Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 35 z 28.02.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Licenčný seminár pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát stretnutia v amatérskych
súťažiach“: KR vzala na vedomie informáciu o tomto seminári, uvedenú v ÚS ObFZ č. 34, v „Informáciách z VsFZ“,
ktorý sa uskutoční v piatok 16.03.2018 od 08:00 h v NTC Poprad, ako aj skutočnosť o zaslaní informácií o tomto
seminári sekretárom ObFZ e-mailom dňa 21.2.2018 nahláseným uchádzačom za ObFZ MI (Š. Miľo st., V. Lisák ml., B.
Marga) a požiadavku zaslanú z ObFZ e-mailom dňa 21.2.2018 na VsFZ o ich doplnenie do prehľadu nahlásených.
Možnosť dodatočného nahlásenia sa prípadných ďalších na školenie záujemcov z ObFZ v rámci VsFZ
o získanie kvalifikácie „Delegát stretnutia v amatérskych súťažiach“: Toto školenie v rozsahu 9 h organizuje VsFZ
a uskutoční v piatok 16.03.2018 od 08:00 h v NTC Poprad. Z ObFZ Michalovce sa naň prihlásili 3 uchádzači, ktorí boli
nahlásení na VsFZ. 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 28.2.2018 do 16:00 h sa na uvedenú adresu ohľadom toho
nenahlásil nikto ďalší.
Seminár k predĺženiu licencie A delegáta zväzu: KR vzala na vedomie informáciu o tomto seminári,
uvedenú v ÚS ObFZ č. 34, v „Informáciách z VsFZ“, ktorý sa uskutoční v sobotu - nedeľu 24.-25.3.2018 (VsFZ podľa
počtu frekventantov určí presný termín a miesto konania seminára), ako aj skutočnosť o zaslaní informácií o tomto
seminári sekretárom ObFZ 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 menného zoznamu v uvedený deň e-mailom aj na VsFZ.
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 stále nedoručili a obratom ho mala doručiť aj Timea Hamaríková.
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 aj:
dňa 22.2.2018: J. Ferenc; dňa 27.2.2018: J. Matej.
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v sobotu 3.3.2018 od 8:00 h do 15:00 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 NL súťaží ObFZ 2017/2018, ako aj uchádzači o získanie základnej kvalifikácie
R zo vstupného školenia v dňoch 14.-16.2.2018.
Program „Zimného seminára R a D súťaží ObFZ MI 2017/2018 dňa 3.3.2018“: KR ho spracovala dňa
24.2.2018, kedy ho doručila na Se ObFZ e-mailom s požiadavkou na jeho preposlanie k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, na ktorú bol tento preposlaný, a na ktorej je umiestnený pri dátume 24.02.2018.
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.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zasadnutie predsedov DK ObFZ a RFZ so SFZ: DK vzala na vedomie informáciu o tomto zasadnutí,
uvedenú v ÚS ObFZ č. 34, v „Informáciách z VsFZ“, ktoré sa uskutoční v piatok 16.03.2018 o 10:00 h vo Zvolene, ako
aj skutočnosť o zaslaní oznamu o ňom sekretárom ObFZ e-mailom dňa 20.2.2018 J. Šimkovi (predsedovi DK).
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 22.2.2018: Budkovce (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.
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 v ňom bolo možné podávať od 01.01.2018 a je možné ho 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.
Informácie Matriky SFZ k žiadostiam o transfer hráča zo zahraničia smerom do SFZ: 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, Matrika SFZ pristupuje k tzv. provizórnej
registrácii, o čom je klub oboznámený notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby sa kluby telefonicky
alebo mailom dopytovali na stav transferu.
Informácie Matriky SFZ k výmene plastových RP: V tomto období končí platnosť veľkého počtu
plastových RP a kluby žiadajú o vydanie nových. Matrika SFZ žiadala všetkých klubových ISSF manažérov, aby k
žiadostiam o výmenu plastových RP v ISSF, v elektronickej podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov. Matrikári
jednotlivých FZ sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie RP, ak fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800
pixelov), alebo ak má rovnakú fotografiu, ako mal RP, ktorý stráca platnosť. Upozornenie k tomu bolo všetkým
klubovým ISSF manažérom všetkých FO a FK matrične patriacim pod ObFZ Michalovce v sezóne 2017/2018
zaslané aj z ObFZ e-mailom dňa 27.2.2018.
Upozornenie pre FO a FK na nerešpektovanie požiadavky Matriky SFZ z 21.2.2018 k novým
fotografiám pri výmene plastových RP hráčov: Z ObFZ bolo toto zaslané e-mailom klubovým ISSF manažérom
týchto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 23.2.2018: Budkovce, Vojany; - dňa 26.2.2018: Horňa (žiadosti boli zamietnuté);
- dňa 27.2.2018: všetkým FO a FK v sezóne 2017/2018 matrične patriacim pod ObFZ Michalovce. Telefonicky to
bolo prekonzultované s týmito FO a FK v týchto dňoch: - dňa 22.2.2018: Trhovište (žiadosti boli zamietnuté); - dňa
26.2.2018: Iňačovce (žiadosti boli zamietnuté).
Žiadosti o transfer hráča podané na matriku ObFZ: V termíne od 21.2.2018 od 16:00 h do 28.2.2018 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 (20-??-?? –
24s); - prestup s obmedzením zamietnutý: Barnabáš Szidor (1137534) - 26.08.1982 (OŠK Krišovská Liesková - OFK
Vojany) od 23.02.2018 do 30.06.2018 (23-??-?? – 27s); - prestup s obmedzením schválený: Frederik Szabó
(1287954) - 09.07.1997 (TJ ŠM Streda nad Bodrogom - OFK Vojany) od 20.02.2018 do 30.06.2018 (20-23-23 – 26);
Tomáš Pallai (1329345) - 09.02.1987 (FK Beša - OFK Vojany) od 23.02.2018 do 30.06.2018 (20-23-25 – 26).
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-28.2.2018: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a prehľad
o nich bude spracovaný dňa 1.3.2018, kedy bude zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do
jej aktuálneho menu uprostred.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Najbližšie organizované semináre trénerov futbalu: Technický úsek SFZ oznámil organizovanie týchto
najbližších seminárov pre trénerov (prihlásiť sa na ne majú možnosť všetci tréneri futbalu):
● v spolupráci s VsFZ: - „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“ dňa 13.3.2018 v Košiciach
(napokon sa uskutoční už vo štvrtok 8.3.2018 v GES clube v Košiciach, na Nám. L. Novomeského 13), 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).
Informácia o organizovaní seminárov trénerov pre držiteľov trénerských licencií UEFA B a UEFA
GRASSROOTS C v rámci ObFZ: Táto informácia, aj s prihláškou, je zverejnená na webovej stránke ObFZ, pri
šiestom nadpise zhora, v časti s názvom „Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ“.
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 4 záujemci v týchto dňoch: - dňa 2.2.2018: Vojtech Bursík; - dňa

17.2.2018: Rudolf Feňuš, Marek Eštok; - dňa 18.2.2018: Csaba Balog.
Najbližšie organizované školenia trénerov futbalu: Technický úsek SFZ oznámil organizovanie týchto
najbližších školení trénerov:
● v spolupráci s TMK BFZ „Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie“ (17.3.2018 - 20.5.2018).
Prihlášky je potrebné zaslať do 10.3.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Školenia a
na stránke www.futbalbfz.sk.
● v spolupráci s TMK VsFZ a ObFZ Svidník „Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie“ (7.4.2018 14.5.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 30.3.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti
SFZ/Tréneri/Školenia, a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri).
Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C: Podrobnosti k nemu
(informácie, oznámenie, prihláška na školenie, 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 21.2.2018 od 16:00 h do 28.2.2018 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:
Z 1. zasadnutia KM ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Uskutočnilo sa vo
štvrtok 22.2.2018 od 14:00 h na ObFZ v Michalovciach. Z členov KM sa ho zúčastnili S. Koba, P. Danko (L. Kaplár sa
ospravedlnil), a z prizvaných aj: Marek Michlovič (zástupca futb. odd. ŠK Strážske), V. Čan (predseda ObFZ), J.
Bendzák (sekretár ObFZ). Na zasadnutí sa zvolili funkcie podpredsedu a tajomníka KM, a prerokovali sa: štatút KM;
návrh aktivít KM na I. polrok 2018; návrh KM ohľadom mládežníckych družstiev na sezónu 2018/2019 a iné.
Zápis z 1. zasadnutia KM ObFZ z 22.2.2018: Spracoval ho S. Koba (predseda KM) a dňa 23.2.2018 ho
doručil e-mailom aj na ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Aktualizácia požadovaných kontaktných údajov predsedov DK ObFZ v rámci VsFZ: Na základe
požiadavky VsFZ z 20.02.2018, sekretár ObFZ Michalovce túto ohľadom predsedu DK ObFZ Michalovce zaslal
z ObFZ e-mailom dňa 22.2.2018 na stanovenú e-mailovú adresu na VsFZ.
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.
Oznámenie zmien údajov v dokumentoch zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ich oznámili už aj: - dňa 27.2.2018:
Jozef Pivarník (emailom: nové údaje o vozidle - nové EČV, nové číslo PZZP).
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 22.2.2018: M. Jakubec (za 09,10); - dňa 23.2.2018: M. Rovňák (za 09,10).
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. Čeklovský (za 01), M. Fedák
(za 07), P. Kaffan (za 01), P. Koščo (za 01), O. Palinský (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 22.2.2018: M. Jakubec; - dňa 23.2.2018: M. Rovňák. 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, T. Komenda, O.
Palinský, R. Rózsa, D. Tuším, P. Vass. Každý, ktorému bolo toto potvrdenie vystavené, oznam o tom dostal z ObFZ aj emailom 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.
Kópia potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch ... za zdaňované obdobie roku 2017: Táto bola na základe požiadavky vystavená týmto zamestnancom v týchto
dňoch: - dňa 22.2.2018: Ján Špivák.

Požiadavky o zmeny a doplnenia v ISSF pre ObFZ Michalovce po voľbách nových orgánov ObFZ: Tieto
na SFZ F. Ferencovi e-mailom dňa 28.2.2018 zaslal sekretár ObFZ. Ten ich na SFZ vybavil hneď v uvedený deň.
V jednotlivých orgánoch ObFZ sú dané práva novozvoleným funkcionárom týchto orgánov, ktorí boli zvolení na 4ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021.
Prevzatie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ v roku 2017 z ObFZ: 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:
Zrážky zamestnancov ObFZ do Sociálnej poisťovne za obdobie 02-06/2015: Zamestnanci ObFZ - Škodi
Tomáš, Hamadej Ján, Kurták Lukáš - pri podpísaní dohody o brigádnickej práci študenta s ObFZ v uvedenom období
podpísali vyhlásenie v ObFZ Michalovce, ale predtým aj u iného zamestnávateľa, čím porušili zákon. Na základe
oznámenia Sociálnej poisťovne - pobočky Michalovce, zo dňa 12.2.2018, ObFZ bol povinný u uvedených podať do
sociálnej poisťovne žiadosť o zrušenie nesprávnych poistných vzťahov (podal ju dňa 13.2.2018) a účtovníčka ObFZ
bola povinná u uvedených prepracovať za dané obdobie mesačné výkazy poistného a príspevkov, evidenčné listy
dôchodkového poistenia, registračné listy fyzických osôb. Na základe toho sú uvedení povinní obratom na účet ObFZ SK93 1111 0000 0066 0957 0000 (internetbankingom, alebo priamym vkladom na účet v banke - v oboch uvedených
prípadoch s poznámkou „Zrážky za 02-06/2015“ a doručením kópie dokladu o úhrade e-mailom na adresu
„obfzmi@stonline.sk“), alebo osobným doručením na ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ, uhradiť tieto čiastky: Škodi Tomáš 20,56 € (poplatok 20,00 € a doplatok 0,56 €), Hamadej Ján - 20,49 €
(poplatok 20,00 € a doplatok 0,49 €); Kurták Lukáš - 24,93 € (poplatok 20,00 € a doplatok 4,93 €). Uvedené
oznámenie bolo dotyčným zaslané z ObFZ aj e-mailom dňa 23.2.2018.
Žiadosť o preúčtovanie platby: ObFZ dňa 26.2.2018 písomne požiadal Sociálnu poisťovňu Michalovce
o preúčtovanie doplatku za podaný opravný výkaz za 06/2015 v čiastke 3,22 €, ktorú poukázal dňa 22.2.2018 pod VS:
1002089814; KS: 3118; ŠS: 201606 (ten mal byť 201506).
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 28.2.2018 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). Z klubov územne patriacich pod ObFZ
MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 22 FO-FK. V termíne od 21.02.2018 od 16:00 h do 28.02.2018 do 16:00 h už boli
platby z týchto ZF importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO (predtým od 20) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom
importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 22.02.2018 (1): Budkovce. Do 28.02.2018 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte
SFZ nemal importovanú už len tento 1 FO: Bánovce n/O. 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.
Upozornenie na neuhradenie zbernej faktúry z ISSF za 01/2018: Z ObFZ bolo toto zaslané e-mailom
klubovým ISSF manažérom týchto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 23.2.2018: Bánovce n/O (uvedený FO bol povinný
platbu z nej importovať na účet SFZ obratom - mala tam byť do 12.02.2018 - a doklad o úhrade doručiť
následne na ObFZ).
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 28.02.2018 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.
Upozornenie pre FO a FK k úhrade zbernej faktúry z ISSF za 02/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa
1.3.2018 a platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (preto je potrebné ich
uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich má pre ObFZ MI uhradiť týchto
5 FO-FK: Iňačovce, Jovsa, Poruba p/V, Vojany, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF,
nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa 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 emailom.
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. 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 28.2.2018 do 16:00 h bol k tomu na uvedenú
adresu doručený len tento 1 návrh: - dňa 27.2.2018: Jaroslav Moravský (člen riadnej konferencie ObFZ). Oznam
o organizovaní tohto aktívu bol dňa 26.2.2018 zaslaný z ObFZ aj e-mailom klubovým ISSF manažérom všetkých
55 FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce.
Najbližšie 4. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018“ sa toto uskutoční v pondelok 12.3.2018 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: RK, DK, KR, ŠTK.
Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne zasadnutí.
Pozvánka na najbližšie 4. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 12.3.2018: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 5.3.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, sekretárovi
ObFZ a predsedom týchto komisií ObFZ: RK, DK, KR, ŠTK.
Z INFORMÁCIÍ Z VsFZ:
Zmena termínu seminára trénerov VsFZ z 13.3.2018 na 8.3.2018 (zo stránky VsFZ): Podľa Smernice SFZ
o vzdelávaní trénerov je pre predĺženie licencií UEFA B a GRASSROOTS C potrebných absolvovať 8 h vzdelávania v
rámci seminára trénerov. Z technických príčin sa seminár trénerov VsFZ plánovaný na 13.3.2018 uskutoční v plnom
rozsahu (4 h) vo štvrtok 8.3.2018 v GES clube v Košiciach, na Nám. L. Novomeského 13. Prihlášky na pôvodný termín
13.3.2018 sú akceptované.
Z INFORMÁCIÍ ZO SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.2.2018 v Bratislave (zo stránky SFZ): Výkonný výbor SFZ na
ňom okrem iného: ● vyhlásil voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 12. marca
2018 (všetky podrobnosti k voľbám sa budú nachádzať v úradnej správe SFZ, na webovej stránke futbalsfz.sk v sekcii
“Voľby 2018” a v zápisnici zo zasadnutia VV SFZ); ● zvolil za I. viceprezidenta SFZ p. Richarda Havrillu; ● vzal na
vedomie informáciu o ukončení spolupráce s reprezentačným trénerom SR ženy A p. Zsoltom Pakuszom a zároveň
ustanovil za nového reprezentačného trénera SR ženy A p. Ivana Hucka; ● vzal na vedomie informáciu o priebehu a
realizácii projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na umelé ihriská UEFA HatTrick; ● vzal
na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DZ/PR SFZ za jesennú časť súťažného
ročníka 2017/2018; ● schválil návrh Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov; ● schválil Asociáciu klubov II.
futbalovej ligy za riadneho člena SFZ; ● ustanovil za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov p. Michaela Váleka; ●
vzal na vedomie informáciu o sťažnosti kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov k priebehu voľby na
Konferencii SFZ a rovnako vzal na vedomie rozhodnutie Volebnej komisie SFZ k sťažnosti; ● vzal na vedomie
informáciu o zabezpečení príjmov Nadácie slovenského futbalu prostredníctvom časti prostriedkov z pokút uložených
DK SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca
január 2018, o priebehu a záveroch pracovného summitu FIFA v Maskate 7. februára 2018; ● vzal na vedomie
informáciu z konania 53. Valného zhromaždenia SOV.
Voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ na deň 12. marca 2018 (z ÚS SFZ 2017/2018
č. 33 z 23.02.2018 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ vyhlásil voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ
na deň 12. marca 2018. Voľby sa uskutočnia v sídle SFZ a Výkonným výborom SFZ budú v nich volení: - členovia
revíznej komisie SFZ; - členovia disciplinárnej komisie SFZ; - členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej
komisie SFZ; - členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ; - členovia odvolacieho orgánu licenčného
konania SFZ. Vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú Výkonným výborom ustanovovaní: - predseda komisie
delegátov SFZ a členovia komisie delegátov SFZ; - predseda komisie SFZ pre štadióny a ihriská a členovia komisie
SFZ pre štadióny a ihriská; - predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ a členovia legislatívnoprávnej komisie a etickej komisie SFZ; - predseda komisie partnerov SFZ a členovia komisie partnerov SFZ; - predseda

športovo-technickej komisie SFZ a členovia športovo-technickej komisie SFZ; členovia komisie rozhodcov SFZ; predseda licenčnej komisie SFZ a členovia licenčnej komisie SFZ. VV informuje, že v zmysle čl. 2, ods. 3, písm. b)
Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ
členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na
funkciu volenú výkonným výborom, v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu
funkciu volenú na VV SFZ. VV vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované
výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 7. marca 2018 do 23:59 h na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na
výkonný výbor SFZ. VV oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila
dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a
orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5, ods. 2, písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií
neustanovujú inak. Voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa uskutočnia
verejným hlasovaním. Všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom
SFZ, sú k dispozícii na oficiálnej webstránke futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby 2018”. V prípade akýchkoľvek otázok je
možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.
Informácia o licenčnom seminári k predĺženiu platnosti licencie pre delegátov - držiteľov licencie "A",
zo 17.-18.2.2018 v Tatranskej Lomnici (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 33 z 23.2.2018 - zo Správ Komisie delegátov SFZ):
Komisia rozhodcov a delegátov VsFZ ho organizovala v úzkej spolupráci s KD SFZ. Po úspešnom vykonaní celého
seminára a záverečnej skúšky, si platnosť licencie „A“ obnovili títo úspešní absolventi: Ladislav Barvirčák, Peter
Bednár, Ján Dub, Jaroslav Duška, Pavol Dzido, Ján Džubák, Jozef Ferenc, František Hajdada, Jozef Kmec, Miroslav
Knut, Peter Koščo, Juraj Kotrády, Milan Maliňák, Vendelín Novysedlák, Peter Pečarka, Jozef Repovský, Ján Roka,
Ondrej Škody, Štefan Tarcala, Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Marcel Eperješi, Ján Fašung, Pavol Chmura, Marián
Ružbarský, Gabriel Sekereš, Július Straka, Jaroslav Švarc, Peter Jenčura, Peter Kakaščík. Všetci dostanú „Osvedčenie
delegáta zväzu“ na ďalšie štyri roky.
Z INFORMÁCIÍ Z ISSF:
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 týchto dátumoch: 21.02.2018, 28.02.2018.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

