Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 29 z 17.01.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Opätovná výzva o pôsobenie vo funkcii rozhodcu na 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale
družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 27.1.2018: Bližšie o tom viď v tejto ÚS,
v Správach ŠTK ObFZ.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR ObFZ
Michalovce ho plánuje uskutočniť v mesiaci február 2018 na ObFZ v Michalovciach. Bližšie informácie o ňom,
i podkladoch k nemu, sú zverejnené v ÚS č. 27, v Správach KR.
Prihláška na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu: V termíne od 10.1.2018 do 17.1.2018 ju na ObFZ nedoručil nikto. Predtým ju už doručili: - dňa 5.1.2018:
Matúš Tomči (Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce). Ďalší záujemcovia ju môžu doručiť na ObFZ obratom.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
12. ročník „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018:
Uskutoční sa v sobotu 27.1.2018 v šport. hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach od 8:00 h.
Ponuka štartu na 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: ŠTK ju dňa 10.1.2018 po porade zástupcov družstiev FO a FK
prihlásených do turnaja zaslala SMS-ou aj ďalším 8 vybraným FO a FK. Ponuka bola pre všetky FO a FK zverejnená aj na
stránke ObFZ pri dátume 10.01.2018. ŠTK v nej ponúkala možnosť prihlásenia sa do turnaja ešte ďalším družstvám.
Podklady k turnaju („Predbežný rozpis turnaja“ a „Záväzná prihláška do turnaja“) sú zverejnené na webovej stránke
ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.12.2017. ŠTK žiadala FO a FK, ktoré majú záujem o štart svojho
družstva mužov na tomto turnaji, aby svoj záujem oznámili telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ najneskôr do piatku
12.1.2018 do 15:00 h. Do turnaja chcela k už 4 prihláseným družstvám zaradiť prvé 2 dodatočne prihlásené družstvá.
Záujem neoznámil ani jeden ďalší FO a FK. Z vyzvaných 8 FO a FK svoj nezáujem o štart na turnaji do stanoveného
termínu oznámili len tieto FO a FK: - dňa 12.1.2018: Záhor.
Zaradenie družstiev do 12. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaného dňa 27.1.2018: Do turnaja boli napokon zaradené len pôvodne
prihlásené tieto 4 družstvá FO a FK: Hatalov, Budkovce, Tušice, TNV, Zempl. Široká (príslušný stanovený súťažný vklad
do turnaja bude každému uvedenému FO-FK zahrnutý do ZF za 01/2018).
Hrací systém 12. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2017/2018 organizovaného dňa 27.1.2018: Rozhodlo sa, že prihlásené 4 družstvá FO a FK budú hrať v 1
štvorčlennej skupine, dvojkolovým systémom každý s každým, pričom sa bude hrať jedno stretnutie za druhým, bez
možnosti rozcvičky na hracej ploche pred stretnutím. Po každých 2 stretnutiach bude pred ďalším stretnutím prestávka o 2´
dlhšia z dôvodu, že jedno z družstiev bude hrať 2 stretnutia za sebou. Hrať sa bude podľa upresneného rozpisu tohto
turnaja, podľa upravených pravidiel malého futbalu a súťažného poriadku malého futbalu, ako v predchádzajúcich
sezónach. Každé stretnutie budú rozhodovať po 2 R. Každé družstvo v turnaji odohrá po 6 stretnutí. Celkove sa na turnaji
odohrá 12 stretnutí.
Hrací čas jedného stretnutia 12. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaného dňa 27.1.2018: 2x15´ hrubého času, s okamžitou výmenou strán po
skončení každého polčasu bez prestávky.
Vyžrebovanie 12. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného v sobotu 27.1.2018: Pôvodne sa malo uskutočniť v stredu 10.1.2018 na ObFZ v
Michalovciach na záver porady zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja. Po dohode so zástupcami
prihlásených družstiev sa turnaj vtedy nevyžreboval z dôvodu možnosti prihlásenia sa prípadných ďalších družstiev.
Vyžreboval sa až v pondelok 15.1.2018 na ObFZ v Michalovciach podľa platných zásad z predchádzajúcich sezón (podľa
dátumu doručenia prihlášky), pričom prihláseným družstvám boli pridelené tieto žrebovacie čísla: 1. Budkovce, 2. Tušice
TNV, 3. Zempl. Široká, 4. Hatalov.
Program 12. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018 organizovaného dňa 27.1.2018: Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 27.1.2018 v Športovej hale
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zraz družstiev prvého stretnutia, rozhodcov, organizátorov i zástupcov ObFZ,
bude v deň turnaja v mieste jeho konania o 7:30 h, kde o 8:00 h začne prvé stretnutie. Stretnutia turnaja sú na programe od
8:00 h do 14:55 h. Po skončení posledného stretnutia sa turnaj o 14:55 h aj vyhodnotí.
Podklady k 12. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.1.2018: Na porade zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto
turnaja sa dohodlo, že tieto budú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, odkiaľ si ich
prihlásené družstvá, R i organizátori, budú povinní skopírovať. K zverejneniu na webovú stránku ObFZ boli e-mailom z
ObFZ dňa 17.1.2018 zaslané: „Upresnený rozpis turnaja“, „Športovo-technické zásady turnaja“, tlačivo „Zoznam hráčov“
pre turnaj (toto bude každé družstvo povinné vyplnené odovzdať pred svojím prvým stretnutím na turnaji).
Opätovná výzva pre rozhodcov k 12. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO
a FK“ pre sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.1.2018: ŠTK opätovne vyzýva rozhodcov súťaží SFZ, VsFZ,
ObFZ Michalovce, patriacich pod ObFZ Michalovce, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkciách rozhodcov na tomto turnaji

(potrební budú 4 R), aby svoj záujem oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ, v predĺženom termíne
najneskôr do stredy 24.1.2018 do 14:30 h.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom uhradené poštovým peňažným
poukazom ObFZ sú povinní doručiť: - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: nNnS - m - 30.8.2017).
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a po ich importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z
10/2017: - dňa 12.1.2018: Palín (od 14.11.2017 bez ďalšieho postihu); - za ZF z 11/2017: - dňa 12.1.2018: Palín (od
12.12.2017 bez ďalšieho postihu); - za ZF z 12/2017: - dňa 12.1.2018: Tibava (od 11.1.2018 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich majú tieto FO a FK: - za ZF z 10/2017: od 14.11.2017: Bánovce n/O, Malčice. DK im to zruší až po importovaní
platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenia k prestupom v tomto zimnom registračnom období od 01.01.2018 do 31.3.2017: V zmysle
platného RaPP pre ne platí toto: Klasický prestup hráča je v ňom možné podávať len do 31.01.2018 do 24:00 h. Do
uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF
manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 31.3.2018
do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný
klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom
materského klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného termínu musí v ISSF
zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu,
v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Žiadosti o transfer hráča: Tieto boli v termíne od 10.1.2018 od 16:00 h do 17.1.2018 do 17:00 h v ISSF
postupne vybavené takto: - prestup (klasický) schválený: Kevin Kapura (1326053) - 22.08.1998 - 200,00 (TJ Bánovce
nad Ondavou - OŠK Horovce) od 13.01.2018 (13-13-14 – 15); Kevin Tolyog (1374073) - 27.03.1998 - 400,00 (TJ
Bánovce nad Ondavou - OŠK Horovce) od 13.01.2018 (13-13-xx – 15); Martin Bodnár (1311377) - 12.03.1987 250,00 (OŠK Vinné - TJ FK Družstevník Trhovište) od 15.01.2018 (15-15-xx – 17).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: TMK ObFZ
Michalovce má snahu v I. polroku 2018 zorganizovať seminár trénerov I. kvalifikačného stupňa licencie UEFA
GRASSROOTS C a II. kvalifikačného stupňa licencie UEFA B, hlavne pre trénerov družstiev FO a FK súťaží ObFZ
Michalovce. Predbežná prihláška na tento seminár je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 20.12.2017. Tréneri, ktorí majú záujem o tento seminár, majú predbežnú prihlášku naň doručiť
obratom, najneskôr do 31.1.2018, na ObFZ e-mailom, na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Doručenie predbežnej prihlášky na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach: Na ObFZ ju už doručili aj títo záujemcovia: - dňa 12.1.2018: Juraj
Čižmár; - dňa 17.1.2018: Arpád Szabó. Predtým ju už postupne doručili títo záujemcovia: - dňa 22.12.2017: Peter
Škultéty; - dňa 23.12.2017: René Eštok, Ján Džubanský; - dňa 24.12.2017: Vladimír Praščák ml.; - dňa 25.12.2017:
Ľuboš Novák; - dňa 30.12.2017: Michal Vaľo; - dňa 01.01.2018: Erik Dančišin; - dňa 8.1.2018: Jaroslav Moravský; dňa 9.1.2018: Miroslav Liebl, Zdenko Marjov. Týmto ju už na ObFZ doručilo 12 záujemcov. Ďalší ju môžu doručiť do
31.1.2018.
Kalendár vzdelávania trénerov VsFZ na I. polrok 2018: Tento je na stránke VsFZ aktualizovaný dňa 4.1.2018.
Sú v ňom zverejnené všetky vzdelávacie aktivity trénerov na I. polrok 2018 v rámci VsFZ, aby sa na nich v prípade
záujmu mohli zúčastňovať všetci tréneri.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z
01.10.2017); Ložín (zo stretn. 11.k. VII.L Z m Ložín - Pus. Čemerné z 29.10.2017).
Pozvánka na Večer Grassroots futbalu 2017: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ
dňa 9.1.2018 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá v mene prezidenta SFZ pozývala týchto
na „Večer Grassroots futbalu 2017“, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 18. januára 2018 o 18:00 h v Hoteli Senec, Slnečné
jazerá - sever, Senec. Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť bolo potrebné potvrdiť do 12.1.2018. Za
ObFZ MI ju nepotvrdil ani predseda, ani sekretár ObFZ.
Oznámenie zmeny v dokumentoch zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ju oznámili: - dňa 12.1.2018: Ladislav Vojtko
(e-mailom; oznámil zmenu e-mailu v ISSF).

Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených klubmi
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 11/2017 v dňoch 1.12.2017-12.1.2018: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 12.1.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke
153,10 € (všetky platby za 11/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2017-12.01.2018; PP: 3555); dátum
dodania: 12.01.2018; dátum vyhotovenia: 12.01.2018; dátum splatnosti: 17.01.2018.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených klubmi
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 12/2017 v dňoch 1.-12.1.2018: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 12.1.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke
ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 5,00 €
(všetky platby za 12/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2017-12.01.2018; PP: 3556); dátum dodania:
12.01.2018; dátum vyhotovenia: 12.01.2018; dátum splatnosti: 17.01.2018.
Formulár dochádzkového listu pre sekretárov RFZ a ObFZ na rok 2018: Sekretári RFZ a ObFZ ho dostali
zo SFZ od Gabriely Štipalovej (Personalista/Mzdový účtovník) e-mailom dňa 15.1.2018. Dochádzku je potrebné
vypisovať a zasielať podľa návodu z predchádzajúcich rokov.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 15.1.2018: D. Čeklovský (za 10/2017). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ sú povinní si ich obratom prevziať osobne alebo
v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ: a) z roku 2015: M. Marcin (za
03,04,05,06); b) z roku 2016: R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017: L. Babjak (za 08,09,10), J. Cejkovský (za 10), M. Fedák (za
07), P. Feňuš (za 09,10,12), Š. Ferko (za 10), M. Hospodi (za 10), J. Hreško (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 08,09,10), M.
Ivan (za 10), M. Jakubec (za 09,10), M. Juhás (za 10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za
08,09,10), P. Koščo (za 08,09,10), M. Kurtak (za 10), V. Lisák (za 11), O. Palinský (za 09,10), P. Pavlo (za 09,10), V. Pčolár
(za 08,09,10), L. Popik (za 10), L. Rezanka (za 10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa (za 06,08,09,10), M. Ručanský (za 11),
J. Šimko (za 10), J. Škodi (za 12), T. Škodi (za 12), P. Tudja (za 08,09,10), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 09,10),
M. Ubľanský (za 09,10), M. Žofčák (za 12), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Prevzatie vyžiadaného potvrdenia o príjme od ObFZ: Toto si už na ObFZ, po predložení podkladov od
účtovníčky ObFZ a po spracovaní sekretárom ObFZ, prevzali: - dňa 15.1.2018: D. Čeklovský (za 10/2017).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.10.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 13.11.2017). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 53 FO a FK. V termíne od 10.1.2018 od 16:00 h do 17.1.2018 do 16:00 h už boli
platby z týchto ZF importované na účte SFZ od tohto 1 FO a FK (predtým od 50) v tomto dni (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 12.1.2018 (1): Palín. Do 17.1.2018 do 16:00 h platby z týchto ZF na účte SFZ
nemali importované tieto 2 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do
13.11.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.11.2017) zastavenú činnosť
NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.12.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 11.12.2017). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 5 FO a FK. V termíne od 10.1.2018 od 16:00 h do 12.1.2018 do 16:00 h už boli
platby z týchto ZF importované na účte SFZ od tohto 1 FO a FK (predtým od 4) v tomto dni (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 12.1.2018 (1): Palín. Do 12.1.2018 do 16:00 h platby z týchto ZF na účte SFZ už
mali importovanú všetky FO a FK, ktoré ich mali uhradiť. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do
11.12.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 12.12.2017) zastavenú činnosť
NEPO s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne,
písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 12/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.12.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 10.01.2018). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich mal pre ObFZ MI uhradiť len 1 FK. V termíne od 10.1.2018 od 16:00 h do 12.1.2018 do 16:00 h už boli
platba z tejto ZF importovaná na účte SFZ od tohto 1 FK v tomto dni (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 12.1.2018 (1): Tibava. Do 12.1.2018 do 16:00 h platby z týchto ZF na účte SFZ už mali importovanú všetky
FO a FK, ktoré ich mali uhradiť. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (za 12/2017 do 10.01.2018), nemal
platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (za 12/2017 od 11.01.2018) zastavenú činnosť NEPO
s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne
alebo e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Ani do 17.01.2018 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich
obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za
10/2016: - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 03/2017: - dňa 13.4.2017: Vinné; - za 04/2017: - dňa
11.5.2017: Veľ. Slemence; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017: Čičarovce; - za

06/2017: - dňa 11.7.2017: Petrovce n/L; - dňa 13.7.2017: Vinné; - za 08/2017: - dňa 12.9.2017: MI - AFK Topoľany; dňa 18.09.2017: Rem. Hámre, Vinné; - za 09/2017: - dňa 13.10.2017: Rem. Hámre; - za 10/2017: - dňa 14.11.2017:
Rem. Hámre; - dňa 16.11.2017: Stretava; - dňa 21.11.2017: Krásnovce; - dňa 22.12.2017: Veľ. Revištia; - za 11/2017: dňa 12.12.2017: Vojany; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2017: Bánovce n/O, Malčice, Palín; - za 11/2017:
Palín; - za 12/2017: Tibava.
Výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry: SFZ, na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená
na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie členov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre voľby
na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018: Volebná komisia ObFZ dňa 8.1.2018 vyhlásila tieto voľby na funkcie členov
ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018: - voľby členov revíznej
komisie ObFZ (RK), voľby členov odvolacej komisie (OK), voľby členov disciplinárnej komisie ObFZ (DK), voľby
členov komisie rozhodcov ObFZ (KR), voľby členov športovo-technickej komisie ObFZ (ŠTK), voľby členov
trénersko-metodickej komisie ObFZ (TMK), voľby členov komisie mládeže ObFZ (KM), voľby členov ekonomickej
komisie ObFZ (EK). Podklady k tomu (Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky; Tlačivo „Návrh na zaradenie
do kandidátky“) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.1.2018, v časti
s názvom „Volebná komisia vyhlásila voľby členov komisií ObFZ na roky 2018-2021“. Každý samostatný právny
subjekt v rámci ObFZ (ŠK/TJ alebo FO/FK) územne patriaci pod ObFZ Michalovce mohol počnúc dňom 9.1.2018 až
do 9.2.2018 zasielať svoje návrhy na zaradenie do kandidátok na tieto funkcie písomne doporučenou poštovou listovou
zásielkou na určenom tlačive na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O.
Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce. Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje termín
doručenia návrhu, ktorý musí byť na ObFZ doručený do 9.2.2018 do 15:00 h. Návrhy na zaradenie do kandidátky
doručené po tomto termíne nebudú akceptované. V zmysle Stanov ObFZ Michalovce členom komisií ObFZ nemôže byť
funkcionár volený na konferencii ObFZ. Navrhovaný kandidát môže byť pre tieto voľby zaradený len na jednu kandidátku.
Do 17.1.2018 do 16:00 h boli na ObFZ doručené tieto návrhy: - dňa 16.1.2018: Žbince (1 návrh na člena ŠTK).
SPRÁVY VV ObFZ:
Aktív zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ: Tento sa uskutoční v piatok
2.3.2018 od 15:30 h (miesto konania bude oznámené dodatočne). Riešiť sa na ňom majú predovšetkým problémy
v mládežníckom futbale vo FO a FK, ale aj v súťažiach ObFZ. Za každý FO a FK, ktorý má aspoň 1 svoje mládežnícke
družstvo zaradené v súťažiach ObFZ 2017/2018 alebo ho plánuje prihlásiť do súťaží ObFZ 2018/2019, je povinný sa
tohto aktívu zúčastniť jeden zodpovedný zástupca FO a FK. Zúčastniť sa ho môžu aj zástupcovia FO a FK, ktoré
mládežnícke družstvo v súťažiach ObFZ zaradené nemajú. Návrhy na riešenie problémov mládežníckeho futbalu môžu
jednotlivé FO a FK, ale aj jednotlivé komisie ObFZ, zasielať na ObFZ najneskôr do 28.2.2018 do 15:00 h e-mailom
na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Zápis z ostatného 2. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 z 8.1.2018:
Tento je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Orgány
ObFZ MI“, v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI“, v nej v časti „Výkonný výbor ObFZ v 4-ročnom funkčnom
období rokov 2017-2021“ a v nej v časti „Zápisy VV ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021“ pri
dátume 10.01.2018.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatného 1. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021:
Toto sa uskutočnilo v pondelok 8.1.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Zápis
z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ v dňoch 9.-12.1.2018 a dňa 12.1.2018 ho zaslal z ObFZ v prílohe
e-mailu členom riadnej konferencie ObFZ, členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ (VK, RK, OK, DK, KR, ŠTK,
TMK, KM).
Uznesenia z ostatného 1. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 z 8.1.2018: Tieto sekretár ObFZ dňa 12.1.2018 zaslal z ObFZ v prílohe e-mailu k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, na ktorej sú umiestnené v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Orgány ObFZ
MI“, v nej v časti „Konferencie ObFZ MI“, v nej v časti „Konferencie ObFZ v 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021“ a v nej v časti „Riadne konferencie“.
ZO SPRÁV VsFZ:
Druhá etapa rekonštrukcií štadiónov (zo stránky VsFZ): SFZ v spolupráci s MŠVVaŠ pokračuje druhou
etapou podpory klubov pri rekonštrukcií štadiónov. Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu
futbalovej infraštruktúry“: • tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou; • hlavné hracie plochy
futbalových ihrísk a štadiónov; • rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov; • rekonštrukcia a výstavba
zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov. Termín predkladania žiadostí je

do 31.januára 2018 v elektronickej podobe na adresu: „infrastruktura@futbalsfz.sk“ a na adresu:
„marcel.eperjesi@futbanet.sk“. Pritom sú zverejnené aj: „Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok“ a
„Registračný formulár“.
Školenie záujemcov o získanie licencie A delegáta na amatérskej úrovni: FZ v rámci VsFZ oznámenie o tom
dostali z VsFZ e-mailom dňa 17.1.2018 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ). V zmysle požiadaviek získania licencie A
delegáta na amatérskej úrovni je potrebné, aby si každý záujemca o toto školenie naštudoval: Zákony: č. 1/2014, č.
440/2015, pravidlá futbalu, súťažný poriadok, disciplinárny poriadok, stanovy, rozpis súťaže. Okrem toho by mal
vedieť pracovať v ISSF (ovládajú to tí, ktorí boli rozhodcovia). VsFZ dodatočne určí presný termín a miesto školenia (9
hodín) tak, aby od jarnej časti tejto sezóny mohli byť vyškolení k dispozícii zväzom. Predpokladaný termín - 2.
polovica marca 2018. VsFZ dohodne komisiu, ktorá bude na záverečných skúškach, aby bol výstup zo školenia.
Frekventanti budú povinní so sebou na školenie doniesť vyplnené tlačivo vypísané počítačom alebo písacím strojom
„Registračný formulár SFZ delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov“. V závere tohto oznámenia požiadal jednotlivé
ObFZ o rozposlanie tejto informácie jednotlivým frekventantom z svojho ObFZ, aj s prílohou. V prípade, ak ObFZ
majú ďalších adeptov na toto školenie, je potrebné, aby ich nahlásili na sekretariát VsFZ. Uvedené oznámenie, aj
s prílohou registračného formulára, sekretár ObFZ preposlal e-mailom predsedovi KR ObFZ i doposiaľ
nahláseným 3 záujemcom o toto školenie za ObFZ Michalovce.
Požiadavka na návrhy ocenení jubilantov v roku 2018 za jednotlivé FZ v rámci VsFZ: FZ-y v rámci VsFZ
ju dostali z VsFZ e-mailom dňa 17.1.2018 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ), v prílohe aj s tabuľkou na návrh
ocenených pre rok 2018. Návrh je potrebné doručiť na VsFZ do 02.2.2018.
Požiadavka na doručenie návrhov ocenení jubilantov za ObFZ Michalovce v roku 2018: ObFZ ju zaslal
e-mailom všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance na doručenie návrhu ocenenia jubilantov z klubu v roku 2018, ktorí sa v roku 2018 dožívajú
životných jubileí 50 (nar. v roku 1968), 60 (nar. v roku 1958), 70 (nar. v roku 1948) a viac rokov. Zaslal ju aj všetkým
predsedom komisií ObFZ s požiadavkou na doručenie návrhu ocenenia jubilantov v roku 2018 z radov funkcionárov
komisií (bývalých i súčasných; u KR aj z radov R a D). Pri každom navrhovanom je potrebné uviesť: meno, priezvisko,
titul; dátum narodenia; presnú adresu bydliska; číslo mobilu; e-mailovú adresu. Návrhy je potrebné doručiť na emailovú adresu ObFZ (obfzmi@stonline.sk) najneskôr do 31.01.2018 do 15:00 h s uvedením mena, priezviska,
funkcie (v klube, alebo v komisii) a čísla mobilu toho, kto návrh zasiela. Uvedenú požiadavku sekretár ObFZ
preposlal e-mailom klubovým ISSF manažérom všetkých FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce, a
aj predsedom jednotlivých komisií ObFZ Michalovce.
ZO SPRÁV SFZ:
Vytvorenie lektorského zboru oprávneného vzdelávať športových odborníkov - delegátov (z ÚS SFZ
2017/2018 č. 27 z 12.01.2018 - zo Správ Komisie delegátov): Na základe splnenia podmienok lektorského
vzdelávania, zameraného na prípravu pre odborné vzdelávanie športových odborníkov, bol vytvorený lektorský zbor z
úspešných absolventov tohto vzdelávania. Oblasťou vzdelávania sú: Organizácia a bezpečnosť športových podujatí,
vyplývajúcich zo športových a zákonných noriem; Normy súvisiace s touto tematikou, v zmysle ustanovení Zákona
1/2014 Z. z. o Organizovaní športových podujatí. Oprávnenie vzdelávať športových odborníkov - delegátov licencie
„A“ a „P“ získali: Ladislav Benedikovič, Ján Bott, Marcel Eperješi, Jozef Chocholouš, Miroslav Jaška, František
Košičár, Milan Lônčík, Ján Majsniar, Igor Repa, Miroslav Schneider, Jaroslav Švarc, Štefan Vaľko.
Upozornenie na platnosť licencií oprávňujúcich vykonávanie odbornej praxe vo funkcii delegáta (z ÚS
SFZ 2017/2018 č. 27 z 12.01.2018 - zo Správ Komisie delegátov): Bez platnej licencie nesmie žiadna osoba
vykonávať funkciu delegáta, v zmysle Súťažného poriadku futbalu, čl. 77, a následne ani v zmysle čl. 78. V prípade, že
športovému odborníkovi končí platnosť jeho licencie, môže sa obrátiť na svoju riadiacu komisiu a požiadať o licenčné
konanie, ktoré sa vykonáva v zmysle Smernice SFZ o odbornej príprave športových odborníkov - delegát.
ZO SPRÁV Z ISSF:
Odstupné za transfer aj s DPH: Informáciu o ňom členovia SFZ dostali z ISSF e-mailom dňa 15.1.2018 od
F. Ferenca s týmto textom: „Pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky
pripočíta k danej sume odstupného aj DPH v prípade, že klub, z ktorého hráč hlási transfer, je platcom DPH a má
správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

