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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 21.2.2018 do 16:00 h sa na uvedenú adresu ohľadom toho nenahlásil nikto.
Oznámenie záujmu o vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu organizované v dňoch 14.-16.2.2018: Na ObFZ ho oznámili: - dňa 14.2.2018: Žofia Hrindová (072 31 Vinné
2530; prihlášku na školenie, aj s potvrdením od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu,
mala dotyčná doručiť na ObFZ obratom - 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“).
Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu od nových
uchádzačov vstupného školenia o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu organizovaného v dňoch 14.-16.2.2018:
Na ObFZ ho už z nich doručili aj: - dňa 15.2.2018: Matúš Tomči. Obratom ho mala doručiť aj Timea Hamaríková.
Vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu organizované KR
ObFZ Michalovce v dňoch 14-16.2.2018: Teoretická časť školenia začala v stredu 14.2.2018 (lektor: M. Kurtak;
účastníci: z novonahlásených: J. Ferenc, M. Sovšak, D. Gužiňák, M. Tomči, Ž. Hrindová; z nich sa bez akéhokoľvek
oznámenia nedostavila T. Hamaríková; z R už pôsobiacich v súťažiach: M. Juhás, K. Ubľanská), pokračovala vo štvrtok
15.2.2018 (lektor: J. Mano; účastníci: z novonahlásených: M. Sovšak, M. Tomči, T. Hamaríková; z novonahlásených
na školenie D: V. Lisák ml., Š. Miľo st.) a skončila v piatok 16.2.2018 (lektori: J. Mano, J. Bendzák; účastníci:
z novonahlásených: J. Ferenc, M. Sovšak, D. Gužiňák, M. Tomči, T. Hamaríková; z R už pôsobiacich v súťažiach: M.
Juhás; z novonahlásených na školenie D: Š. Miľo st.). K uzavretiu školenia je potrebné uskutočniť ešte písomné testy
a skúšky (uskutočnia sa na zimnom seminári R a D dňa 3.3.2018) a fyzické previerky (ich termín určí KR dodatočne).
Pozvaným R, ktorí už pôsobili v súťažiach ObFZ, a ktorí sa tohto školenia nezúčastnili (T. Komenda, L. Rezanka), ako
aj novonahláseným na školenie D (V. Lisák ml., Š. Miľo st., B. Marga), sa pokyny do ďalšej činnosti vydajú na zimnom
seminári R a D dňa 3.3.2018.
Pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017: ObFZ ich zabezpečil pre potreby R a D, na účely vzdelávania. V cene
po 10 € si ich na zimnom seminári R a D dňa 3.3.2018 budú povinní prevziať všetci R a D súťaží ObFZ 2017/2018.
Prevzatie publikácie „Pravidlá futbalu“, platnej od 1.6.2017: Na ObFZ si ju už v cene po 10 € prevzali: dňa
15.2.2018: V. Lisák ml., M. Tomči, Š. Miľo st., T. Hamaríková; dňa 16.2.2018: M. Sovšak; dňa 20.2.2018: D. Gužiňák.
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 (objednávku sekretár ObFZ doručil dňa 21.2.2018). 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 NL súťaží ObFZ 2017/2018, ako aj
záujemci o získanie základnej kvalifikácie R. Program seminára bude zverejnený na webovej stránke ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Možnosť uzatvorenia dohody o striedavom štarte hráča mládežníckeho družstva: Aj pre jarnú časť tejto
sezóny majú dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom štarte
hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby, pre ktorú platia zásady podľa SPF, čl. 28/8-10.
Striedavý štarty mládežníkov: Tieto boli v ISSF v termíne od 14.02.2018 od 16:00 h do 21.02.2018 do 16:00
h schválené týmto hráčom týchto FO a FK: Poruba p/V (2): Timotej Čornej (1365239) - 18.01.2002 - d: TJ ŠM Jovsa
- ŠK Urbár Poruba p/V (V.L V d U19) od 20.02.2018 do 30.06.2018 (20-20-20 – 21); Pavol Čuchran (1340295) 06.12.2001 - d: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba p/V (V.L V d U19) od 20.02.2018 do 30.06.2018 (20-20-20 – 21).
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a po ich importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z
01/2018: - dňa 16.2.2018: Palín; - dňa 19.2.2018: Veľ. Slemence (obom od 13.2.2018 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: Malčice; - za ZF z 01/2018: od 13.2.2018: Bánovce n/O,
Budkovce. DK im to zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.

Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom, uhradené poštovým
peňažným poukazom ObFZ, boli povinní doručiť: - rozh. D. Tuším (- za neskoré oznámenie žiadosti DO o zrušenie
obsadenia: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017); - rozh. A. Kopas (- za neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: nNnS - m 30.8.2017).
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY MATRIKY ObFZ:
Upozornenia ku klasickým prestupom, k prestupom amatérov zo zahraničia, k prestupom
s obmedzením, v terajšom zimnom registračnom období: V zmysle platného RaPP pre ne platí toto: Klasický prestup
hráča a prestup amatéra zo zahraničia v ňom bolo možné podávať len od 01.01.2018 do 31.01.2018 do 24:00 h.
Prestup s obmedzením je v ňom možné podávať od 01.01.2018 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 podané na matriku ObFZ: V termíne od 14.2.2018 od 16:00 h do 21.2.2018 do
16:00 h boli postupne vybavené takto: - ukončenie prestupu s obmedzením zamietnuté: Ferdinand Kaszonyi
(1217444) - 22.05.1992 (OFK Vojany - TJ Družstevník Oborín) od 27.07.2017 do 30.06.2018 k 13.02.2018 (13-15-?? –
18s); Dávid Rácz (1344125) - 14.06.1996 (TJ Družstevník Oborín - OFK Vojany) od 27.07.2017 do 30.06.2018 k
16.02.2018 (16-17-?? – 20s); - ukončenie prestupu s obmedzením schválené: Pavol Čuchran (1340295) - 06.12.2001
(d: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba p/V) od 30.08.2017 do 30.06.2018 k 16.02.2018 (16-17-19 - 19); Timotej Čornej
(1365239) - 18.01.2002 (d: TJ ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba p/V) od 31.08.2017 do 30.06.2018 k 16.02.2018 (16-17-17
- 19); - prestup s obmedzením zamietnutý: Frederik Szabó (1287954) - 09.07.1997 (TJ ŠM Streda nad Bodrogom OFK Vojany) od 13.02.2018 do 30.06.2018 (13-??-?? – 17s); - prestup s obmedzením schválený: Denis Harakaľ
(1334079) - 18.02.2000 (TJ Kusín - TJ ŠM Jovsa) od 20.02.2018 do 30.06.2018 (20-20-20 – 20).
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.
Predbežná prihláška na seminár trénerov futbalu licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach: Na ObFZ ju doručili: - do stanoveného termínu 31.1.2018 títo 15
záujemci 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 ešte títo 3 záujemci v týchto dňoch: - dňa 2.2.2018: Vojtech Bursík; - dňa
17.2.2018: Rudolf Feňuš, Marek Eštok; - dňa 18.2.2018: Csaba Balog.
Oznámenie počtu predbežných prihlášok na plánovaný seminár trénerov futbalu licencií UEFA
GRASSROOTS C a UEFA B v Michalovciach: Toto bolo oznámené z ObFZ e-mailom na VsFZ dňa 19.02.2018 P.
Szénayovi (koordinátorovi vzdelávania VsFZ) s požiadavkou navrhnutia termínov jeho uskutočnenia. Dotyčný nato
reagoval dňa 20.02.2018 telefonicky, pričom oznámil, že pripraví termíny na uskutočnenie uvedeného seminára a tieto
oznámi na ObFZ.
Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C: Podrobnosti k nemu
(informácie, oznámenie, prihláška na školenie, dodatočne aj upozornenie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v jeho hornej časti, pri piatom nadpise zhora. Záujemcovia môžu prihlášky na toto školenie
posielať priebežne na e-mailovú adresu: „peter.szenay@futbalsfz.sk“, alebo na e-mailovú adresu svojho ObFZ
(v prípade ObFZ Michalovce na e-mailovú adresu: „obfzmi@stonline.sk“. 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 (2x3 h). Bližšie informácie: Peter Szénay; čísla mobilných
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.
Prihlášky na „Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C“ v roku
2018: V termíne od 14.2.2018 od 16:00 h do 21.2.2018 do 16:00 h ich na ObFZ nedoručil nikto. Predtým ich už na
ObFZ e-mailom doručili títo uchádzači v týchto dňoch: - dňa 11.2.2018: Vladimír Praščák ml.
SPRÁVY KM ObFZ:

Prvé zasadnutie KM ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Predseda KM ho zvolal
na štvrtok 22.2.2018 o 14:00 h na ObFZ v Michalovciach. Pozval naň členov KM, zástupcu futb. odd. ŠK Strážske,
predsedu ObFZ a sekretára ObFZ. Na zasadnutí sa mali rozdeliť funkcie členom KM, prerokovať: prípadné doplnky
a zmeny štatútu KM; zámery KM v roku 2018; návrhy KM na aktív zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu
v súťažiach ObFZ dňa 2.3.2018; návrhy KM pre sezónu 2018/2019 súťaží ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019“:
ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (členov riadnej konferencie ObFZ, VV ObFZ, komisií a úsekov ObFZ
- najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na ObFZ e-mailom do 30.4.2018 na
adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením mena, priezviska a funkcie odosielateľa.
Pozvánka na vyhlásenie výsledkov 25. ročníka ankety „Futbalista roka“ za rok 2017: Predsedovia a sekretári
RFZ a ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 14.02.2018 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ),
ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov tejto ankety. Toto sa uskutoční v pondelok
19.03.2018 o 17:00 h v Hoteli Senec v Senci. Pozvánka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné potvrdiť do
28.02.2018.
Prevzatie dohody uzatvorenej medzi ObFZ a zamestnancom na I. polrok 2018: Na ObFZ si ju už postupne
osobne oproti podpisu prevzali: - dňa 14.02.2018: M. Kurtak; - dňa 15.02.2017: J. Mano.
Oznámenie zamestnancov o PN: Na ObFZ ho oznámil: - dňa 14.02.2018: M. Kurtak. Uvedené bolo oznámené
účtovníčke ObFZ.
Oznamovanie informácií o prípravných stretnutiach vo futbale: Podrobnejšie o tom bolo zverejnené v ÚS
ObFZ č. 30, v Správach sekretariátu ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli aj: - dňa 9.2.2018: J. Bendzák (za 01); - dňa 16.2.2018: P. Pavlo (za 09,10); - dňa 19.2.2018: P. Feňuš
(za 09,10,12).
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. Čeklovský (za 01), M. Fedák
(za 07), M. Jakubec (za 09,10), P. Kaffan (za 01), P. Koščo (za 01), O. Palinský (za 09,10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa
(za 06,08,09,10), J. Škodi (za 01), T. Škodi (za 01), 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 14.2.2018 od
16:00 h do 21.2.2018 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 16.2.2018: P. Pavlo; - dňa 19.2.2018: P. Feňuš; - dňa
20.2.2018: M. Sabo. 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, F.
Gejguš, M. Jakubec, T. Komenda, O. Palinský, M. Rovňak, R. Rózsa, 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 mohol každý zamestnaný podať u svojho zamestnávateľa do 15.2.2018,
ktorému bol povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže každý spracovať sám.
Prevzatie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ v roku 2017 z ObFZ: Na Se si videozáznam už
postupne prevzali aj tieto FO a FK: Vojany (zo stretn. 18.k. VI.L m Vojany - Zempl. Široká z 23.4.2017); Pus. Čemerné (zo
stretn. 16.k. VII.L Z m Pus. Čemerné - Bánovce n/O zo 7.5.2017; Trhovište (zo stretn. 8.k. VI.L m Trhovište - Zempl. Široká z
24.9.2017). V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a
FK: Ložín (zo stretn. 2.k. VII.L Z m Ložín - Malčice z 27.8.2017); Palín (zo stretn. 12.k. VI.L m Palín - Trhovište z
22.10.2017); Pavlovce n/U (z finálového stretn. 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017 Pavlovce
n/U - Vyš. Remety z 24.5.2017); Strážske (zo stretn. 12.k. VII.L Z m Strážske B - Pus. Čemerné z 9.4.2017; zo stretn. 9.k.
VII.L Z m Strážske B - Ložín z 15.10.2017); Veľ. Revištia (zo stretn. 3.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Krásnovce z 20.8.2017; zo
stretn. 10.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Poruba p/V z 8.10.2017; zo stretn. 12.k. VI.L m Veľ. Revištia B - Hatalov z 22.10.2017);
Veľ. Slemence (zo stretn. 20.k.VII.L Z m Veľ. Slemence - Rakovec n/O zo 4.6.2017); Vyš. Remety (zo stretn. 17.k. VI.L m
Vyš. Remety - Kriš. Liesková z 16.4.2017); Zalužice (zo stretn. 21.k. VI.L m Zalužice - Kriš. Liesková zo 14.5.2017; zo stretn.
5.k. VI.L m Zalužice - Trhovište z 3.9.2017); Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Hatalov zo 6.8.2017; zo stretn. 10.k. VI.L
m Žbince - Zalužice z 08.10.2017).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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. Platby z týchto ZF už boli importované na účte SFZ od 52 FO a FK.
Ani do 21.2.2018 do 16:00 h 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, mal od nasledujúceho dňa (od
14.11.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol 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 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 ich bolo potrebné uhradiť aspoň 3
dní pred týmto termínom najneskôr 09.02.2018). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI
uhradiť 22 FO-FK. V termíne od 14.02.2018 od 16:00 h do 21.02.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované
na účte SFZ aj od týchto 2 FO a FK (predtým od 18) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet
SFZ): - dňa 16.02.2018 (1): Palín; - dňa 19.02.2018 (1): Veľ. Slemence. Do 21.02.2018 do 16:00 h platbu z týchto ZF na
účte SFZ nemali importovanú tieto 2 FO a FK: Bánovce n/O, Budkovce. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF (do 12.02.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od 13.02.2018) zastavenú
činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol 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 19.2.2018: Veľ.
Slemence (e-mailom: za 01/2018 - uhradená dňa 16.2.2018); - dňa 21.2.2018: Budkovce (osobne: za 01/2018 - uhradená
dňa 9.2.2018 a dňa 21.2.2018); Porostov (osobne: za 01/2018 - uhradená dňa 12.2.2018). Ani do 21.02.2018 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
12.1.2018: Tibava; - za 01/2018: - dňa 13.2.2018: Ložín, Poruba p/V; - dňa 16.2.2018: Palín; - z neimportovaných na
účet SFZ: - za 10/2017: Malčice; - za 01/2018: Bánovce n/O.
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 v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce, na poschodí (objednávku doručil
sekretár ObFZ dňa 21.2.2018). 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 zástupcov ia 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 21.2.2018 do 16:00 h nebol k tomu na uvedenú adresu doručený ani jeden návrh.
Z INFORMÁCIÍ Z VsFZ:
Doplnok ku školeniu trénerov GRASSROOTS C: Sekretári ObFZ v rámci VsFZ ho dostali z VsFZ emailom dňa 15.02.2018 od Petra Szenaya (koordinátora vzdelávania VsFZ) s týmto textom: „Vzhľadom na množstvo
telefonátov ohľadom zasielania prihlášky, úhrady poplatku, výpisu z registra trestov a potvrdenia o zdravotnej
spôsobilosti, Vás prosím o upresnenie informácií na vašich web stránkach takto: 1. záujemcovia nech zasielajú len
prihlášku na školenie; 2. v názve školenia nech uvádzajú UEFA GC 2017 - ObFZ ...... (s uvedením názvu príslušného
ObFZ); 3. poplatok za školenie nech uhradia až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia; 4. výpis z registra trestov
i doklad o zdravotnej spôsobilosti nech zasielajú rovnako až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia.“. Uvedený
doplnok bol z ObFZ zaslaný e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej je v hornej časti
„Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C“ (informácie - oznámenie prihláška - upozornenie) v poslednom upozornení.
Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ: Sekretári ObFZ v rámci VsFZ ju dostali
z VsFZ e-mailom dňa 15.02.2018 od Petra Szenaya (koordinátora vzdelávania VsFZ) s týmto textom: „V prílohe Vám
zasielam informáciu o možnosti organizácie seminárov trénerov pre držiteľov trénerských licencií UEFA B a UEFA
GRASSROOTS C v rámci ObFZ, aj s prihláškou. Prosím o zverejnenie informácií v prílohe na vašej web stránke.“.
Uvedená informácia, aj s prihláškou, bola z ObFZ zaslaná e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ,
na ktorej je v hornej časti „Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ“.
Licenčný seminár pre nových uchádzačov o licenciu "Delegát A" v rámci VsFZ: FZ v rámci VsFZ
informáciu o termíne jeho konania dostali z VsFZ e-mailom dňa 20.02.2018 od Marcela Eperješiho (sekretára VsFZ)
s požiadavkou informovať svojich frekventantoch o termíne seminára, ako aj o aktualizáciu zoznamu frekventantov za
svoj ObFZ, poprípade doplniť ďalších záujemcov. Seminár je naplánovaný na piatok 16.03.2018 od 08:00 h v NTC
Poprad. Poplatok za seminár bude 20 €. V cene je zabezpečenie obeda a občerstvenia (káva + minerálka) počas
seminára. Program seminára bude zaslaný na ObFZ ako aj každému frekventantovi. Uvedené informácie o seminári
sekretár ObFZ Michalovce zaslal e-mailom dňa 21.2.2018 nahláseným uchádzačom za ObFZ MI (Š. Miľo st., V.
Lisák ml., B. Marga) a požiadavku na doplnenie prehľadu o nahlásených za ObFZ Michalovce v prílohe znovu
na stanovenú adresu na VsFZ e-mailom dňa 21.2.2018 (v doručenom prehľade stále neboli uvedení).
Zasadnutie predsedov DK ObFZ a RFZ so SFZ: FZ v rámci VsFZ informáciu o ňom dostali z VsFZ e-

mailom dňa 20.02.2018 od Marcela Eperješiho (sekretára VsFZ) s požiadavkou informovať svojho predsedu DK
o termíne zasadnutia, ako aj o aktualizáciu kontaktov predsedu DK ObFZ do 22.2.2018 spätne na doručenú e-mailovú
adresu. Legislatívno-právne oddelenie SFZ, v spolupráci s DK SFZ, organizuje spoločné zasadnutie predsedov DK
ObFZ, RFZ a SFZ na zjednotenie normy DP. Plánované zasadnutie sa uskutoční v piatok 16.03.2018 o 10:00 h vo
Zvolene. Sekretár ObFZ Michalovce informáciu o tomto zasadnutí zaslal e-mailom hneď dňa 20.2.2018 J.
Šimkovi (predsedovi DK ObFZ Michalovce). Aktualizáciu požadovaných kontaktných údajov predsedu DK zašle
na VsFZ dňa 22.2.2018.
Seminár k predĺženiu licencie A delegáta zväzu: FZ v rámci VsFZ informáciu o ňom dostali z VsFZ emailom dňa 20.02.2018 od Marcela Eperješiho (sekretára VsFZ) s požiadavkou do 28.02.2018 zaslať zoznam delegátov
zväzu, ktorým končí platnosť licencie A dňa 12.04.2018. Plánovaný seminár sa uskutoční v 8. týždni (v sobotu - nedeľu
24.-25.3.2018). VsFZ podľa počtu frekventantov určí presný termín a miesto konania seminára. Sekretár ObFZ
Michalovce informácie o tomto seminári zaslal e-mailom dňa 21.2.2018 všetkým delegátom súťaží ObFZ
Michalovce, ktorým platnosť licencie A končí dňa 12.04.2018 (Michal Dančišin, Vojtech Pčolár, Mikuláš
Rovňák, Milan Sabo, Ladislav Vojtko, Alfonz Žoffčák), a ich menný zoznam v uvedený deň e-mailom aj na
VsFZ.
Z INFORMÁCIÍ ZO SFZ:
Školenia trénerov (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 32 z 16.2.2018 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický
úsek SFZ oznamuje organizovanie týchto školení trénerov:
● v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žiar n/H „Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie“ (3.3.2018
- 4.4.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 20.2.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti
SFZ/Tréneri/Školenia alebo na stránke „www.ssfz.sk“.
Informácia o licenčnom seminári pre delegátov, držiteľov licencie "A" z 9.-10.2.2018 (z ÚS SFZ
2017/2018 č. 32 z 16.2.2018 - zo Správ Komisie delegátov SFZ): Komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej
spolupráci s KD SFZ, organizovala v dňoch 9.-10.2.2018 v Kežmarských Žľaboch opakovaný licenčný seminár pre
delegátov, držiteľov licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, si obnovili platnosť
licencie „A“ a obdržia „Osvedčenie delegáta zväzu“ na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: Pavol Bančanský,
Vlastimil Borůfka, Miroslav Čaga, Milan Černica, Matúš Čekan, Ladislav Gnip, Michal Jancura, Martin Klovanič, Ján
Lacko, Štefan Leško, Eduard Lumtzer, Ján Michna, Oto Palinský, Martin Píro, Ladislav Popik, Jozef Pribula, Alexander
Szabó, Ján Štofka, Jozef Tornay, Róbert Tóth, Jozef Vaško, Karol Zvolánek, Radovan Žulevič.
Licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A" (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 32 zo 16.2.2018 - zo
Správ Komisie delegátov SFZ): Komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, organizovala v
dňoch 17.-18.2.2018 v Tatranskej Lomnici opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Pre
úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie ustanovili odbornú a skúšobnú komisiu v zložení: predseda - Jaroslav
Švarc; členovia - Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Ličko, Miroslav Benko. Úspešní absolventi seminára obdržia
licenciu delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.
Z INFORMÁCIÍ Z ISSF:
Informácie z ISSF k žiadostiam o transfer hráča zo zahraničia smerom do SFZ: FZ i kluboví ISSF
manažéri ich dostali zo SFZ e-mailom dňa 21.2.2018 od Milana Sládkoviča s týmto textom: „Všetky žiadosti o transfer
hráča zo zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t. j. najneskôr 31.1.2018, boli
spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však nasledujúci deň. Po obdržaní
medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej podateľne zaregistrovaní do klubu,
ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný hráč vo Vašom klube, znamená to, že ITC nebol
doručený. V prípade, že ITC nie je doručený do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k tzv. provizórnej registrácii, o čom
ste oboznámení notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa telefonicky alebo mailom dopytovali
na stav transferu, nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve prečítali. Keďže začiatok jarnej časti
súťaží je v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich klubov.“
Informácie z výmene plastových RP: FZ i kluboví ISSF manažéri ich dostali zo SFZ e-mailom dňa
21.2.2018 od Milana Sládkoviča s týmto textom: „V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet a
kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím všetkých klubových issf manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali
aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú
oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu
(600x800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca
platnosť.“
Informácie doručené z ISSF na ObFZ: Tieto sú pod názvom „Informácie z ISSF“ zverejňované väčšinou už
len na stránke ObFZ, v jej menu vľavo (v ÚS ObFZ sa zverejňujú už len zriedkavo). V mesiaci 02/2018 sú tam
zverejnené pri tomto dátume: 21.02.2018.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

