Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 32 z 08.02.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Bližšie informácie k tomu boli
naposledy zverejnené v ÚS ObFZ č. 23, v Správach KR ObFZ.
Povinnosť R a D uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017: Stále ho uhradený nemali a uhradiť
obratom ho mali ešte títo R: František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas
(pokyny k tomu boli naposledy zverejnené v ÚS č. 19, v Správach KR; sú aj na stránke ObFZ, pri dátume 4.11.2016).
Zimný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Uskutoční sa v So 4.3.2017 od 8:00 h v
Michalovciach, v reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie
jesennej časti súťaží ObFZ 2016/2017 a príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017. 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 súťažného ročníka. Presný program seminára a ďalšie pokyny budú v najbližšom období zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred. V najbližších dňoch každý e-mailom dostane okruh otázok a odpovedí z
PF a RS, z ktorých KR zostaví kontrolný test. Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné
listiny súťaží ObFZ 2016/2017, aj tí z nich, ktorí z rôznych dôvodov nepôsobili vo funkciách R v jesennej časti tejto
sezóny, ako aj ďalší nahlásení záujemci o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu (všetci, ktorí informáciu o tomto
seminári dostali aj e-mailom). Účasť na tomto seminári je povinná a je jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v
jarnej časti súťaží ObFZ 2016/2017. Každý je povinný si na tento seminár doniesť svoje písacie a poznámkové potreby.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Doručenie požadovaných RP hráčov na ŠTK: Zástupcovia B-družstva mužov MFK Sobrance ich na ObFZ
doručili dňa 6.2.2017 ohľadom týchto hráčov: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance
B). RP prvého z nich bol zástupcom klubu vrátený a RP druhého z nich bol zadržaný na ObFZ (bude skartovaný). Na
základe doručenia RP uvedených hráčov dáva ŠTK návrh na DK na zrušenie ich nepodmienečného zastavenia činnosti.
Vzhľadom k zisteným nedostatkom ŠTK žiada obratom o doručenie RP všetkých hráčov družstva mužov MFK Sobrance
B z dôvodu ich kontroly.
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 Súťažného poriadku futbalu, čl. 28/8-10
(bližšie viď toto v SPF). Informácia o tom bola zaslaná z ObFZ e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: Stále ich aj k 18.1.2017 majú tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie
platby zo ZF za 10/2016 na účet SFZ: Malčice.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti hráčov: DK ho na základe návrhu ŠTK a po doručení
požadovaných RP na ObFZ dňom 08.02.2017 zrušila týmto hráčom: - od 25.8.2016: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice),
Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh. A.
Kopas (pokuta za neospr. neúčasť na zas. KR: 4 € - KR: NNnZ - R - 2.11.2016). Každú uvedenú platbu bolo potrebné
uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o jej úhrade obratom doručiť na ObFZ.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Každý klub bol povinný si vygenerovať
členský poplatok za klub za sezónu 2016/2017. Informáciu o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa
15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou.
Vygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Tento si už v ISSF vygenerovali aj: - z
klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce: - k 02.02.2017 (1): Jastrabie pri MI; - k 06.02.2017 (2):
Lekárovce, Ptrukša; - k 08.02.2017 (1): Ložín (predtým 33); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod
VsFZ: (predtým 9); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ: (predtým 1).
Nevygenerovanie členského poplatku klubu za sezónu 2016/2017: Tento si v ISSF stále ani do 8.2.2017 do
16:00 h nevygenerovali: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (6): Budkovce, Koromľa, Kriš.
Liesková, Malčice, Pozdišovce, Rus. Hrabovec; - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (2): Veľ.
Revištia, Vinné. Všetky uvedené kluby o tom dostali z ObFZ upozornenie dňa 25.1.2017 aj e-mailom. Klub, ktorý
toto doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: Tieto sa môžu v ISSF, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2, podávať u hráčov
do 12 rokov stále. U hráčov nad 12 rokov sa tieto môžu podávať v tomto registračnom období do 30.3.2017 a potom až
v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF - doplnok za 01/2017: V termíne od 11.1.2017 od 16:00 h do
18.1.2017 do 16:00 h boli v ISSF zamietnuté tieto: - prestup (klasický): Július Halás (1226889) - 30.11.1992 - 250,00

(OŠK Krišovská Liesková - OŠK Budkovce) od 15.01.2017 (14-??-16 – 18s).
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
1.2.2017 od 16:00 h do 8.2.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 06.02.2017 (1): Bohuslav Vinc (nar.
03.04.1979); - dňa 07.02.2017 (1): Miroslav Biroš (nar. 06.02.1985).
Schválené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 1.2.2017 od 16:00 h do 8.2.2017 do 16:00 h
v ISSF postupne schválené týmto hráčom: - prestup (klasický): Patrik Petruška (1203444) - 18.04.1990 - 0,00 (OFK
Úbrež - TJ Družstevník Záhor) od 03.02.2017 (03-03-04 – 06); Bohuslav Vinc (1105600) - 03.04.1979 - 0,00 (OŠK
Agronova Blatná Polianka - TJ Kusín) od 06.02.2017 (06-06-06 – 07).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Zverejnenie informácií o organizovaní najbližšieho školenia trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa
licencia GRASSROOTS C: Na základe požiadavky TMK VsFZ z 04.02.2017 boli tieto (Informácia o školení;
Prihláška na školenie vo formáte PDF; Prihláška na školenie vo formáte Excel) dňa 06.02.2017 zaslané z ObFZ e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú umiestnené pri dátume 6.2.2017.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Podklady k doplneniu IBAN klubov v ISSF: Kópiu dokladu z banky o vedení účtu klubu, v ktorom je uvedený
aj IBAN klubu, na ObFZ stále nedoručili a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Malčice, Rus. Hrabovec,
Tibava.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Oznámili ich aj títo z nich: v ostatnej dohode o pracovnej činnosti: - dňa 2.2.2017: M. Sabo (zmena čísla OP); - dňa 3.2.2017: M. Ruščanský
(úprava AB; zmena čísla OP); - v ostatnom potvrdení ObFZ o zdaniteľných príjmoch za rok 2016: - dňa 6.2.2017:
E. Anguš (oprava adresy bydliska).
Požiadavka na doručenie návrhov na ocenenie jubilantov v roku 2017 v rámci ObFZ Michalovce: ObFZ
ju zaslal e-mailom všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance na doručenie návrhu na ocenenie jubilantov v roku 2017 z klubu, ktorí sa v roku 2017 dožívajú
životných jubileí 50 (nar. v roku 1967), 60 (nar. v roku 1957), 70 (nar. v roku 1947) a viac rokov. Zaslal ju aj všetkým
predsedom komisií ObFZ s požiadavkou na doručenie návrhu na ocenenie jubilantov v roku 2017 z radov funkcionárov
komisií (bývalých i súčasných; u KR aj z radov R a D). Pri každom navrhovanom bolo potrebné uviesť: meno,
priezvisko, titul; dátum narodenia; presnú adresu bydliska; číslo mobilu. Návrhy bolo potrebné doručiť na e-mailovú
adresu ObFZ (obfzmi@stonline.sk) najneskôr do 08.02.2017 do 15:00 h s uvedením mena, priezviska, funkcie
(v klube, alebo v komisii) a čísla mobilu toho, kto návrh zasielal. Do uvedeného termínu ich na ObFZ doručili: a)
z orgánov ObFZ: - dňa 3.2.2017: Se ObFZ (21 návrhov); - dňa 6.2.2017: KR ObFZ (2 návrhy); b) z FO a FK: - dňa
4.2.2017: Strážske (1 návrh); - dňa 7.2.2017: Rakovec n/O (1 návrh).
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Podrobnejšie informácie k tomu boli zverejnené v ÚS
ObFZ č. 31 v Správach sekretariátu ObFZ.
Spracovanie výplat ObFZ za 01/2017: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 2.-3.2.2017 a dňa 3.2.2017 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Ponuky firmy Sportika: FZ v rámci VsFZ ich dostali dňa 5.2.2017 e-mailom od Jozefa Pohloda (OZ
Sportika) s požiadavkou o zverejnenie na stránkach ObFZ. Uvedená firma ponúka svoje sety futbalovým klubom, ale aj
samostatne brankárom, hráčom, mládežníkom a začínajúcim rozhodcom. Ak by Vás niečo zaujalo, informácie podá:
Jozef Pohlod - OZ Sportika; M: 0948 087 774; e-mail: pohlod@sportika.sk; web: www.sportika.sk. Materiály o tom
(Info o ponukách; SET brankár; SET jar; SET jeseň; SET junior; SET rozhodca) boli dňa 6.2.2017 zaslané z ObFZ emailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú umiestnené pri dátume 06.02.2017.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 01/2017: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 2.-8.2.2017 a doručené účtovníčke boli dňa 8.2.2017 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 01/2017: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 4.-6.2.2017
a dňa 6.2.2017 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 01/2017: Na Se ObFZ boli doručené dňa 6.2.2017 pre týchto
10 zamestnancov ObFZ: E. Anguš, J. Bendzák, D. Čeklovský, M. Čeklovský, P. Kaffan, M. Končík, M. Kurtak, L. Kurták,
T. Škodi, P. Vass.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne oproti
podpisu vyzdvihli aj: - dňa 2.2.2017: J. Mano (za 10); - dňa 3.2.2017: M. Ivan (za 09,10), M. Ruščanský (za 08,09,10), M.
Tušek (za 08,09,10), M. Mazár (za 08,09,10), L. Vojtko (za 10), M. Dančišin (za 10), Ján Pivarník (za 10); - dňa 6.2.2017:
J. Bendzák (za 01).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekr. ObFZ, aj títo z nich: a) z roku 2015: M. Marcin
(za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: L. Babjak (za 08,09,10), L. Didič (za 08,09,10), Š. Ferko (za 09,10),
M. Hospodi (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 10), M. Jakubec (za 08,09,10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 09,10), A.
Kopas (za 10), Š. Miľo (za 10), R. Mitrík (za 10), P. Pavlo (za 10), V. Pčolár (za 08,09,10), M. Sarvaj (za 08,09,10), A.

Žoffčák (za 08,09,10); c) z roku 2017: E. Anguš (za 01), D. Čeklovský (za 01), M. Čeklovský (za 01), P. Kaffan (za 01), M.
Končík (za 01), M. Kurtak (za 01), L. Kurták (za 01), T. Škodi (za 01), P. Vass (za 01).
Potvrdenia 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 2016: Tieto sú k dispozícii na Se ObFZ od 25.1.2017, kde si ich už v termíne od 1.2.2017 od
16:00 h do 8.2.2017 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 2.2.2017: M. Sabo, V. Lisák, J. Mano, M. Verdžák, M.
Kurtak, L. Kurták; - dňa 3.2.2017: M. Ivan, M. Ruščanský, M. Tušek st., M. Mazár, L. Vojtko, M. Dančišin, Ján
Pivarník; - dňa 6.2.2017: D. Kron, E. Anguš; - dňa 7.2.2017: M. Rovňak. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ho na Se ObFZ sú povinní osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: L.
Babjak, J. Cejkovský, L. Didič, P. Dziad st., M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, M. Geci, F. Gejguš, M. Hospodi, M.
Hrinda, D. Ihnacik, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, A. Kopas, Š. Miľo, R. Mitrík, O. Palinský, P. Pavlo, V.
Pčolár, Š. Reňo, M. Sarvaj, J. Šimko, M. Šimková, M. Špivák, P. Vass, A. Žoffčák. Žiadosť o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môže každý zamestnaný podať u svojho zamestnávateľa do
10.2.2017, ktorému je povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže každý spracovať sám.
Upozornenie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2016: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok
2016 je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca, aj študent), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku
2016 presiahli sumu 1901,67 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a
nie sú od dane z príjmov oslobodené. Výhodnosť podať daňové priznanie študentov a dôchodcov: Ak daňovník (dôchodca
poberajúci dôchodok alebo študent) dosiahol v roku 2016 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 1901,67 €,
nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na
daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy
nepresiahli sumu 1901,67 €. V podanom daňovom priznaní daňovníkovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti
tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový
preplatok sa vráti iba v prípade, ak je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho
vrátenie. Koniec lehoty na podanie daňového priznania je 31.3.2017. V tomto prípade správca dane v súlade s daňovým
poriadkom, § 79, ods. 2, vráti preplatok po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. najskôr 1.4.2017. Podľa
zákona má správca dane vrátiť preplatok najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku preplatku, t.j. do 10.5.2017.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.11.2016 a platby za túto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 14.11.2016. Ani do 8.2.2017 do 16:00 h ju ešte na
účte SFZ nemal importovanú tento 1 FO a FK územne patriaci pod ObFZ MI: Malčice. Každý FO a FK, ktorý dňa
14.11.2016 nemal platbu zo ZF za 10/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 15.11.2016 zastavenú činnosť NEPO až do
jej úhrady, s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry 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. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 2.2.2017: Palín (e-mailom: za 10/2016 - uhradená
dňa 13.01.2017). Ani do 08.02.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj
tieto FO a FK: a) z importovaných na účet SFZ: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša, Veľ. Slemence; - za 10/2016: dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Petrovce n/L, Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance, Vyš. Remety; - dňa
20.12.2016: Čičarovce; - za 11/2016: - dňa 20.12.2016: Čičarovce; b) z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2016:
Malčice.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.02.2017 a platby za tieto
ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného - do 13.2.2017. ObFZ ich odporúča uhradiť aspoň 3
dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre - najneskôr v piatok 10.2.2017. V termíne od 01.02.2017 do 08.02.2017
do 16:00 h neboli tieto importované na účte SFZ od žiadneho z týchto 18 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI:
Bánovce n/O, Budkovce, Hatalov, Horovce, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lesné, Moravany, Pavlovce n/U,
Porostov, Pozdišovce, Rakovec n/O, Strážske, Tibava, Trhovište, Vojany, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v zbernej faktúre - do 13.2.2017 - nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od
nasledujúceho dňa (od 14.2.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade
faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (tlačivo k tomu je
zverejnené na webovej stránke ObFZ pri dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK:
Beša, MI-MFK Zemplín, Sobrance.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 38. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2017“ sa toto uskutoční v pondelok 13.2.2017 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
ŠTK, DK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v tomto pláne
zasadnutí i v pozvánke.
Pozvánka na najbližšie 38. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov

2014-2017 - na 13.2.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 6.2.2017 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK,
sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Aktív klubov III., IV. a V. ligy súťaží VsFZ 2016/2017 z ObFZ Michalovce a ObFZ Trebišov: Uskutočnil
sa vo štvrtok 2.2.2017 o 17:00 h v reštaurácii Amadeus, Ul. M. R. Štefánika 50, v Trebišove. VsFZ žiadal o vyslanie
jedného zástupcu klubu na tento aktív. Okrem iného sa na aktíve prebral aj spôsob dotácie VsFZ pre kluby na rok 2017.
Za kluby z ObFZ Michalovce sa ho: a) zúčastnili zástupcovia týchto FO a FK: Čičarovce, Lastomír, MI-TJ Sokol
Močarany, Nacina Ves, Petrovce n/L, Strážske, Vinné; b) nezúčastnili zástupcovia týchto FO a FK: MI-AFK Topoľany,
Sobrance, Veľké Kapušany, Veľké Revištia.
Školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C: Informáciu o ňom, aj
s tlačivami prihlášky na seminár (vo formátoch PDF i Excel) FZ v rámci VsFZ dostali e-mailom dňa 4.2.2017 od Petra
Szénaya s požiadavkou zverejniť ich na stránkach ObFZ a informovať o nich aj jednotlivé futbalové kluby. Toto
školenie sa uskutoční v Bardejove a organizuje ho Trénersko-metodická komisia VsFZ. Rozsah školenia: 31 h - teória;
22 h - prax; 8 h - individuálna prax. Termíny školenia (53 hodín + 1 deň záverečná skúška): 1. deň - 20.03.2017
(pondelok) od 09:00 h do 20:00 h; 2. deň - 04.04.2017 (utorok) od 09:00 h do 20:00 h; 3. deň - 22.04.2017 (sobota) od
09:00 h do 20:00 h; 4. deň - 09.05.2017 (utorok) od 09:00 h do 20:00 h; 5. deň - 15.05.2017 (pondelok) od 09:00 h do
20:00 h; záverečná skúška (1 deň) - 22.05.2017 (pondelok) od 16:00 h. Podmienky prijatia: ● vek 18 rokov; ● do
13.03.2017 zaslanie prihlášky po vyplnení na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk; ● uhradený poplatok: I. splátka - 60 €;
II. splátka - cca 30 - 90 €; doklad o uhradení I. splátky 60 € je potrebné zaslať spolu s prihláškou; poplatok je potrebné
uhradiť na stanovený účet (IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542; VS: 30502); výška a termín uhradenia II. splátky
budú upresnené podľa počtu účastníkov po zahájení školenia a stanovení skutočných nákladov na školenie. Podmienky
ukončenia školenia a získania kvalifikácie: - 90% účasť, t. j. 47 h; odovzdanie záverečnej práce; odovzdanie
seminárnych prác; úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Informácie o školení: Je ich možné nájsť aj na adrese
„http://vsfz.futbalnet.sk/sekcia/1001/“ a na facebook-u: Vzdelávanie trénerov VsFZ
„https://www.facebook.com/Vzdel%C3%A1vanie-tr%C3%A9nerov-VsFZ-275794272763231/“. Informácie: Peter
Szénay; e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk; mobil: 0902/937057; 0905/252235.
ZO SPRÁV SFZ:
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry: Podrobnejšie informácie o nej boli zverejnené v ÚS ObFZ č. 31, v časti „Zo
správ SFZ“. Tieto boli z ObFZ zaslané aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ. ObFZ Michalovce odporúča
klubom pred predkladaním žiadostí o tento finančný príspevok dôkladne sa oboznámiť s uvedenou výzvou na
stránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.
Oznámenie trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016 (z ÚS SFZ č. 29 z
03.02.2017 - zo Správ Technického úseku SFZ): Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť
trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú
doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v ISSF a na www.futbalnet.sk.
6. kolo (štvrťfinále) súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017 - zmeny termínov a ÚHČ stretnutí
schválené ŠTK SFZ (z ÚS SFZ č. 29 z 03.02.2017 - zo Správ ŠTK SFZ): Na jedno hrané je v ňom na programe aj toto
stretnutie: 8.3.2017 o 15:00 h: ŠKM Liptovský Hrádok - MFK Zemplín Michalovce.
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 7.2.2017: Výkonný výbor Slovenského
futbalového zväzu sa na svojom pravidelnom zasadnutí, prvom v roku 2017, zišiel dňa 7.2.2017 v Bratislave a okrem
iného: ● vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21; ● vzal na vedomie informáciu o
priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; ● schválil návrh zmluvy
medzi SFZ a DAC Academy, a.s., o spolupráci pri podpore financovania výstavby Futbalovej akadémie v Dunajskej
Strede; ● odložil schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom na rok 2017 na hlasovanie per rollam
a vzal na vedomie pripomienky k tejto zmluve od Slovenského futsalu; ● schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ
na deň 31. marec 2017 do Senca; ● schválil návrh termínovej listiny mládeže – jar 2017; ● schválil návrh na zloženie
realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jar 2017; ● vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti
rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017; ● vzal na vedomie Správu o
činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/17; ● schválil návrh na prijatie uchádzačov na
školenie trénerov licencie UEFA A 2017; ● prijal jednotné odsudzujúce uznesenie k oznámeniu klubu Spartaka Myjava
o odstúpení zo súťaže Fortuna ligy ku dňu 1.1.2017; ● vzal na vedomie informáciu SFZ o ukončení činnosti
Rozhodcovského súdu SFZ k 1. januáru 2017 v zmysle prechodných ustanovení Stanov SFZ; ● vzal na vedomie
informáciu zo stretnutia zástupcov krajín M6 (9.-10.1.2017, Varšava), zo stretnutia FIFA Summit (18.-19.1.2017,
Miami) a zo stretnutia UEFA TEP Meeting (23.-24.1.2017, Ženeva); ● vzal na vedomie informáciu o výsledkoch
hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o odohraných
zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie január 2017; ● schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

