Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 36 z 07.03.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.2.2018 do 7.3.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - o neúčasti na seminári
R a D dňa 3.3.2018: - rozh.: M. Tušek - prac. dôv., P. Piovar - osob. dôv., J. Bukaj - prac. dôv.; - uchádzači o získanie
základnej kvalifikácie rozhodcu: D. Gužiňák - osob. dôv., M. Sovšák - rod. dôv.; - uchádzači o získanie licencie delegáta:
B. Marga - rod. dôv.; - o neúčasti na licenčnom seminári uchádzačov o získanie licencie delegáta dňa 16.3.2018 v Poprade:
B. Marga - prac. dôv.
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutočnil sa v So 3.3.2018 od 8:00 h v Michalovciach, v
Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží
ObFZ 2017/2018 a príprava ich jarnej časti. Prerokovali sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukázalo sa na
zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v nastávajúcej jarnej časti. Tohto seminára sa
zúčastnilo 28 R, 7 D, 4 uchádzači o získanie zákl. kval. R, 2 uchádzači o získanie licencie D. Ospravedlnili sa 3 R, 2
uchádzači o získanie zákl. kval. R, 1 uchádzač o získanie licencie D. Bez akéhokoľvek oznámenia sa seminára
nezúčastnili 2 R.
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 nedoručila 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 boli povinní prevziať všetci R a D súťaží ObFZ 2017/2018, ktorí
si ich ešte neprevzali. V uvedený deň si ich už postupne prevzali aj: - rozh.: P. Kaffan, T. Komenda, L. Babjak, T. Olexa,
D. Čeklovský, D. Ihnacik, R. Pavlenko, P. Rapáč, M. Čekan, L. Kurták, M. Juhás, P. Pavlo, P. Feňuš, Š. Miľo ml., M.
Miľo, M. Ivan, J. Cejkovský, M. Mazár, M, Hospodi, M. Ruščanský, K. Ubľanská, P. Remecký, P. Dziad, M. Končík, P.
Tudja; - deleg.: J. Hreško, L. Vojtko, M. Sabo, M. Dančišin, A. Žoffčák, V. Pčolár, M. Rovňák.
Neprevzatie publikácie „Pravidlá futbalu“, platnej od 1.6.2017: Na ObFZ si ju v cene po 10 € ešte
neprevzali a obratom si ju sú povinní, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, prevziať aj: Joz.
Pivarník, Ž. Hrindová, J. Bukaj, P. Piovar, M. Tušek, Š. Ferko, M. Jakubec, B. Marga.
Zhodnotenie vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu
organizovaného KR ObFZ Michalovce v dňoch 14.-16.2.2018: Toto vstupné školenie záverečným písomným testom
z PF dňa 3.3.2018 zatiaľ úspešne absolvovali len títo z uchádzačov: M. Tomči. Zaregistrovanie R v ISSF bol uvedený
povinný prerokovať so sekretárom ObFZ. Ďalší účastníci tohto školenia (D. Gužiňák, M. Sovšák, J. Ferenc, T.
Hamaríková, Ž. Hrindová) budú povinní úspešne absolvovať záverečný písomný test z PF k tomuto školeniu. KR po
jeho úspešnom absolvovaní každého úspešného absolventa tohto školenia navrhne VV-u ObFZ doplniť na nominačnú
listinu R súťaží ObFZ pre jarnú časť sezóny 2017/2018.
Pokyny pre novovyškolených rozhodcov futbalu v roku 2018 k zaregistrovaniu sa v ISSF: Tieto už boli písomne
dané týmto novovyškoleným R: - dňa 6.3.2018: M. Tomči. Dostal tieto materiály: pokyny (1); vzor registračného
formulára R (2); informácie o požadovaných údajoch k uzavretiu dohody (3). Každý, kto ich dostal, ich bol povinný
v uvedenom poradí čo najskôr dôkladne preštudovať. Zrealizovať z nich mal tieto: a) z materiálu 1 - bod 1 (tým
prakticky vybavil materiál 2; b) z materiálu 3 - vyplniť prvú stranu. Tieto 2 materiály (2, 3) bol každý, kto ich dostal,
povinný doručiť na ObFZ osobne, podľa možností čím skôr, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ (č. 0907/902068). Do 7.3.2018 do 16:00 h ich M. Tomči ešte na ObFZ nedoručil.
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na I. polrok 2018: KR požiadala Se
ObFZ o ich priebežné spracovanie s tými R a D, ktorí budú postupne obsadzovaní na stretnutia súťaží ObFZ. Každý R
z radov študentov bude povinný k tomu na ObFZ doručiť originál aktuálneho potvrdenia o návšteve školy a prípadné
„Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení“. Každý dôchodca bude povinný k tomu
na ObFZ doručiť dvojmo kópiu „Rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku“ z januára 2018.
Prevzatie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na I. polrok 2018: Každý z R a D si ju bude
povinný prevziať na Se ObFZ oproti podpisu vždy v najbližšiu stredu po svojom prvom obsadení na stretnutia súťaží
ObFZ v jarnej časti sezóny 2017/2018, a to v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v stredu 4.4.2018 od 15:30 h na ObFZ
v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 3.3.2018 a ktorí neuspeli
v písomnom teste z PF. Zúčastniť sa ho majú títo: - rozh.: J. Bukaj, Š. Ferko, M. Jakubec, M. Tušek, P. Piovar, M.
Hospodi, M. Ivan, F. Komenda, L. Babjak, P. Remecký, P. Rapáč, D. Čeklovský; - uchádzači o získanie základnej
kvalifikácie R: D. Gužiňák, M. Sovšák, J. Ferenc, T. Hamaríková, Ž. Hrindová; - deleg.: J. Hreško; - uchádzači o
získanie licencie delegáta: B. Marga.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa 07.03.2018:
L. Kurták.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zo zasadnutia ŠTK ObFZ zo 7.3.2018: ŠTK na ňom schválila rozdelenie funkcií svojim funkcionárom a
pridelenie funkcií v ISSF, oboznámila sa s prácou v ISSF, prerokovala štatút ŠTK a vybavila došlú poštu.
Žiadosť o odhlásenie družstva zo súťaže: ŠTK ju dostala dňa 5.3.2018 v ISSF, cez EP, cez „Zaevidovanie
podania na komisiu“, od FK Žbince (poplatok za podanie: Žbince - 10 €), ktorý s platnosťou od 5.3.2018 požiadal

o odhlásenie svojho družstva zo súťaže IV. ligy dorastencov U19 ObFZ MI 2017/2018 po nepríjemných udalostiach, ktoré
sa udiali v predposlednom kole jesennej časti súťaží IV.L d a VI.L m po verbálnych a fyzických útokoch hráčov
družstva dorastencov (tvorili ho len rómski chlapci z obce Vrbnica) na hráčov a funkcionárov klubu. ŠTK to vzala na
vedomie a na základe toho od 7.3.2018 anuluje všetky dosiahnuté výsledky uvedeného družstva v tejto súťaži. Súperi FK
Žbince majú v IV.L d U19 v ďalších kolách voľno. Uvedené družstvo je tak prvým zostupujúcim z tejto súťaže. ŠTK
navrhla: - pre DK: udeliť túto PP: Žbince (1000 €: ŠTK - OdzS - d - 05.03.2018); - pre VV: uvedenú PP prerozdeliť pre
všetky ostatné družstvá FO a FK súťaže IV.L d U19 ObFZ MI 2017/2018.
Žiadosť o udelenie výnimky: ŠTK ju dostala dňa 5.3.2018 v ISSF, cez EP, cez „Zaevidovanie podania na
komisiu“, od FK Žbince (poplatok za podanie: Žbince - 10 €), ktorý na základe disciplinárneho previnenia a prehrešok
hráčov družstva dorastencov (nedôstojné správanie sa, hrubé osočovanie, nadávky, fyzické útoky, dožadovanie sa
nenáležitých odmien za výkony) a napriek snahe doplniť hráčsky káder družstva náborom hráčov v blízkom i
vzdialenejšom okolí (tento zámer sa nepodarilo zrealizovať) požiadal o udelenie výnimky pre štart družstva mužov
v jarnej časti VI. ligy mužov ObFZ MI 2017/2018 bez mládežníckeho družstva. Vzhľadom k uvedenej mimoriadnej
situácii ŠTK udelila družstvu mužov FK Žbince výnimku a povolila mu dohrať jarnú časť sezóny 2017/2018 bez
mládežníckeho družstva, pričom klub v sezóne 2018/2019 klub zabezpečí štart svojho mládežníckeho družstva v
súťažiach ObFZ Michalovce.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 7.3.2018 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Ložín - dňa 06.03.2018 v ISSF, cez EP, cez „Zaevidovanie podania na komisiu“ (poplatok za podanie sa
nevyžaduje), k zmene miesta domácich stretnutí družstva dorastencov v V.L Z d U19 a družstva mužov v VII.L Z m na
ihrisku OŠK Svornosť Bracovce aj v jarnej časti sezóny 2017/2018 (vzájomnú dohodu klubov OŠK Svornosť Bracovce
a TJ Družstevník Ložín žiadateľ doručil na ObFZ dňa 7.3.2018 písomne). ŠTK na základe toho súhlasila s odohraním
všetkých domácich stretnutí družstva dorastencov TJ Družst. Ložín v V.L Z d U19 a družstva mužov TJ Družst. Ložín
v VII.L Z m aj v jarnej časti sezóny 2017/2018 na ihrisku OŠK Svornosť Bracovce v ÚHČ.
Informácia o „Aktíve zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ“ z 3.3.2018: ŠTK
vzala na vedomie pripomienky a návrhy k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ vznesené na uvedenom aktíve.
Príprava sezóny 2018/2019 súťaží ObFZ: ŠTK vzala na vedomie návrhy k príprave súťaží ObFZ
Michalovce 2018/2019 z 2. zas. VV ObFZ MI z 8.1.2018, z 1. zas. riadnej konferencie ObFZ MI z 8.1.2018, ako aj z
„Aktívu zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ“ z 3.3.2018.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za odhlásenie
družstva zo súťaže: Žbince (1000 €: ŠTK - OdzS - d - 05.03.2018). Tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v
uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 03/2018.
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ: Uskutoční sa v stredu 14.3.2018 od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach
a dostaviť sa naň majú všetci členovia DK ObFZ Michalovce.
Zasadnutie predsedov DK ObFZ a RFZ so SFZ: Na uvedené zasadnutie, ktoré sa uskutoční v piatok
16.03.2018 o 10:00 h vo Zvolene, sa po dohode za DK ObFZ Michalovce zúčastní Peter Jurišta (člen 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; - 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:
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 je rovnaká, ako bola na 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.
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.
Prestup na Slovensko (normálny) do súťaží ObFZ Michalovce – schválený SFZ: Mali ho schválení títo
hráči: Yurii Kalynych - 08.05.1988 (FC Goverla Uzhgorod, Ukrajina - OŠK Porostov) - 07.02.2018.
Žiadosti o transfer hráča podané na matriku ObFZ: V termíne od 28.2.2018 od 16:00 h do 7.3.2018 do 16:00
h boli postupne vybavené takto: - ukončenie prestupu s obmedzením schválené: Ferdinand Kaszonyi (1217444)
22.05.1992 (OFK Vojany - TJ Družstevník Oborín) od 27.07.2017 do 30.06.2018 k 27.02.2018 (27-28-28 – 01); Erik
Klima (1278748) - 28.11.1999 (TJ Družst. Ložín - OŠK Svorn. Bracovce) od 14.09.2017 do 30.06.2018 k 28.02.2018
(28-28-28 – 01); Dávid Rácz (1344125) - 14.06.1996 (TJ Družstevník Oborín - OFK Vojany) od 27.07.2017 do
30.06.2018 k 28.02.2018 (28-01-01 – 02); - prestup s obmedzením zamietnutý: Dávid Belavý (1249127) - 25.05.1996
(OŠK Pavlovce nad Uhom - TJ Jastrabie pri MI) od 08.03.2018 do 30.06.2018 (03-??-?? – 07s); - prestup klasický
zamietnutý: Jozef Belán (1209319) - 16.05.1991 - 0,00 (TJ Ptrukša - TJ Družstevník Oborín (Slovensko) od
05.03.2018 (05-05-06 – 07); - prestup s obmedzením schválený: Štefan Miľo (1361050) - 25.02.1998 (OŠK Dr.
Zempl. Široká - TJ Družstevník Ložín) od 02.03.2018 do 30.06.2018 (02-02-02 – 05); Karol Peterčík (1194091) 02.12.1985 (OŠK Dr. Zempl. Široká - FK Žbince) od 04.03.2018 do 30.06.2018 (04-05-05 – 05).
Matričné úkony ObFZ v 02/2018: Počas uvedeného mesiaca ich matrikár ObFZ realizoval priebežne
a celkový prehľad o nich za uvedený mesiac spracoval dňa 1.3.2018, kedy ho zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, na ktorej je v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 01.03.2018, ako aj v menu vľavo,
v časti „Matričné úkony ObFZ“, tiež pri dátume 01.03.2018.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Informácia o organizovaní seminárov trénerov pre držiteľov trénerských licencií UEFA B a UEFA
GRASSROOTS C v rámci ObFZ: Táto, 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 5 záujemci v týchto dňoch: - dňa 2.2.2018: Vojtech Bursík; - dňa
17.2.2018: Rudolf Feňuš, Marek Eštok; - dňa 18.2.2018: Csaba Balog; - dňa 5.3.2018: Tibor Tabak.
Najbližšie organizované školenia trénerov futbalu: Technický úsek SFZ ich organizuje tieto:
● 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 28.2.2018 od 16:00 h do 7.3.2018 do 16:00 h ich už na ObFZ doručili aj: - dňa 1.3.2018: Ľubomír
Tongeľ; - dňa 5.3.2018: Milan Drotár. Predtým ich už na ObFZ e-mailom doručili títo uchádzači v týchto dňoch: - dňa
11.2.2018: Vladimír Praščák ml.
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 7.3.2018 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. Platby z týchto ZF už boli importované na účte SFZ od 21 FO a FK. Ani do
7.3.2018 do 16:00 h ich na účte SFZ nemal importované 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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 02/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.3.2018 a platby za tieto ZF
majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 12.3.2018; preto je potrebné ich uhradiť aspoň 3 dní
pred týmto termínom, najneskôr 9.3.2018). Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich má pre ObFZ MI uhradiť
5 FO-FK. V termíne od 1.3.2018 do 7.3.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ od týchto 4
FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 02.03.2018 (1): Iňačovce; - dňa
05.03.2018 (1): Jovsa; - dňa 06.03.2018 (2): Poruba p/V, Vojany. Do 7.3.2018 do 16:00 h platbu z týchto ZF na účte SFZ
nemal importovanú len tento 1 FO: Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (za 02/2018 do
12.3.2018), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (za 02/2018 od 13.3.2018)
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.
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 6.3.2018: Poruba
p/V (e-mailom: za 01/2018 - uhradená dňa 9.2.2018). Ani do 7.3.2018 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; - 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 uskutočnil v piatok
2.3.2018 od 15:30 do 17:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Otvoril ho
a riadil ho V. Čan (predseda ObFZ). Po úvodnej informácii o programe aktívu, vyzval zástupcu FK Žbince, aby
informoval o situácii s družstvom dorastencov v ich klube po 10/2017. Potom predseda KM predložil návrhy svojej
komisie na riešenie situácie vo FK Žbince pre jarnú časť sezóny 2017/2018 a návrhy na riešenie mládežníckeho futbalu
v súťažiach ObFZ v sezóne 2018/2019. Návrhy na riešenie problémov mládežníckeho futbalu mohli jednotlivé FO
a FK, ale aj jednotlivé komisie ObFZ, zasielať na ObFZ emailom do 28.2.2018 do 15:00 h (došiel len 1). V diskusii k
problémom a návrhom vystúpilo 16 diskutujúcich. Predloženými návrhmi sa má zaoberať ŠTK ObFZ, ako riadiaci
orgán súťaží ObFZ. Aktív ukončil predseda 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, bol povinný sa tohto
aktívu zúčastniť jeden zodpovedný zástupca FO a FK. Zúčastniť sa ho mohli aj zástupcovia FO a FK, ktoré
mládežnícke družstvo v súťažiach ObFZ zaradené nemajú. Aktívu sa zúčastnilo 15 zástupcov FO a FK (Hatalov,
Horovce, Iňačovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Ložín, Pus. Čemerné, Rem. Hámre, Strážske, Tušice TNV,
Úbrež, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince; vopred sa ospravedlnila len Stretava), 3 členovia VV ObFZ (V. Čan, R. Ivan, J.
Nemčík), 4 predsedovia komisií ObFZ (RK - J. Pado, KR - J. Špivák, ŠTK - T. Škodi, KM - S. Koba) a 1 sekretár ObFZ
(J. Bendzák).
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, KR, ŠTK, DK.
Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne zasadnutí
a v pozvánke na zasadnutie.
Pozvánka na najbližšie 4. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2017-2021 - na 12.3.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.3.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, sekretárovi
ObFZ a predsedom týchto komisií ObFZ: RK, KR, ŠTK, DK.
Z INFORMÁCIÍ Z VsFZ:
Pozvánka na Licenčný seminár pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát stretnutia v
amatérskych súťažiach“: Frekventanti za jednotlivé FZ patriace pod VsFZ, ako aj predsedovia a sekretári týchto FZ, ju
dostali z VsFZ e-mailom dňa 5.3.2018 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ), v prílohe aj s týmito materiálmi: Program
záverečného seminára odbornej prípravy nového uchádzača o licenciu A; Registračný formulár SFZ „Delegát stretnutia
a Pozorovateľ rozhodcu“). Seminár sa uskutoční v piatok 16.03.2018 od 8:00 h v priestoroch areálu štadióna NTC

Poprad. V zmysle požiadaviek na získanie licencie A sú frekventanti povinní naštudovať: Zákon 1/2014; Zákon
440/2015; PF; SPF; DP; RaPP; ovládanie v ISSF. Frekventanti sú povinní so sebou doniesť registračný formulár v
papierovej forme vyplnený strojovo. Poplatok za seminár 20 € budú frekventanti povinní uhradiť pri prezentácii v deň
seminára. Obed a občerstvenie je zabezpečené v reštaurácii Hokejka. Požiadavka VsFZ na jednotlivé FZ bola o
skontaktovanie sa s frekventantmi a zabezpečenie ich účasti na seminári, ako aj o zaslanie potvrdenia na hlavičkovom
papieri do 09.03.2018, že frekventanti sa zúčastnili seminára PR vo svojom FZ, aj s výsledkami ich testovania (písomný
test z pravidiel futbalu; videotest; ústna skúška). Informáciu o tomto seminári sekretár ObFZ dňa 6.3.2018 zaslal emailom predsedovi KR ObFZ, ktorý ju vzal na vedomie. KR výsledky testovania uchádzačov o získanie licencie
„A“ za ObFZ Michalovce (Štefan Miľo st., Vladimír Lisák ml.) spracovala hneď v uvedený deň, kedy ich emailom doručila na ObFZ, odkiaľ ich sekretár ObFZ dňa 7.3.2018 podľa požiadaviek e-mailom zaslal na VsFZ.
Zmena miesta konania licenčného seminára pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát
stretnutia v amatérskych súťažiach“: Frekventanti za jednotlivé FZ patriace pod VsFZ, ako aj predsedovia a sekretári
týchto FZ, oznam o tom dostali z VsFZ e-mailom dňa 7.3.2018 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ). Na základe zmeny
termínu stretnutia FL Prešov - Senica na 16.03.2018 o 17:00 h (nariadenie ÚLK) a tým pádom obsadenosti NTC Poprad
na prípravu a organizáciu stretnutia, sa tento seminár uskutoční v Kežmarských Žľaboch, v rekreačnom zariadení
Crocus (školiace stredisko VsFZ). Zaslaný program seminára ostáva v platnosti. Požiadavka VsFZ na jednotlivé FZ
bola informovať svojich frekventantov o tejto zmene aj cez ÚS ObFZ. Informáciu o tejto zmene sekretár ObFZ dňa
7.3.2018 zaslal e-mailom predsedovi KR ObFZ, ktorý ju vzal na vedomie.
Licenčný seminár k predĺženiu licencie „A“ delegáta zväzu pre delegátov, držiteľov licencie „A“ z ObFZ
na východe Slovenska: Predsedovia a sekretári jednotlivých FZ, patriacich pod VsFZ, informáciu o ňom dostali
z VsFZ e-mailom dňa 5.3.2018 od M. Eperješiho (sekretára VsFZ). Seminár organizuje Komisia rozhodcov a delegátov
VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, a to v sobotu 24.3.2018 od 9:00 h v budove VsFZ v Košiciach. Poplatok za
seminár 10 € budú frekventanti povinní uhradiť pri prezentácii v deň seminára. Úspešní absolventi seminára obdržia
licenciu delegáta zväzu na ďalšie 4 roky od záverečnej skúšky. Požiadavka VsFZ na jednotlivé FZ bola informovať
svojich frekventantov o tomto seminári a informáciu o ňom uverejniť aj v úradných správach ObFZ, ako aj o zaslať
potvrdenie, že frekventanti absolvovali seminár PR vo svojom FZ, aj s výsledkami ich testovania (písomný test z
pravidiel futbalu; videotest; ústna skúška). Informáciu o tomto seminári sekretár ObFZ dňa 6.3.2018 zaslal emailom predsedovi KR ObFZ, ktorý ju vzal na vedomie. Dňa 7.3.2018 ju e-mailom zaslal aj 6 frekventantom za
ObFZ Michalovce (Michal Dančišin, Vojtech Pčolár, Mikuláš Rovňák, Milan Sabo, Ladislav Vojtko, Alfonz
Žoffčák). KR výsledky testovania delegátov na predĺženie licencie „A“ za ObFZ Michalovce spracovala hneď
v uvedený deň, kedy ich e-mailom doručila na ObFZ, odkiaľ ich sekretár ObFZ dňa 7.3.2018 podľa požiadaviek
e-mailom zaslal na VsFZ.
Z INFORMÁCIÍ ZO SFZ:
Licenčný seminár pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát stretnutia v amatérskych
súťažiach“ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 34 z 02.03.2018 - zo Správ Komisie delegátov SFZ): Komisia rozhodcov a
delegátov VsFZ ho organizuje dňa 16.3.2018 v priestoroch NTC Poprad, v úzkej spolupráci s KD SFZ.
Licenčný seminár k predĺženiu licencie A delegáta zväzu: Komisia rozhodcov a delegátov VsFZ ho
organizuje v dňoch 16.-17.3.2018 v Poprade a Kežmarských Žľaboch, v úzkej spolupráci s KD SFZ. Pre úspešný
priebeh seminára a jeho vyhodnotenie ustanovila odbornú a skúšobnú komisiu v zložení: predseda - Jaroslav Švarc;
členovia: Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Bednár, Miroslav Kolodzej. Úspešní absolventi seminára obdržia
licenciu delegáta zväzu na ďalšie 4 roky od záverečnej skúšky.
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).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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. Predseda a sekretár ObFZ Michalovce ju nepotvrdili.
Licenčný seminár pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát stretnutia v amatérskych
súťažiach“: Napokon sa tento uskutoční v piatok 16.03.2018 od 8:00 h v Kežmarských Žľaboch, v rekreačnom
zariadení Crocus (školiace stredisko VsFZ). V zmysle požiadaviek na získanie licencie A sú frekventanti povinní
naštudovať: Zákon 1/2014; Zákon 440/2015; PF; SPF; DP; RaPP; ovládanie v ISSF. Frekventanti sú povinní so sebou
doniesť registračný formulár v papierovej forme vyplnený strojovo. Poplatok za seminár 20 € budú frekventanti povinní
uhradiť pri prezentácii v deň seminára. Za ObFZ Michalovce sa tohto seminára majú zúčastniť títo uchádzači:
Štefan Miľo st., Vladimír Lisák ml.
Licenčný seminár k predĺženiu licencie „A“ delegáta zväzu pre delegátov, držiteľov licencie „A“ z ObFZ
na východe Slovenska: Uskutoční sa v sobotu 24.3.2018 od 9:00 h v budove VsFZ v Košiciach. Poplatok za seminár
10 € budú frekventanti povinní uhradiť pri prezentácii v deň seminára. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu

delegáta zväzu na ďalšie 4 roky od záverečnej skúšky. Za ObFZ Michalovce sa tohto seminára majú zúčastniť títo
delegáti: Michal Dančišin, Vojtech Pčolár, Mikuláš Rovňák, Milan Sabo, Ladislav Vojtko, Alfonz Žoffčák.
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. Do 7.3.2018 do 16:00 h ich na ObFZ
nedoručil nikto.
Oznamovanie informácií o prípravných stretnutiach vo futbale: ObFZ žiadal spravodajcov jednotlivých FO
a FK, aby rešpektovali požiadavky ohľadom oznamovania informácií o prípravných stretnutiach. Tie, ktoré sú každý
týždeň oznámené na ObFZ do pondelka do 8:00 h, sú po spracovaní z ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. 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 3.3.2018: L. Babjak (za 08,09,10); - dňa 6.3.2018: T. Škodi (za 01).
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: 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), 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 28.2.2018 od
16:00 h do 7.3.2018 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 3.3.2018: L. Babjak, T. Komenda. 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. Didič, M. Fedák, F. Gejguš, O. Palinský, 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.
Zrážky zamestnancov ObFZ do Sociálnej poisťovne za obdobie 02-06/2015: Doklad o ich úhrade už na
ObFZ e-mailom doručili títo zamestnanci ObFZ: - dňa 1.3.2018: Kurták Lukáš (v čiastke 24,93 €), Škodi Tomáš (v
čiastke 20,56 €); - dňa 2.3.2018: Hamadej Ján (v čiastke 20,49 €). Tým ho už doručili všetci, ktorí boli o to vyzvaní.
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: - dňa 2.3.2018: Ložín (zo stretn. 2.k. VII.L Z m Ložín - Malčice z 27.8.2017); 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). V termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: 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).
Pozvánka na kvalifikačné stretnutie Slovensko U21 - Albánsko U21: Predsedovia a sekretári RFZ a ObFZ ju
dostali e-mailom zo SFZ dňa 2.3.2018 od Ivany Schneebergerovej (vedúcej kancelárie prezidenta SFZ). Tá v mene
prezidenta SFZ pozýva na kvalifikačné stretnutie Slovensko U21 - Albánsko U21, ktoré sa uskutoční v Ut 27.3.2018 o
17:20 h na štadióne MŠK Žilina. Pozvánka na toto stretnutie platí pre 1 osobu a je neprenosná. Účasť je potrebné
potvrdiť do 16.3.2018 na stanovenú e-mailovú adresu alebo na stanovené telefónne číslo.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

