpis ObFZ TVA6a,
2015/16-0043 DK vzhliadla video zo stretnutia Vojka - Svätuše(video v súlade s rozpisom ObFZ TV)

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 9 z 24.9.2015
1. Správy ŠTK
2015/26-0065 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. ligy SEVER 8. kolo Z. Hradište - OFK Nový Ruskov
dňa 4.10.2015 v ÚHČ na HP v Novom Ruskove v opačnom poradí po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0066 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 skupina A, 3. kolo Michaľany - Dvorianky 3:0 K
(hostia na stretnutie nenastúpili). Do pozornosti DK.
2015/16-0067 ŠTK vylučuje zo súťaže U 15 skupina A TJ Poľnohospodár Dvorianky v zmysle SP za 3 kontumácie,
súperi vo vyžrebovaní majú voľno.
2015/16-0068 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za neuhradenie zbernej faktúry 07/2015 odpočíta TJ Dvorianky – dospelí, po
ukončení súťažného ročníka 2015/2016 – 3 body.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 26. a 27.9.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Kozák a Fortuňak na 26.9., Puškáš na 26.9. o 14,00 hod., Hufnágel na 27.9.15.
KR dôrazne žiada R Tokára st. o okamžité doručenie zápisov o stretnutí Zempl. Teplica – Vojčice (U15 skupina A) a
Zempl. Teplica - Michaľany B Čerhov (VI. liga SEVER).

3. Správy DK

2015/16-0034 DK trestá na 4 stretnutia NEPO: Papp R. (Slov. N. Mesto) od 21.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0035 DK trestá TJ Veľký Kamenec pokutou 50 €, rozpis ObFZ TVA6r, (Veľký Kamenec - Vojka),
2015/16-0036 DK trestá TJ Dvorianky pokutou 50 €, rozpis ObFZ TVA6a, (Michaľany - Dvorianky, U15),
2015/16-0037 DK trestá FK Dvorianky pokutou 17 €, rozpis ObFZ TVA6m,
2015/16-0038 DK ukladá FK Vojka doručiť videozáznam na ObFZ do 30.9.2015, 14,00 hod. (Vojka - Svätuše, správa
DS)
2015/16-0039 DK upozorňuje kluby na dodržiavanie ustanovenia rozpisu ObFZ TV (natáčanie videozáznamu) v prípade
zistenia nedostatkov prijme voči klubom disciplinárne opatrenia.
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 8 z 17.9.2015
1. Správy ŠTK
2015/16-0056 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 sk. A, 2. kolo Dvorianky - Hraň 0:3 K (domáci na
stretnutie nenastúpili). Do pozornosti DK.
2015/16-0057 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VII. ligy SEVER 4. kolo Sečovce – Tŕňa dňa 27.9.2015 o
15,00 hod. na HP v Slovenskom Novom Meste po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0058 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia v opačnom poradí - III. liga U15 sk. B, 2. kolo TŕňaBorša dňa 19.9.2015 o 10,00 hod. na HP v Borši po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0059 ŠTK súhlasí s odohraním domácich futbalových stretnutí U19 sk. B - FC Dobrá na HP v Bieli v ÚHČ o
10,00 hod., okrem 4. kolo dňa 26.9.2015 FC Dobrá - Malý Horeš o 11,45 hod. a 10. kolo dňa 7.5.2016 Dobrá - Malý
Horeš o 11,45 hod. - kolízia stretnutí s U15 OFK Biel.
2015/16-0060 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VI. ligy SEVER 6. kolo Slavoj Trebišov "B" - OFK Vojčice
20.9.2015 v ÚHČ na HP vo Vojčiciach (uzn. DK 2015/16-0019).
2015/16-0061 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VII. ligy SEVER 6. kolo Tŕňa - Dargov dňa 11.10.2015 v
ÚHČ na HP v Dargove v opačnom poradí po vzájomnej dohode klubov.

2015/16-0062 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia U15 sk. C 1. kolo Biel - Svätá Mária 3:0 K (neoprávnený
štart H4 a H6). Do pozornosti DK.
2015/16-0063 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú zbernú faktúru 07/2015 odpočíta TJ Dvorianky - dospelí,
ďalšie - 3 body po ukončení súťažného ročníka 2015/2016.
2015/16-0064 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za neuhradenie zbernej faktúry 07/2015 odpočíta TJ Svätá Mária, U15 - 3 body
po ukončení súťažného ročníka 2015/2016.
ŠTK dáva do pozornosti: U15 sk. A, 2. kolo Cejkov - Z. Teplica posunutý začiatok stretnutia na 10,10 hod z dôvodu
meškania domácich hráčov.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 19. a 20.9.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia: R Stečák na 19.9., Rosipajla na 19. a 20.9., Miklóš na 26.9.15.
KR dôrazne upozorňuje R Hufnágel, Kvočka, Rosipajla, Ševčík na včasné uzatváranie zápisov o stretnutí (max. 2 hodiny
po zadaní nominácie družstva KM) pod hrozbou disciplinárnych opatrení Rozpis súťaží A/6.1.a.

3. Správy DK

2015/16-0022 DK trestá na 3 stretnutia NEPO: Adam D. (Roma Sečovce) od 14.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0023 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Dudáš A. (Tŕňa) od 13.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0024 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Uhrin L. (Kysta) od 13.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0025 DK trestá na 1 stretnutie NEPO: Horňák K. (Slivník - U19 ) od 13.9.2015 + poplatok 5 €,
2015/16-0026 DK trestá FK Svätá Mária pokutou 13 €, rozpis ObFZ TV A6n ,
2015/16-0027 DK trestá FK Dvorianky pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6a , (Dvorianky - Hraň, U15)
2015/16-0028 DK trestá FK Cejkov pokutou 7 €, rozpis ObFZ TV A6c, (Cejkov - Z.Teplica, U15)
2015/16-0029 DK trestá FK Trebišov „B“ Milhostov pokutou 50 €, rozpis ObFZ TV A6r, (TV „B“ Milhostov – Roma
Sečovce),
2015/16-0030 DK ukladá doručiť videozáznam TJ Veľký Kamenec na ObFZ TV do 23.9.2015, 14,00 hod (V. Kamenec –
Vojka),
2015/16-0031 DK trestá OŠK Z. Hradište pokutou 50 €, rozpis ObFZ TVA6r (Z.Hradište - Z. Jastrabie),
2015/16-0032 DK upozorňuje FK na dodržiavanie ustanovenia disciplinárneho poriadku Druhá časť čl. 44,
2015/16-0033 DK upozorňuje kluby na dodržiavanie ustanovenia rozpisu súťaží ObFZ TV (natáčanie videozáznamu),
v prípade zistenia nedostatkov prijme voči klubom disciplinárne opatrenia,
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 7 z 10.9.2015
1. Správy Výkonného výboru

VV na zasadnutí dňa 8.9.2015 okrem iného prejednal a prijal uznesenie.
A, Zobral na vedomie
10/15-16 – informáciu predsedu DK o činnosti komisie v úvode ročníka 2015/16,
11/15-16 – informáciu predsedu KR o činnosti komisie v úvode roč. 2015/16,
12/15-16 – informáciu sekretára o ISSF,
B, Schválil

13/15-16 – predsedovi DK pokračovať v preventívnych a náhodných vyžiadaniach videozáznamov z jednotlivých
stretnutí v VI. lige SEVER a JUH,
14/15-16 – sekretárom uzatvorené zápisy zo stretnutí, kde nebol delegovaný R za 08/2015 v počte 1 stretnutie,
15/15-16 – pre OŠK Somotor termín úhrady mesačnej zbernej faktúry do 25 - teho v mesiaci,
C, Uložil
16/15-16 – sekretárovi vyžiadať od OŠK Zempl. Hradište videozáznam zo stretnutia Zempl. Hradište – Zempl. Jastrabie
do stredy 16.9.2015 do 14,00 hod.,
17/15-16 – sekretárovi zaslať informáciu o termíne uskutočnenia turnaja R a D na ObFZ vo východoslovenskom
regióne, VsFZ a p. P. Barnovi s návratkou potvrdenia, resp. nepotvrdenia účasti na turnaji v Trebišove,
18/15/16 – predsedovi KR cestou ÚS upozorniť PR na správny postup pri hodnotení súťaže Fair – play (odpočet bodov
za OT) a v prípade nedostatkov uložiť PR prepracovať správu,

2. Správy ŠTK
2015/16-0049 ŠTK kontumuje výsledok futbalového stretnutia III. liga U15 sk. A 1. kolo Dvorianky - Sečovce 0:3 K (D
nenastúpili na stretnutie). Dvorianky do pozornosti DK.
2015/16-0050 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U19 sk. A Kysta - Slivník 15.9. 2015 o 14,00 hod. po
vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0051 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia VII. liga SEVER 2. kolo Tŕňa - Vojčice o 15,30 hod. v
opačnom poradí na ihrisku vo Vojčiciach po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0052 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za neuhradenie zbernej faktúry 07/2015 odpočíta TJ Dvorianky - 3 body po
ukončení súťažného ročníka 2015/2016.
2015/16-0053 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U19 IV. liga sk. A 2. kolo Nižný Žipov - Roma Sečovce
25.9.2015 o 15, 00 hod. po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0054 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje činnosť
a všetky matričné úkony TJ Dvorianky a TJ Svätá Mária, za neuhradenú faktúru 08/2015 TJ Plechotice a TJ Malý Kamenec
(stretnutia vo vyžrebovaní sa odohrajú), doklad o úhrade je potrebné doručiť na ObFZ do začiatku stretnutia, v opačnom
prípade ŠTK bude postupovať podľa SP čl. 83, (– 3 body po ukončení ročníka 2015/16).
2015/16-0055 TJ Plechotice, TJ Malý Kamenec doklad o úhrade ZFA 08/2015 doručený na ObFZ dňa 11.9.2015 uvoľnená činnosť od 11.9.2015.
ŠTK na základe správ DS dáva DK do pozornosti tieto FK:
TV B Milhostov oplotenie okolo HP nedokončené - chýba, lavičky náhradníkov oboch družstiev neupravené,
nedokončené. Leles - štadión bez pripojenia na vodu.
ŠTK upozorňuje FK, že 3 akékoľvek kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR
Zmeny v obsadení na 12. a 13.9.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.
KR nariaďuje prepracovať správy PR: Cibák (Somotor, Hraň, Slivník), Banik (Slov. N. Mesto, Michaľany B Čerhov,
TV B Milhostov), Illeš (Leles, M. Horeš, Plechotice), Pásztor (Roma Sečovce, Boťany) do 16.9.2015.
KR upozorňuje PR na povinnosť hlásenia výsledkov podľa Rozpisu súťaží na sekretariát ObFZ.

4. Správy DK
2015/16-0013 DK trestá na 1 stretnutia NEPO: Biačko T. (Svätuše) od 7.9.2015 + poplatok 10 €,
2015/16-0014 DK trestá Jurko P. VM (N. Ruskov) zákazom vykonávania akýchkoľvek funkcií 1 mesiac NEPO od
7.9.2015 (HNS N. Žipov - N. Ruskov) + poplatok 10 €,
2015/16-0015 DK trestá na 1 stretnutia NEPO: Tomáš L. (Z.Hradište – U19) od 6.9.2015 + poplatok 5 €,
2015/16-0016 DK trestá na 1 stretnutia NEPO: Varga D. (Slavoj Sečovce – U19) od 6.9.2015 + poplatok 5€,
2015/16-0017 DK trestá FK N. Ruskov pokutou 20 € ( HNS – VM, N. Žipov - N. Ruskov),
2015/16-0018 DK ukladá doručiť videozáznam FK Trebišov „B“ Milhostov na ObFZ TV do 16.9.2015 - 14,00 hod.
(Trebišov „B“ Milhostov - Roma Sečovce),
2015/16-0019 DK trestá na základe podnetu ŠTK FK Trebišov „B“ Milhostov uzavretím hracej plochy futbalového areálu
Milhostov pre odohratie domácich majstrovských futbalových stretnutí do odstránenia zistených nedostatkov (viď. ÚS
ŠTK). FK Trebišov „B“ Milhostov nahlási na ObFZ TV do 16.9.2015 náhradnú hraciu plochu pre odohratie domácich
majstrovských stretnutí,
2015/16-0020 DK na základe podnetu ŠTK trestá FK Leles pokutou 20 €, Rozpis ObFZ A6o,
2015/16-0021 DK trestá FK Dvorianky pokutou 50 €, Rozpis ObFZ A6a,
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 6 z 3.9.2015

1. Správy ŠTK

2015/16-0045 ŠTK berie na vedomie odhlásenie zo súťaže OŠK Somotor - U15 skupina B. Súperi vo vyžrebovaní budú mať voľno.
OŠK Somotor do pozornosti DK.
2015/16-0046 ŠTK súhlasí s odohraním futbalového stretnutia U15 skupina A, TJ Internacionál Hraň - OFK Vojčice dňa
15.09.2015 o 15,00 hod. po vzájomnej dohode klubov.

2015/16-0047 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje činnosť
a všetky matričné úkony TJ Dvorianky (stretnutie vo vyžrebovaní sa odohrá), doklad o úhrade je potrebné doručiť na
ObFZ do začiatku stretnutia, v opačnom prípade bude ŠTK postupovať podľa uvedeného článku SP.
2015/16-0048 ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje všetky
matričné úkony klubom: TJ TYCE Svätá Mária a SC Dobrá až do uhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 5. a 6.9.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované
osoby.

3. Správy DK
2015/16-0012 DK trestá OŠK Somotor pokutou 17 €, rozpis ObFZ TV A6m
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 5 z 27.8.2015
1. Správy ŠTK

2015/2016-0043 ŠTK súhlasí zo zmenou ÚHČ pre účastníka VI. ligy SEVER - FK TJ Roma Sečovce pre domáce
stretnutia na 11,30 hod. od 1.9.2015. Posledné domáce stretnutie 18.10.2015 (10. kolo) o 11,00 hod. na základe žiadosti
klubu.
ŠTK na základe správy DS dáva do pozornosti DK - FK TV B Milhostov a FK Michaľany B Čerhov.
ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje všetky matričné úkony
klubom: TJ TYCE Svätá Mária, SC Dobrá, TJ Dvorianky až do uhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na .8.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia R: Bálint, Rosipajla na 30.8.2015 a Puškáš na 30.8. a 6.9.2015.
KR upozorňuje R a PR, aby ospravedlnenia a prípadné ďalšie oznamy na KR podávali výhradne cez ISSF.
KR pozýva na zasadnutie dňa 3.9.2015 (ŠT) o 16,00 hod. R: Topolčaniová L. a Pčolinská N.

3. Správy DK

2015/16-0008
2015/16-0009
2015/16-0010
2015/16-0011

DK
DK
DK
DK

trestá na 1 stretnutie NEPO: Gatyáš L. (N. Ruskov) od 24.8.2015 + poplatok 10 €,
trestá na 1 stretnutie NEPO: Rác M. (Z. Hradište) od 24.8.2015 + poplatok 10 €,
na základe podnetu ŠTK trestá TV B Milhostov fin. pokutou 20 €, Rozpis ObFZ A6o,
trestá Michaľany B Čerhov a Nižný Žipov pokarhaním za nedostatočné vybavenie HP,

Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

4. Správy matriky

RaPP Článok 18, bod 16 – matrika ObFZ TV dopĺňa výklad uvedeného článku:
Ak materský klub hráča nemá v súťaží zaradené družstvo vekovej kategórie U19 zodpovedajúcej veku hráča, ale má
zaradené družstvo dospelých, taký hráč môže hosťovať v inom klube, ktorý má družstvo v jeho vekovej kategórii U19 aj
bez súhlasu materského klubu, avšak len v kategórii U19. Štart takého hráča v kategórii dospelých bude neoprávnený.
Matrika ObFZ upozorňuje hráčov a kluby, že posledný deň možnosti podania transferu pre amatérov (prestup,
hosťovanie) je 30.9.2015 do 24,00 hod.
Matrika upozorňuje rozhodcov M. Fortuňak, J. Kovalčin, M. Čertický, T. Miklóš ml., E. Hric a PR J. Baník, aby si svoje nové
plastové RP vyzdvihli na sekretariáte ObFZ, poplatok 5 €.

5. Správy správcu súťaží

Opätovne žiadam kluby, ktoré doposiaľ nezaslali emailom potrebné doklady, o ktoré som Vás žiadal zaslať
dňa 21.8.2015: „Z A Š L I T E I C H O B R A T O M“
1. Potvrdenie o pridelení IČO
2. Preskenovanú kartičku o pridelení DIČ (kluby, ktoré DIČ ešte nemajú, vyžiadať si ho na príslušnom DÚ a zaslať)
3. Potvrdenie o čísle účtu v banke, ktorý mate uvedený v ISSF (potvrdenie z banky, resp. z výpisu z účtu, aby
tam bol uvedený názov klubu).
Často kladené otázky a nejasnosti:
1. Hráčske konta si hráči môžu vytvoriť na hociktorej futbalovej matrike na Slovensku.
Nutná je osobná prítomnosť hráča, resp. zákonného zástupcu, kde si prevezmú „Protokol o prevzatí autentifikačných
údajoch :
a, - hráči nad 18 rokov, doniesť OP a osobnú emailovú adresu,
b, - hráči do 18 rokov, nutná prítomnosť zákonného zástupcu s OP a osobnou emailovou adresou (prítomnosť hráča nie
je potrebná). Zasielanie emailových adries hráčov na vytvorenie konta - na email ObFZ nebude akceptovaný.
2. Keď hráč zabudne heslo na pripojenie sa do ISSF:
Je potrebné sa pripojiť do internetu na adresu https://issf.futbalnet.sk/, zadať svoje prihlasovacie meno (t.j. reg.
číslo) a kliknúť na Zabudli ste heslo ? a tu si každý hráč môže vygenerovať nové heslo, ktoré mu bude zaslané na jeho
emailovú adresu, kde si ho vo svojej emailovej adrese musí na uvedenom linku aktivovať. Až po zmene hesla bude konto
hráča aktívne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 4 z 20.8.2015
1. Správy ŠTK

ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje všetky matričné úkony
klubom: TJ TYCE Svätá Mária, SC Dobrá, TJ Dvorianky až do uhradenia mesačnej zbernej faktúry.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 16.8.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia R: Puškáš, Bálint, Fortuňak na 23.8.2015 a PR: Cibák na 6.9.2015
KR upozorňuje R a PR, aby ospravedlnenia a prípadné ďalšie oznamy na KR podávali výhradne cez ISSF.

3. Správy DK
2015/16-0003 DK trestá na 1 stretnutia NEPO: Snižík P. (Z. Jastrabie) od 17.8.2015 + poplatok 10 €, 2015/16-0004
DK trestá na 1 stretnutia NEPO: Pichnarčík T. (Z. Teplica) od 17.8.2015 + poplatok 10 €, 2015/16-0005 DK berie na
vedomie podnet Z. Teplica (Z. Jastrabie- Z. Teplica), 2015/16-0006 DK dáva do pozornosti KR - R Hufnágel L. (Z.
Jastrabie- Z. Teplica), 2015/16-0007 DK trestá FK Slivník finančnou pokutou 20 €, rozpis ObFZ TV A6o,
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

4. Správy matriky
RaPP Článok 18, bod 16 – matrika ObFZ TV dopĺňa výklad uvedeného článku:
Ak materský klub hráča nemá v súťaží zaradené družstvo vekovej kategórie U19 zodpovedajúcej veku hráča, ale má
zaradené družstvo dospelých, taký hráč môže hosťovať v inom klube, ktorý má družstvo v jeho vekovej kategórii U19 aj
bez súhlasu materského klubu, avšak len v kategórii U19. Štart takého hráča v kategórii dospelých bude neoprávnený.
Matrika ObFZ upozorňuje hráčov a kluby, že posledný deň možnosti podania transferu (prestup, hosťovanie) je 30.9.2015
do 24,00 hod.
Matrika upozorňuje rozhodcov M. Fortuňak, J. Kovalčin, M. Čertický, T. Miklóš ml., E. Hric a PR J. Baník, aby si svoje nové
plastové RP vyzdvihli na sekretariáte ObFZ, poplatok 5 €.

5. Správy správcu súťaží
Často kladené otázky a nejasnosti:
1. Hráčske konta si hráči môžu vytvoriť na hociktorej futbalovej matrike na Slovensku.
Nutná je osobná prítomnosť hráča, resp. zákonného zástupcu, kde si prevezmu „Protokol o prevzatí autentifikačných
údajoch :
a, - hráči nad 18 rokov, doniesť OP a osobnú emailovú adresu,
b, - hráči do 18 rokov, nutná prítomnosť zákonného zástupcu s OP a osobnou emailovou adresou (prítomnosť hráča nie
je potrebná). Zasielanie emailových adries hráčov na vytvorenie konta - na email ObFZ nebude akceptovaný.

2. Keď hráč zabudne heslo na pripojenie sa do ISSF:
Je potrebné sa pripojiť do internetu na adresu https://issf.futbalnet.sk/, zadať svoje prihlasovacie meno (t.j. reg.
číslo) a kliknúť na Zabudli ste heslo ? a tu si každý hráč môže vygenerovať nové heslo, ktoré mu bude zaslané na jeho
emailovú adresu, kde si ho vo svojej emailovej adrese musí na uvedenom linku aktivovať. Až po zmene hesla bude konto
hráča aktívne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 3 z 13.8.2015
1. Správy ŠTK

2015/16-0039 ŠTK súhlasí s odohraním majstrovského stretnutia VI. ligy JUH 2. kolo - Streda nad Bodrogom - Somotor
1.9.2015 v UHČ po vzájomnej dohode klubov.
2015/16-0040 ŠTK nariaďuje odohrať futbalové stretnutie VI. ligy SEVER 1. kola Slivník - Michaľany "B" Čerhov
16.8.2015 v ÚHČ na HP v Kuzmiciach. Zraz R a družstvá H v Kuzmiciach.
2015/16-0041 ŠTK berie na vedomie odstúpenie zo súťaže ŠK Kuzmice – VI. liga SEVER od začiatku ročníka 2015/16
o do VI. ligy SEVER preraďuje zo VII. ligy SEVER TJ Inter Hraň. ŠK Kuzmice dáva do pozornosti DK.
2015/16-0042 ŠTK berie na vedomie odstúpenie zo súťaže OŠK Boľ – VI. liga JUH od začiatku ročníka 2015/16.
Družstva vo vyžrebovaní budú mať voľno. OŠK Boľ dáva do pozornosti DK.
ŠTK oznamuje účastníkom VII. ligy SEVER, že po preradení TJ Inter Hraň do VI. ligy SEVER, družstva vo vyžrebovaní
budú mať voľno.
ŠTK upozorňuje FK dospelých VI. ligy SEVER a JUH, že z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt podľa SHMÚ hlásených
na 16.8.2015, nariaďuje odohrať stretnutia v jednotnom čase o 17,30 hod..
ŠTK odporúča pre R všetkých stretnutí nasledujúceho kola (16.8.15), aby zabezpečili pre hráčov dostatočnú
možnosť na občerstvenie – dodržanie správneho pitného režimu (formou prestávky (aj viacnásobnej) v priebehu oboch
polčasov) z dôvodu (že, SHMÚ vydal meteorologickú výstrahu I. až III. stupňa).
ŠTK v zmysle SP čl. 83 za doposiaľ neuhradenú mesačnú zbernú faktúru 07/2015, zastavuje činnosť a všetky matričné
úkony klubom: TJ TYCE Svätá Mária, SC Dobrá, TJ Dvorianky (kluby, stretnutia vo vyžrebovaní odohrajú). V prípade
uhradenia FA, doklad o úhrade je potrebné okamžite emailom zaslať na ObFZ (po obdŕžaní dokladu o úhrade, do začiatku
stretnutia, bude mať klub uvoľnenú činnosť).
Usmernenie ŠTK v prípade nedelegovania kvalifikovaného R na stretnutie:
V súvislosti s požiadavkou klubov VI. Ligy SEVER o jednotný ÚHČ, ktorej výkonný výbor vyhovel, môže
nastať situácia, že na niektoré stretnutia komisia rozhodcov (KR) nebude môcť z kapacitných dôvodov
delegovať kvalifikovaného rozhodcu. ŠTK z tohto dôvodu dáva do pozornosti príslušné články súťažného
poriadku, ktoré pojednávajú ako postupovať v tomto prípade. Necitujeme celé články, len to
najpodstatnejšie a doplňujeme ohľadom čakacej doby.
Článok 56
Povinnosti organizátora stretnutia
Organizátor stretnutia je povinný vykonať opatrenia a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi a ďalšie opatrenia
ustanovené týmto poriadkom a rozpisom súťaže obzvlášť s ohľadom na bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia, a
to najmä
a) zabezpečiť poriadok na ihrisku,
b) zabezpečiť na stretnutie lopty, vyznačiť hraciu plochu,
c) zabezpečiť píšťalku, žltú a červenú kartu, zástavky,
d) zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc,
l) mať k stretnutiu k dispozícii papierový formulár pre zápis o stretnutí, ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí v ISSF,
Článok 62
Hosťujúce družstvo
Družstvo hosťujúceho klubu je povinné dostaviť sa včas na stretnutie a pomáhať organizátorovi stretnutia zaisťovať
bezpečnosť na ihrisku a bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia.
Článok 68
Čakacia doba od začiatku stretnutia
(1) Ak nie je v ustanovenom úradnom hracom čase začiatku stretnutia družstvo klubu pripravené začať stretnutie, alebo
nie je prítomný delegovaný rozhodca*, začiatok stretnutia sa odkladá o čakaciu dobu, ktorá je najviac 20 minút od
určeného začiatku stretnutia, ak nie je v tomto článku ustanovené inak (odseky 7 a 8).

* v prípade, že KR nedelegovala na stretnutie kvalifikovaného rozhodcu , je potrebné začať stretnutie
v ÚHČ bez čakacej doby pre delegovaného rozhodcu, platí aj pre článok 75 (1)
(7) Ak oznámi hosťujúce družstvo pred stretnutím organizátorovi stretnutia oneskorenie zapríčinené vyššou mocou (napr.
dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha dopravného prostriedku), domáce družstvo je povinné počkať na príchod
súpera a stretnutie odohrať. V tomto prípade je čakacia doba najviac 40 minút od ustanoveného začiatku stretnutia.
(8) Kluby družstiev sa môžu so súhlasom rozhodcu dohodnúť na predĺžení čakacej doby uvedenej v odsekoch 1 a 7.
Článok 75
Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu
(1) Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby a na stretnutí je prítomný iný
kvalifikovaný rozhodca, rozhodovanie stretnutia je povinný prevziať iný kvalifikovaný rozhodca. Ak je na stretnutí
prítomných viac kvalifikovaných rozhodcov, prednosť má rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Delegát zväzu nesmie stretnutie
sám rozhodovať, je však oprávnený určiť pri nedostavení sa delegovaného rozhodcu, kto bude stretnutie rozhodovať,
prípadne kto bude asistent rozhodcu.
(2) Ak nie je na ihrisku prítomný kvalifikovaný rozhodca, rozhoduje stretnutie funkcionár jedného z klubov (laický
rozhodca), o ktorom rozhodnú kapitáni alebo vedúci družstiev dohodou alebo žrebom za účasti navrhovaných kandidátov.
Výsledok dohody alebo žrebu sa uvedie v zápise o stretnutí.
(3) Rozhodca uvedený v odsekoch 1 a 2 má všetky práva a povinnosti delegovaného rozhodcu; nie je však povinný
rozhodovať stretnutie v predpísanom výstroji. Svoje oblečenie je povinný prispôsobiť vystrojeniu oboch družstiev s
pomocou organizátora stretnutia.
Článok 79 Zápis o stretnutí
(1) Zápis o stretnutí je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Ak ho nie je možné vyplniť v
ISSF, vypĺňa sa papierový formulár zápisu o stretnutí, a to buď na počítači alebo perom čitateľným paličkovým veľkým
písmom.
(4) Papierový formulár zápisu o stretnutí je delegovaný rozhodca alebo organizátor stretnutia, ak stretnutie rozhodoval
iný ako delegovaný rozhodca, povinný doručiť bezodkladne po stretnutí riadiacemu zväzu.
Usmernenie pre KM ISSF v prípade nedelegovania kvalifikovaného R na stretnutie:
1. KM zadajú nominácie svojich družstiev (aj U15 a U19) v ISSF tak ako doposiaľ, pred začiatkom stretnutia, resp. max.
do 1 hodiny od ukončenia stretnutia (nominácie musia byť aktuálne, tak ako budú uvedené na papierovom zápise
o stretnutí)
2. Zápis o stretnutí pri nedelegovaní kvalifikovaného R nebude možné vyplniť v elektronickej forme v ISSF (vyplní ho až
správca súťaží po jeho doručení na ObFZ). V tomto prípade usporiadateľ stretnutia (domáci klub) zabezpečí jeho
kompletné vypísanie (obidve strany).
3. Usporiadateľ stretnutia taktiež zabezpečí doručenie papierového zápisu o stretnutí bezodkladne po ukončení stretnutia
emailom na ObFZ, najneskôr v prvý pracovný deň po stretnutí.
4. Až po doručení zápisu a jeho uzatvorení správcom súťaží ObFZ bude výsledok stretnutia a body započítané v tabuľke
príslušnej súťaže na stránke www.futbalnet.sk
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

2. Správy KR
Zmeny v obsadení na 16.8.2015 sú zverejnené v „Obsadenie R a PR“ a sú záväzne pre delegované osoby.
KR berie na vedomie ospravedlnenia R: Fortuňak, Rosipajla, Bálint.
Náhradný seminár R a PR sa uskutočnil dňa 13.8.2015 a zúčastnili sa ho R: Tokár ml., Hufnágel a PR: Sedlák, Bálint. Po
úspešnom absolvovaní seminára menovaní boli zaradení na nominačné listiny R a PR na jesennú časť 2015/16.
KR upozorňuje R a PR, že stretnutia na 16.8.2015 sa odohrajú v čase, ktoré nariadila vo svojej správe ŠTK.

3. Správy DK
2015/16-0001 DK trestá ŠK Kuzmice finančnou pokutou 83 €, rozpis ObFZ TV A6m, 2015/16-0002 DK trestá OŠK
Boľ finančnou pokutou 66 €, rozpis ObFZ TV A6m,
Proti rozhodnutiam DK ObFZ je možné sa odvolať do 7 dní.

4. Správy matriky

RaPP Článok 18, bod 16 – matrika ObFZ TV dopĺňa výklad uvedeného článku:

Ak materský klub hráča nemá v súťaží zaradené družstvo vekovej kategórie U19 zodpovedajúcej veku hráča, ale má
zaradené družstvo dospelých, taký hráč môže hosťovať v inom klube, ktorý má družstvo v jeho vekovej kategórii U19 aj
bez súhlasu materského klubu, avšak len v kategórii U19. Štart takého hráča v kategórii dospelých bude neoprávnený.

5. Správy správcu súťaží
Často kladené otázky a nejasnosti:
1. Hráčske konta si hráči môžu vytvoriť na hociktorej futbalovej matrike na Slovensku.
Nutná je osobná prítomnosť hráča, resp. zákonného zástupcu na futbalovej matrike, kde si prevezme „Protokol
o prevzatí autentifikačných údajov :
a, - hráči nad 18 rokov, doniesť OP a osobnú emailovú adresu,
b, - hráči do 18 rokov, nutná prítomnosť zákonného zástupcu s OP a osobnou emailovou adresou (prítomnosť hráča nie
je potrebná). Zasielanie emailových adries hráčov na vytvorenie konta - na email ObFZ nebude akceptovaný.
2. Keď hráč zabudne heslo na pripojenie sa do ISSF:
Je potrebné sa pripojiť do internetu na adresu https://issf.futbalnet.sk/, zadať svoje prihlasovacie meno (t.j. reg.
číslo) a kliknúť na Zabudli ste heslo ? a tu si každý hráč môže vygenerovať nové heslo, ktoré mu bude zaslané na jeho
emailovú adresu, kde si ho vo svojej emailovej adrese musí na uvedenom linku aktivovať. Až po zmene hesla bude konto
hráča aktívne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 2 z 5.8.2015
1. Správy Výkonného výboru

VV na zasadnutí dňa 4.8.2015 okrem iného prejednal a prijal uznesenie.
A, Zobral na vedomie
01/15-16 – informáciu predsedu ŠTK o počte jednotlivých súťaží, stave HP a minimálnom vybavení, podľa Rozpisu
súťaží 2015/16
02/15-16 – informáciu predsedu KR o vyhodnotení letného seminára R a PR zo dňa 31.7.2015
03/15-16 - list o oznámení klubov VI. ligy SEVER o jednotnom ÚHČ s tým, že riadiaci orgán nemôže z kapacitných
dôvodov zabezpečiť účasť kvalifikovaného rozhodcu na všetky súťažné stretnutia v jednotlivých súťažných kolách VI. ligy
SEVER, VI. ligy JUH a VII. ligy SEVER hraných v jednotnom ÚHČ,
B, Schválil
04/15-16 – obsahový plán práce VV na II. polrok 2015
05/15-16 – nominačné listiny R a PR na jesennú časť 2015/16 s podmienkou zaradenia neprítomných a
ospravedlnených R a PR až po úspešnom absolvovaní náhradného seminára,
06/15-16 – p. Faťaru za člena KR,
07/15-16 – poplatok za prenos kompletných údajov z papierového zápisu o majstrovskom stretnutí do ISSF vo výške 5
€,
C, Uložil
08/15-16 – predsedovi ŠTK skontrolovať HP a vybavenie šatní, soc. zariadení v kluboch: TV B Milhostov, FK Nižný
Žipov, FC Tokaj Tŕňa a TJ Dargov,
09/15-16 – predsedovi ŠTK v spolupráci so sekretárom spracovať povinnosti klubov na stretnutiach, kde nebude
kvalifikovaný rozhodca, T: 13.8.2015

2. Správy ŠTK
2015/2016-0035 ŠTK oznamuje účastníkom VI. ligy SEVER, že ŠK Kuzmice sa 4. 8. 2015 odhlásili zo súťaže.
2015/2016-0036 ŠTK oznamuje účastníkom že do VI. ligy SEVER zaraďuje do súťaže TJ Internacionál Hraň.
2015/2016-0037 ŠTK oznamuje účastníkom súťaží dospelých ObFZ Trebišov, že všetky stretnutia dospelých sa
odohrajú v jednotný ÚHČ, okrem tých stretnutí, kde kluby, resp. klub požiada ŠTK o preloženie po vzájomnej dohode,
alebo o schválenie výnimky z ÚHČ.
2015/2016-0038 ŠTK oznamuje účastníkom VI. ligy JUH, že OŠK Boľ sa 4.8.2015 odhlásil zo súťaže. Kluby vo
vyžrebovaní budú mať voľno.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR

KR oznamuje R a PR, že náhradný letný seminár sa uskutoční na ObFZ dňa 13.8.2015 o 16,00 hod. R doniesť športový
úbor, PR písacie potreby. Účasť je potrebné potvrdiť predsedovi KR p. A. Koščovi (andrej.kosco@gmail.com). Účasť na
tomto seminári je podmienkou zaradenia na nominačné listiny pre jesennú časť ročníka 2015/16. Taktiež na seminár
pozývame aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť ako R a PR v rámci ObFZ Trebišov.

4. Správy správcu súťaží
Často kladené otázky a odpovede:
1. Hráčske konta si hráči môžu vytvoriť na hociktorej futbalovej matrike na Slovensku.
Nutná je osobná prítomnosť hráča, resp. zákonného zástupcu na futbalovej matrike, kde si prevezme „Protokol
o prevzatí autentifikačných údajov :
a, - hráči nad 18 rokov, doniesť OP a osobnú emailovú adresu,
b, - hráči do 18 rokov, nutná prítomnosť zákonného zástupcu s OP a osobnou emailovou adresou,
Zasielanie emailových adries hráčov na email ObFZ nebude akceptovaný.
2. Keď hráč zabudne heslo na pripojenie sa do ISSF:
Je potrebné sa pripojiť do internetu na adresu https://issf.futbalnet.sk/, zadať svoje prihlasovacie meno (t.j. reg.
číslo) a kliknúť na Zabudli ste heslo ? a tu si každý hráč môže vyžiadať nové heslo, ktoré mu bude zaslané na jeho
emailovú adresu, kde si ho v emaily musí na uvedenom linku aktivovať. Až po zmene hesla bude konto hráča aktívne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úradná správa č. 1 z 8.7.2015
1. Správy z riadnej konferencie ObFZ

Dňa 6.7.2015 sa uskutočnila konferencia ObFZ Trebišov.
Informácia o prijatých uzneseniach:
1. Konštatovala
Že na konferencii sa zúčastnilo 24 delegátov s právom hlasovať, čo predstavovalo 77.4 % - nú účasť. Na konferencii boli
prítomní aj 11 hostia. Spolu to bolo 35 účastníkov. Konferencia bola uznášania schopná.
2. Zobrala na vedomie
- diskusné príspevky jednotlivých delegátov
3. Schválila
- zloženie skrutátorov A. Koščo (Trebišov), J. Kovaľ (Dvorianky) a overovateľov zápisnice V. Švec (Nový Ruskov, P. Borčík
(Somotor)
- zloženie pracovného predsedníctva z členov VV
- zloženie mandátovej komisie – J. Repovský (predseda), A. Koščo a J. Kovaľ (členovia)
- zloženie návrhovej komisie – M. Iľko (predseda), M. Kudrík, J. Hreško (členovia)
. správu mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie
- program konferencie
- správu o činnosti VV a odborných komisii (ŠTK, DK, KR, MrK) za jarnú časť ročníka 2014/15 (predseda ObFZ)
- neschválila reorganizáciu súťaží od ročníka 2016/17
4. Uložila
Výkonnému výboru ObFZ prerokovať a realizovať diskusné príspevky, podnety a námety na skvalitnenie činnosti ObFZ,
prednesené na konferencii,

2. Správy ŠTK

ŠTK na zasadnutí dňa 7.7.2015 schválila:
01/15-16 – ŠTK schvaľuje spoločné družstva mládeže U19 na ročník 2015/16:
IV. liga U19 sk. A – OŠK Slivník/ŠK Kuzmice (pod spoločným názvom OŠK Slivník), TJ FO Plechotice/ OFK Nový
Ruskov (pod spoločným názvom TJ FO Plechotice),
IV. liga U19 sk. B – TJ FO Malý Horeš/Svätuše (pod spoločným názvom TJ FO Malý Horeš)
02/15-16 – ŠTK schvaľuje spoločné družstva mládeže U15 na ročník 2015/16:
III. liga U15 sk. A – ŠK Kuzmice/OŠK Slivník (pod spoločným názvom ŠK Kuzmice), FK Sečovce/FO Dargov (pod
spoločným názvom FK Sečovce),
III. liga U15 sk. C - OŠK Boľ/FK Vojka (pod spoločným názvom OŠK Boľ)
03/15-16 – ŠTK vyzýva TJ Svätá Mária a určuje termín úhrady zbernej FA 04/2015 voči SFZ a ObFZ do 13.7.2015,
v opačnom prípade družstvo žiakov FO Svätá Mária (U15 sk. C) nebude zaradené do súťaží ObFZ Trebišov (doklad
o úhrade predložiť na ObFZ)
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné sa odvolať do 14 dní.

3. Správy KR

KR oznamuje R a PR, že letný seminár sa uskutoční na ObFZ dňa 31.7.2015 od 16,30 hod. R doniesť športový úbor, PR
písacie potreby. Účasť je potrebné potvrdiť predsedovi KR p. A. Koščovi (andrej.kosco@gmail.com). Účasť na tomto
seminári je podmienkou zaradenia na nominačné listiny pre jesennú časť ročníka 2015/16. Taktiež na seminár pozývame
aj nových adeptov, ktorí majú záujem pôsobiť ako R a PR v rámci ObFZ Trebišov. Program seminára si otvorte na
úvodnej webovej stránke ObFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

