Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 32 z 07.02.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Možnosť dodatočného nahlásenia sa prípadných ďalších na školenie záujemcov z ObFZ v rámci VsFZ
o získanie kvalifikácie „Delegát stretnutia v amatérskych súťažiach“: V 2. polovici marca 2018 toto školenie
v rozsahu 9 h organizuje VsFZ (presný termín a miesto školenia určí VsFZ dodatočne). ObFZ vyzýva prípadných
ďalších uchádzačov o toto školenie z radov funkcionárov, bývalých hráčov, bývalých rozhodcov, aby v prípade záujmu
nahlásili obratom e-mailom na ObFZ, na adresu: „obfzmi@stonline.sk“, tieto svoje údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia,
presnú adresu trvalého bydliska, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu. Prípadných ďalších záujemcov je ObFZ
povinný nahlásiť obratom na VsFZ. ObFZ všetkým ďalším nahláseným hneď po nahlásení zašle e-mailom z VsFZ
doručené informácie k tomuto školeniu, aj s prílohou registračného formulára. V zmysle požiadaviek pre získanie tejto
kvalifikácie bude potrebné, aby si každý záujemca o toto školenie pred školením 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. Do 7.2.2018 do 16:00 h sa na uvedenú adresu ohľadom toho nenahlásil nikto.
Informácie o vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Tieto,
i o 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 31.1.2018 od 16:00 h do 7.2.2018 do 16:00 h ju už na ObFZ doručil aj: - dňa 5.2.2018: Marián
Sovšák (072 11 Čečehov 135; doručil aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára). Predtým ju už doručili: - dňa
5.1.2018: Matúš Tomči (Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce); - dňa 24.1.2018: Dávid Gužiňák (P. Jilemnického 38,
071 01 Michalovce). Na ObFZ ju má obratom doručiť aj: Juraj Ferenc. Ďalší záujemcovia ju môžu doručiť na ObFZ
obratom.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR ObFZ
Michalovce ho uskutoční v dňoch 14.-16.2.2018, v týchto dňoch od 15:00 h do 19:00 h, na ObFZ v Michalovciach. Každý
z nových nahlásených záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ osobne, písomne poštovou listovou zásielkou, alebo emailom (na adresu: „obfzmi@stonline.sk“) doručiť: - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho
lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivá k tomu sú na webovej stránke ObFZ, v jej menu
vľavo, v časti „Rozhodcovia a školenia“, v nej v časti „Školenie nových rozhodcov“ a v nej v časti „Podklady“). Presný
program školenia bude zverejnený v nasledujúcich ÚS. Na toto vstupné školenie sú povinní dostaviť sa: a) z R, ktorí už pôsobia
v súťažiach ObFZ: Tomáš Komenda, Lukáš Rezanka, Marek Juhás; b) z nových samostatne nahlásených: Matúš Tomči,
Dávid Gužiňák, Marián Sovšák, Juraj Ferenc, prípadne ďalší nahlásení; c) z nahlásených nových uchádzačov o získanie
licencie delegáta futbalu: Vladimír Lisák ml., Štefan Miľo st., Blažej Marga, prípadne ďalší nahlásení.
Program najbližšieho vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu v dňoch 14.-16.2.2018: KR ho dňa 1.2.2018 zaslala e-mailom sekretárovi ObFZ s požiadavkou o jeho zaslanie k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ. Ten bol z ObFZ zaslaný e-mailom hneď v uvedený deň k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, na ktorej je umiestnený v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 01.02.2018.
Doručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich už doručili: - dňa 1.2.2018: rozh.
M. Končík (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017; uhradené dňa
1.2.2018). Na vedomie DK.
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: - dňom 1.2.2018: - po doručení dokladov o úhrade
pokút na ObFZ: - rozh. M. Končík z 28.6.2017 (viď poriadkové pokuty v predchádzajúcom bode).
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v sobotu 3.3.2018 od 8:00 h v Michalovciach,
v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej časti
súťaží ObFZ 2017/2018 a príprava ich jarnej časti. Prerokujú sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na
zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť
všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2017/2018, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie
R. Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 bude zverejnený na webovej stránke
ObFZ v najbližších dňoch.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
12. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018: Uskutočnil sa v sobotu 27.1.2018 v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach za účasti 4
družstiev. Materiály z neho (štatistika, vyhodnotenie, fotozábery) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 27.1.2018. Vyhodnotenie, aj so snímkou víťaza turnaja, bolo dňa 6.2.2018
zverejnené aj týždenníku Zemplínske noviny.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
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: Malčice. DK im to zruší až po importovaní platby
z uvedenej ZF na účet SFZ.
Doručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: DK ich vzala na vedomie tieto doručené takto: - dňa 1.2.2018:

rozh. M. Končík (- za neospr. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017; obe PP
uhradené dňa 1.2.2018).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút R a D za rok 2017: Ani do 7.2.2018 do
16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili títo R: Daniel Tuším, Arpád Kopas. Obaja boli povinní ich doručiť na ObFZ
obratom.
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 ku klasickým prestupom a prestupom amatérov zo zahraničia v terajšom zimnom
registračnom období: V zmysle platného RaPP pre ne platilo toto: Klasický prestup hráča a prestup amatéra zo
zahraničia v ňom bolo možné podávať len do 31.01.2018 do 24:00 h.
Upozornenia k prestupom s obmedzením v terajšom zimnom registračnom období: V zmysle platného
RaPP pre ne platí toto: 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.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.1.2018: Prehľad o nich bol spracovaný dňa 1.2.2018, kedy bol zaslaný
z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej je v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
01.02.2018.
Žiadosti o transfer hráča: Tieto boli v termíne od 31.1.2018 od 24:00 h do 7.2.2018 do 16:00 h v ISSF postupne
vybavené takto: - prestup (klasický) zamietnutý: Oliver Dobos (1287948) - 07.08.1999 - 200,00 (MFK Čierna nad
Tisou - FK Veľké Slemence) od 31.01.2018 (31-??-xx – 04s).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Upozornenie na najbližšie organizované semináre trénerov futbalu licencií UEFA GRASSROOTS C a
UEFA B: Všetci tréneri futbalu majú možnosť sa prihlásiť na tieto z nich organizované v týchto termínoch:
● dňa 2.3.2018 v Košiciach, v rozsahu 4 h; prihlášky do 23.2.2018;
● dňa 13.3.2018 v Košiciach, v rozsahu 4 h; prihlášky do 6.3.2018.
Podrobné informácie k týmto seminárom sú na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke
futbalnet.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri). Prihlásiť sa na tieto semináre majú možnosť aj všetci tréneri futbalu uvedení
v nasledujúcom bode.
Doručenie predbežnej prihlášky na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach: Na ObFZ ju do stanoveného termínu 31.1.2018 doručilo týchto 15
záujemcov v týchto dňoch: - 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; - dňa 12.1.2018:
Juraj Čižmár; - dňa 17.1.2018: Arpád Szabó; - dňa 21.1.2018: Martin Rešovský; - dňa 30.1.2018: Norbert Belán,
Gabriel Hreščák. Po tomto termíne ju ešte doručili: - dňa 2.2.2018: Vojtech Bursík.
Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C: Najnovšie informácie
k nemu (aj s prílohami) dostali ObFZ v rámci VsFZ dňa 07.02.2018 z VsFZ e-mailom od Petra Szénaya (koordinátora
vzdelávania VsFZ), aj s požiadavkou o ich zverejnenie v úradnej správe ObFZ, ako aj na webovej stránke ObFZ.
Z ObFZ Michalovce boli tieto (informácie, oznámenie, prihláška na školenie) zaslané e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, kde sú v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 07.02.2018. Najnovšie zmeny: Od 1.1.2018
sa zmenil učebný plán školenia trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C. Výuka je
naplánovaná na 6 blokov (2 dni pracovného pokoja, resp. víkendy, + 6 poobedňajších blokov v rozsahu 6 vyučovacích
hodín), t. j. spolu 40 hodín (do roku 2017 bol rozsah 52 hodín). Zjednotil sa i poplatok za školenie na 100.- €.
Záujemcovia môžu posielať prihlášky priebežne na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk, alebo na e-mailovú adresu
svojho ObFZ. Po prihlásení sa minimálne 18 záujemcov sa vypíšu presné termíny školenia. Školenie prebieha v rámci
ObFZ (podľa určenia ObFZ) za podmienky zabezpečenia bezplatného poskytnutia prednáškovej miestnosti a ihriska (2
x 3 h). Bližšie informácie: Peter Szénay; čísla mob. telefónov: +421/905/252235; +421/902/937057; e-mailová adresa:
„peter.szenay@futbalsfz.sk“. Na toto školenie sa majú možnosť prihlásiť všetci záujemci, ktorí majú záujem
získať základnú kvalifikáciu trénera futbalu. Tým, ktorí už predtým o toto školenie prejavili záujem, budú
informácie k tomuto školeniu zaslané z ObFZ v najbližších dňoch aj e-mailom.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na ObFZ si svoj už postupne prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
6.2.2018: Ložín (zo stretn. 11.k. VII.L Z m Ložín - Pus. Čemerné z 29.10.2017). Tým si ich už na ObFZ prevzali všetky FO
a FK, ktoré si ich mali prevziať.
Oznámenie zmien údajov v dokumentoch zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ich oznámili už aj: - dňa 6.2.2018: Ján
Špivák (osobne; zmena e-mailovej adresy; zmena adresy trvalého bydliska).

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, ako aj predsedom jednotlivých komisií ObFZ Michalovce, na doručenie návrhu ocenenia
jubilantov, 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. Pri každom navrhovanom bolo potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul; dátum narodenia; presnú
adresu bydliska; číslo mobilu; e-mailovú adresu. Návrhy bolo potrebné doručiť na e-mailovú 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. Do stanoveného termínu boli k tomu na ObFZ e-mailom doručené
len tieto návrhy: - dňa 23.1.2018: Zalužice (1 návrh). Po stanovenom termíne boli k tomu na ObFZ e-mailom
doručené ešte tieto návrhy: - dňa 1.2.2018: Rakovec n/O (2 návrhy).
Oznamovanie informácií o prípravných stretnutiach vo futbale: Podrobnejšie o tom bolo zverejnené v ÚS
ObFZ č. 30, v Správach sekretariátu ObFZ.
Informácie o prípravných stretnutiach vo futbale: V termíne od 31.1.2018 od 16:00 h do 05.2.2018 do 8:00 h
boli na ObFZ nahlásené výsledky týchto prípravných stretnutí od týchto FO a FK: - dňa 5.2.2018: Kriš. Liesková (m 3.2.2018, m - 4.2.2018). Tieto boli z ObFZ dňa 5.2.2018 zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej
aktuálneho menu uprostred (na nej sú zverejnené pri dátume 05.02.2018), aj do týždenníka Zemplínske noviny.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 01/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 2.-4.2.2018 a doručené účtovníčke boli dňa 4.2.2018 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 01/2018: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 5.-7.2.2018 a dňa 7.2.2018 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali aj: dňa 1.2.2018: D. Čeklovský (za 09/2017). Dané na vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
Vyžiadanie potvrdenia o zápočte: Toto si na ObFZ vyžiadal: - dňa 1.2.2018: M. Končík (za rok 2017). Dané na
vedomie ekonomickému úseku ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli aj: - dňa 2.2.2018: A. Žoffčák (za 08,09,10), V. Pčolár (za 08,09,10), M. Hospodi (za 10); - dňa 6.2.2018:
L. Popik (za 10).
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), M. Fedák (za 07), P. Feňuš (za
09,10,12), D. Ihnacik (za 08,09,10), M. Jakubec (za 09,10), M. Juhás (za 10), A. Kopas (za 08,09,10), O. Palinský (za
09,10), P. Pavlo (za 09,10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa (za 06,08,09,10) D. Tuším (za 04,05,06).
Potvrdenie ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2017: Toto je od 24.1.2018 k dispozícii na Se ObFZ, kde si ho už v termíne od 31.1.2018 od
16:00 h do 7.2.2018 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 1.2.2018: P. Rapáč; - dňa 2.2.2018: A. Žoffčák, V. Pčolár,
M. Hospodi; - dňa 6.2.2018: L. Popik. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ
mohli a môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť obratom aj títo ďalší z nich: L. Babjak, L. Didič, M.
Fedák, P. Feňuš, F. Gejguš, D. Ihnacik, M. Jakubec, M. Juhás, T. Komenda, A. Kopas, M. Miľo, Š. Miľo, O.
Palinský, P. Pavlo, M. Rovňak, R. Rózsa, M. Sabo, D. Tuším, P. Vass. Každý, ktorému bolo toto potvrdenie vystavené,
oznam o tom dostal z ObFZ aj e-mailom dňa 25.1.2018. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti môže každý zamestnaný podať u svojho zamestnávateľa do 15.2.2018, ktorému je povinný
predložiť aj toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže každý spracovať sám.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vystavenie ďalších faktúr ObFZ a ich zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných
zberných faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Tieto boli účtovníčkou ObFZ vystavené dňa 12.1.2018 a ňou preposlané na
sekretariát ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu
na tieto podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 12.01.2018: čiastka 153,10 € (všetky platby za 11/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2017-12.01.2018; PP: 3555; čiastka 5,00 € (všetky platby za 12/2017
importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2017-12.01.2018; PP: 3556).
Prevzatie potvrdenia o zápočte: Toto si na ObFZ, po spracovaní účtovníčkou ObFZ, oproti podpisu prevzal: dňa 2.2.2018: M. Končík (za rok 2017).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 01/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 4.-5.2.2018 a
na ObFZ boli doručené dňa 7.2.2018.
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. Do 7.2.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na
účte SFZ od 52 FO a FK. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemal importované už len tento 1 FO: 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.

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. Tieto už na ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa 6.2.2018: Veľ.
Slemence (e-mailom: za 04/2017 - uhradená dňa 9.5.2017). Ani do 07.02.2018 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 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; - dňa 12.1.2018: Palín; - za
11/2017: - dňa 12.12.2017: Vojany; - dňa 12.1.2018: Palín; - za 12/2017: - dňa - dňa 12.1.2018: Tibava; z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2017: Malčice.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.1.2018 a platby za tieto ZF
majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 12.02.2018; preto je potrebné ich uhradiť aspoň 3 dní
pred týmto termínom najneskôr 09.02.2018). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich má pre ObFZ MI uhradiť
22 FO-FK. V termíne od 01.02.2018 do 07.02.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ od
týchto 9 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 02.02.2018 (5):
Bracovce, Hatalov, Horovce, Tušice TNV, Zempl. Široká; - dňa 05.02.2018 (1): Zalužice; - dňa 06.02.2018 (3): Kusín,
Trhovište, Žbince. Do 07.02.2018 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ nemalo importovanú týchto 13 FO a FK:
Bánovce n/O, Budkovce, Iňačovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Ložín, Palín, Porostov, Poruba p/V, Pus. Čemerné,
Tibava, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (za 01/2018 do 12.02.2018),
nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (za 01/2018 od 13.02.2018) zastavenú
činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom.
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.
V termíne od 31.1.2018 od 16:00 h do 7.2.2018 do 16:00 h boli k týmto voľbám na ObFZ doručené tieto návrhy: dňa 6.2.2018: Ložín (1 návrh); - dňa 7.2.2018: Veľ. Kapušany (1 návrh), Iňačovce (1 návrh). Predtým už boli na ObFZ
k týmto voľbám doručené tieto návrhy: - dňa 16.1.2018: Žbince (1 návrh); - dňa 22.1.2018: Bracovce (1 návrh); - dňa
23.1.2018: Petrovce n/L (1 návrh); - dňa 24.1.2018: Pozdišovce (1 návrh).
Najbližšie zasadnutie volebnej komisie ObFZ: Uskutoční sa v piatok 9.2.2018 o 15:00 h na ObFZ Michalovce a
dostaviť sa naň majú všetci 5 členovia tejto komisie. Prerokuje sa na ňom príprava volieb členov komisií ObFZ na roky
2018-2021, ktoré sa uskutočnia na zas. VV ObFZ dňa 12.2.2018.
Pozvánka na zasadnutie volebnej komisie ObFZ dňa 9.2.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná e-mailom členom
VK ObFZ dňa 2.2.2018.
SPRÁVY VV ObFZ:
Pozvánka na najbližšie 3. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 12.2.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.2.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK
ObFZ, sekretárovi ObFZ (všetkým týmto aj s materiálom „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“) a predsedom všetkých
ostatných komisií ObFZ: VK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM.
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“. Do 7.2.2018 do 16:00 h nebol k tomu na uvedenú adresu doručený ani jeden
návrh.
ZO SPRÁV SFZ:
Semináre trénerov (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 30 z 10.2.2018 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický
úsek SFZ oznamuje organizovanie týchto seminárov pre trénerov:
● v spolupráci s ObFZ Nové Zámky „Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie“ dňa 10.2.2018 v Nových
Zámkoch, v rozsahu 4 h. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5.2.2018. Podrobné informácie ohľadom
programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).
● v spolupráci TMK SsFZ a TMK LFZ Liptovský Mikuláš „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“
dňa 25. 2. 2018 v Liptovskom Jáne, v rozsahu 8 h. Prihlášku je potrebné zaslať do 20.2.2018. Podrobné informácie sú
na webstránke SsFZ.
● v spolupráci s VsFZ: - „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“ dňa 2.3.2018 v Košiciach, v
rozsahu 4 h; prihlášky do 23.2.2018; - „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“ dňa 13.3.2018 v Košiciach, v
rozsahu 4 h; prihlášky do 6.3.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke
futbalnet.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri).
ZO SPRÁV ISSF:
Informácia k vyžiadavaniu nových registračných preukazov pre akékoľvek osoby: Sekretári ObFZ ju
dostali z ISSF e-mailom dňa 01.02.2018 od Františka Ferenca s týmto textom: „Aktuálne už programátori pracujú na
novej funkcionalite, pomocou ktorej budete vedieť vyžiadať nové registračné preukazy pre akékoľvek osoby
(rozhodcovia, pozorovatelia, delegáti a iné) pomocou jednoduchého nástroja, súčasne pre viaceré osoby. Preto Vás
chceme požiadať, aby ste cez svoje informačné/komunikačné kanály informovali tieto osoby o tejto možnosti. Týmto
krokom chceme optimalizovať Vaše, ale aj ich, finančné prostriedky, ktoré by museli individuálni členovia vynaložiť,
ak by si ich objednávali po jednom preukaze. Túto doplňujúcu funkcionalitu máme prisľúbenú v priebehu budúceho
týždňa.“.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

