Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 30 z 24.01.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Školenie pre záujemcov z ObFZ v rámci VsFZ o získanie kvalifikácie delegáta futbalu na amatérskej
úrovni organizované VsFZ v 2. polovici marca 2018: Oznámenie o ňom doručené na ObFZ v rámci VsFZ dňa
17.1.2018 e-mailom z VsFZ a z ObFZ obratom preposlané e-mailom predsedovi KR ObFZ, vzal tento na vedomie.
Preposlanie oznámenia o školení pre záujemcov z ObFZ v rámci VsFZ o získanie kvalifikácie delegáta
futbalu na amatérskej úrovni organizovaného VsFZ v 2. polovici marca 2018: V zmysle požiadavky VsFZ bolo toto, aj
s prílohou registračného formulára, zaslané e-mailom týmto už na VsFZ nahláseným záujemcom o toto školenie za ObFZ
Michalovce: Štefan Miľo, Vladimír Lisák ml., Blažej Marga, čo vzal na vedomie aj predseda 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. Oznam o tom všetkom bol zaslaný z ObFZ e-mailom dňa 24.1.2018 aj samostatne
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred.
Informácie o vstupnom školení nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Tieto,
i o podkladoch k nemu, sú zverejnené v ÚS č. 27, v Správach KR.
Oznámenie záujmu o najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu: Na ObFZ ho oznámili: - dňa 24.1.2018: Juraj Ferenc. Prihlášku na školenie (viď posledný bod
v týchto „Správach KR“) má dotyčný doručiť na ObFZ obratom.
Prihláška na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu: V termíne od 17.1.2018 od 16:00 h do 24.1.2018 do 16:00 h ju už na ObFZ doručil aj: - dňa 24.1.2018: Dávid
Gužiňák (P. Jilemnického 38, 071 01 Michalovce; doručil aj potvrdenie lekára). Predtým ju už doručil: - dňa 5.1.2018:
Matúš Tomči (Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce). Ďalší záujemcovia ju môžu doručiť na ObFZ obratom.
Najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR ObFZ
Michalovce ho uskutoční v dňoch 14.-16.2.2018, vždy od 16:00 h, na ObFZ v Michalovciach. Každý z nových nahlásených
záujemcov o toto školenie je povinný na ObFZ osobne, písomne poštovou listovou zásielkou, alebo e-mailom (na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“) doručiť: - vyplnenú prihlášku na najbližšie vstupné školenie; - potvrdenie svojho lekára o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivá k tomu sú na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti
„Rozhodcovia a školenia“, v nej v časti „Školenie nových rozhodcov“ a v nej v časti „Podklady“). Presný program školenia
bude zverejnený v nasledujúcich ÚS. Na toto vstupné školenie sú povinní dostaviť sa: a) z R, ktorí už pôsobia v súťažiach
ObFZ: Tomáš Komenda, Lukáš Rezanka, Marek Juhás; b) z nových samostatne nahlásených: Matúš Tomči, Dávid
Gužiňák, Juraj Ferenc, prípadne ďalší nahlásení; c) z nahlásených nových uchádzačov o získanie licencie delegáta futbalu:
Vladimír Lisák ml., Štefan Miľo st., Blažej Marga, prípadne ďalší nahlásení.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie záujmu o rozhodovanie na 12. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK
v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 28.1.2017 na základe opakovanej výzvy pre
rozhodcov: Do novostanoveného termínu do 24.1.2018 do 14:30 h ho už na ObFZ postupne oznámili títo rozhodcovia: dňa 20.1.2018: J. Škodi; - dňa 24.1.2018: P. Kaffan, M. Čeklovský, P. Koščo.
Požiadavka o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ na 12. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev
mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný dňa 27.1.2018: ŠTK ju dňa 24.1.2018
predložila pre Se ObFZ ohľadom týchto zamestnancov: - na deň 27.1.2018: Tomáš Škodi, Jakub Škodi, Peter Kaffan,
Michal Čeklovský, Pavol Koščo.
12. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
organizovaný dňa 27.1.2018: Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 27.1.2018 v Športovej hale Gymnázia Pavla
Horova v Michalovciach za účasti týchto 4 prihlásených družstiev FO a FK: Hatalov, Budkovce, Tušice TNV, Zempl.
Široká. Zraz družstiev prvého stretnutia, rozhodcov, organizátorov i zástupcov ObFZ, bude v deň turnaja v mieste jeho
konania o 7:30 h, kde o 8:00 h začne prvé stretnutie. Stretnutia turnaja sú na programe od 8:00 h do 14:55 h. Hrať sa bude
dvojkolovým systémom každý s každým po 2x15´ hrubého času. Po skončení posledného stretnutia sa turnaj o 14:55 h aj
vyhodnotí. Každé družstvo v turnaji odohrá po 6 stretnutí. Celkove sa na turnaji odohrá 12 stretnutí.
Podklady k 12. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanému dňa 27.1.2018: Tieto („Upresnený rozpis turnaja“, „Športovo-technické zásady
turnaja“, tlačivo „Zoznam hráčov“ pre turnaj) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 17.01.2018. Od 23.1.2018 boli na nej z menu uprostred premiestnené do jej menu vľavo, do časti

„Súťaže ObFZ MI“, v nej do časti „Turnaj ObFZ m v HaFu“, kde sú v časti „Turnaj ObFZ m v HaFu v sezóne
2017/2018“ pri dátume 17.01.2018. Nájsť si ich tam mohli a môžu prihlásené družstvá, R i organizátori.
Súťažný vklad za štart v 12. ročníku „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom dňa 27.1.2018: Tento bude prihláseným družstvám mužov FO-FK
štartujúcim na uvedenom turnaji zahrnutý do ZF za 01/2018.
Pozvánka na 12. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2017/2018 organizovaný dňa 27.1.2018: Z ObFZ bola táto dňa 19.1.2018 zaslaná k zverejneniu do týždenníka
Zemplínske noviny, v ktorom informácia o turnaji bola zverejnená v utorok 23.1.2018. Zaslaná bola aj k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ, na ktorej je pri dátume 19.1.2018.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Opätovné upozornenie na nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút R a D za rok
2017: Z ObFZ bolo toto, aj s uvedením príslušných restov, zaslané e-mailom týmto R: Michal Končík, Daniel Tuším,
Arpád Kopas. Všetci sú povinní doklady o ich úhrade doručiť na ObFZ obratom.
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: Bánovce n/O, Malčice. DK im to zruší až po importovaní
platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 podľa DP, čl. 57 a 58: Na
základe požiadania ju spracoval ešte M. Polák (predchádzajúci predseda DK) dňa 18.1.2018. DK ObFZ podľa uvedených
článkov v uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Požiadavka o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2017 do 31.12.2017
podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK požiadala sekretára ObFZ o jeho spracovanie podľa identifikácie požadovaných pokút
do 24.1.2018.
Požiadavka na zaslanie vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od
1.10.2017 do 31.12.2017, podľa DP čl. 57 a 58: DK požiadala sekretára ObFZ o jeho zaslanie za DK ObFZ Michalovce
na stanovenom tlačive na požadovanú adresu do 31.1.2018. Vzhľadom k tomu, že DK v 4. štvrťroku 2017 neudelila ani
jednu pokuta podľa týchto článkov, nevznikla tým požiadavka na úhradu 50% z týchto pokút na stanovený prevádzkový
účet IS BŠP SFZ.
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).
OBSADENIE ROZHODCOV:
12. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
- sobota 27.1.2018 od 7:30 h do 15:00 h: (Športová hala Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach: J. Škodi - hlavný R,
M. Čeklovský, P. Kaffan, P. Koščo). Presné obsadenie R na jednotlivé stretnutia turnaja bude zverejnené v presnom
časovom programe turnaja v mieste jeho konania. Každé stretnutie budú rozhodovať po 2 R, ďalší 1 bude mať na starosti
časomieru a ďalší 1 zápis. Podklady k tomuto turnaju („Upresnený rozpis“, „Športovo-technické zásady“) sú
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Súťaže ObFZ MI“, v nej v časti „Turnaj ObFZ m
v HaFu“, v nej v časti „Turnaj ObFZ m v HaFu v sezóne 2017/2018“ pri položke s týmto dátumom a názvom:
17.01.2018 - 12.r. „Turnaja ObFZ MI v HaFu mužov“ dňa 27.1.2018. Tieto boli obsadeným R zaslané z ObFZ aj emailom dňa 24.1.2018, spolu aj s materiálom „Oznamy a pokyny pre obsadených rozhodcov k tomuto turnaju“.
Každý rozhodca obsadený na tento turnaj bol povinný si ich dôkladne naštudovať.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Upozornenia k prestupom v tomto zimnom registračnom období od 01.01.2018 do 31.3.2017: V zmysle
platného RaPP pre ne platí toto: Klasický prestup hráča je v ňom možné podávať len do 31.01.2018 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 a schválený príslušným hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 31.3.2018
do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný
klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom
materského klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného termínu musí v ISSF
zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu,
v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Žiadosti o transfer hráča: Tieto boli v termíne od 17.1.2018 od 16:00 h do 24.1.2018 do 17:00 h v ISSF
postupne vybavené takto: - ukončenie prestupu s obmedzením zamietnuté: Michal Hreščák (1256538) - 22.04.1970
(OŠK Porostov - TJ Tatran Remetské Hámre) od 28.08.2017 do 30.06.2018 - k 19.01.2018 (18-??-?? – 22s); ukončenie prestupu s obmedzením schválené: Marek Maďar (1225114) - 26.08.1992 (FK Žbince - TJ Bánovce nad
Ondavou) od 30.08.2017 do 30.06.2018 - k 23.01.2018 (23-23-23 – 24); Štefan Chachaľák (1216388) - 17.08.1992
(FK Tibava - OŠK Budkovce) od 13.09.2017 do 30.06.2018 - k 26.01.2018 (24-24-25 – 25); - prestup s obmedzením
zamietnutý: Radoslav Bálint (1160375) - 05.02.1987 (MFK Sobrance - OŠK Porostov) od 18.01.2018 do 30.06.2018
(18-??-?? – 22s); - prestup (klasický) schválený: Lukáš Lörinc (1166087) - 13.05.1988 - 250,00 (AFK Topoľany -

OŠK Krišovská Liesková) od 16.01.2018 (16-18-xx – 18); Martin Simčik (1215393) - 23.04.1987 - 0,00 (TJ Veľké
Revištia - TJ Vyšné Remety) od 20.01.2018 (17-17-18 – 18); František Pustý (1061600) - 19.05.1974 - 0,00 (OŠK
Pavlovce nad Uhom - OŠK Budkovce) od 22.01.2018 (20-20-xx – 20); Matúš Bubeňko (1208499) - 28.01.1991 250,00 (FK Žbince - OŠK Budkovce) od 22.01.2018 (22-22-xx – 22); Vladimír Dadu (1264962) - 02.05.1993 - 250,00
(TJ Družstevník Čičarovce - OŠK Krišovská Liesková) od 22.01.2018 (22-22-xx – 22); Richard Dadu (1264543) 26.06.1994 - 250,00 (TJ Družstevník Čičarovce - OŠK Krišovská Liesková) od 22.01.2018 (22-22-xx – 22); Tomáš
Mitník (1278135) - 16.07.2000 - 200,00 (d: TJ Pokrok Krásnovce - OŠK Budkovce) od 22.01.2018 (22-20-21 – 23);
Maroš Kanči (1278063) - 30.01.2000 – 200,00 (d: FK Žbince - OFK Hatalov) od 24.01.2018 (24-24-xx – 24).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: TMK ObFZ
Michalovce má snahu v I. polroku 2018 zorganizovať seminár trénerov I. kvalifikačného stupňa licencie UEFA
GRASSROOTS C a II. kvalifikačného stupňa licencie UEFA B, hlavne pre trénerov družstiev FO a FK súťaží ObFZ
Michalovce. Predbežná prihláška na tento seminár je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 20.12.2017. Tréneri, ktorí majú záujem o tento seminár, majú predbežnú prihlášku naň doručiť
obratom, najneskôr do 31.1.2018, na ObFZ e-mailom, na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Doručenie predbežnej prihlášky na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach: Na ObFZ ju už doručili aj títo záujemcovia: - dňa 21.1.2018: Martin
Rešovský. Predtým ju už postupne doručili títo záujemcovia: - 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. Týmto ju už na ObFZ doručilo 13
záujemcov. Ďalší ju môžu doručiť do 31.1.2018.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na ObFZ môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 9.k. VI.L m Budkovce - Veľ. Revištia B z
01.10.2017); Ložín (zo stretn. 11.k. VII.L Z m Ložín - Pus. Čemerné z 29.10.2017).
Oznámenie zmeny v dokumentoch zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ju oznámili: - dňa 18.1.2018: Ján Špivák
(osobne; zmenu adresy trvalého bydliska); - dňa 19.1.2018: T. Škodi (osobne; zmenu adresy trvalého bydliska); - dňa
22.1.2018: J. Škodi (osobne; zmenu adresy trvalého bydliska).
Oznámenie ohľadne daňových náležitostí za roky 2017 a 2018: FZ ho dostali zo SFZ e-mailom dňa
17.1.2018 a podklady k tomu poštovou listovou zásielkou dňa zo SFZ od Gabriely Štipalovej (personalista / mzdový
účtovník SFZ). O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2017 u svojho zamestnávateľa požiadal aj sekretár ObFZ,
ktorý požadované tlačivo k tomu, vyplnil, podpísal a dňa 23.1.2018 doporučenou poštovou listovou zásielkou zaslal na
SFZ. Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2017 zašle na SFZ dodatočne po ich doručení od zamestnávateľov.
Spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 podľa zákona č.
1/2014 Z. z.: Na základe spracovania identifikácie požadovaných pokút ho spracoval sekretár ObFZ dňa 24.1.2018.
Zaslanie vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2017 do
31.12.2017, podľa DP čl. 57 a 58: Na základe požiadavky DK ho sekretár ObFZ zaslal za DK ObFZ Michalovce dňa
24.1.2018 e-mailom na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na SFZ.
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami: Na základe požiadavky ŠTK z 24.1.2018 boli tieto
spracované s týmito zamestnancami: - dňa 24.1.2018: Škodi Tomáš, Škodi Jakub, Kaffan Peter, Čeklovský Michal, Koščo
Pavol (so všetkými dohoda s nepravidelným príjmom na deň 27.1.2018). Uvedení si 1 vyhotovenie oboma stranami
podpísanej dohody mohli od 24.1.2018 prevziať na Se ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ.
Požiadavka o nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších
spracovaných dohôd: Na základe požiadavky ŠTK z 24.1.2018 táto bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa
24.1.2018 ohľadom zamestnancov uvedených v predchádzajúcom bode.
Požiadavka na doručenie návrhov ocenení jubilantov za ObFZ Michalovce v roku 2018: ObFZ ju zaslal
e-mailom všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov
Michalovce a Sobrance, ako aj predsedom jednotlivých komisií ObFZ Michalovce, na doručenie návrhu ocenenia
jubilantov, ktorí sa v roku 2018 dožívajú životných jubileí 50 (nar. v roku 1968), 60 (nar. v roku 1958), 70 (nar. v roku
1948) a viac rokov. Pri každom navrhovanom je potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul; dátum narodenia; presnú
adresu bydliska; číslo mobilu; e-mailovú adresu. Návrhy je potrebné doručiť na e-mailovú adresu ObFZ
(obfzmi@stonline.sk) najneskôr do 31.01.2018 do 15:00 h s uvedením mena, priezviska, funkcie (v klube, alebo
v komisii) a čísla mobilu toho, kto návrh zasiela. V termíne od 17.1.2018 od 16:00 h do 24.01.2018 do 16:00 h boli
k tomu na ObFZ e-mailom doručené tieto návrhy: - dňa 23.1.2018: Zalužice (1 návrh).
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí vo futbale: Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len
začínajú so svojou prípravou na odvetnú časť majstrovských súťaží sezóny 2017/2018, v rámci ktorej hrajú aj prípravné
stretnutia. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že oznamy o organizovaní prípravných stretnutí, ako aj ich
výsledky s údajmi z nich, ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje na svojej webovej stránke a preposiela ich aj
k zverejneniu do tlače. Spravodajcovia všetkých družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu všetky

vopred známe informácie o organizovaní prípravných stretnutí svojich družstiev, ako aj výsledky s údajmi z nich,
priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk. Postihy za nenahlásenie výsledkov z prípravných stretnutí,
alebo za ich zlé alebo neskoré nahlásenie, sa nevyvádzajú. Všetko je to len kvôli lepšej propagácii futbalu. Pri hlásení je
ich nutné uvádzať v tvare, v akom boli zverejňované pri majstrovských stretnutiach v tlači. Pri každom stretnutí je nutné
uviesť: dátum stretnutia, výsledok stretnutia a polčasu; mená a priezviská strelcov gólov oboch súperov (z toho z PK);
realizátorov nepremenených PK; udelené ŽK a ČK; meno a priezvisko R; počet divákov; svoje meno a priezvisko. Možno
ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Nahlásiť ich dodatočne možno aj zo všetkých už doposiaľ
odohraných stretnutí. Hlásiť ich môžu spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u
súpera, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Všetky vopred známe
informácie o organizovaní všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev, ako aj výsledky s požadovanými údajmi z
nich, môžu na túto adresu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré
pôsobia vo vyšších súťažiach VsFZ a SFZ.
Nahlásené výsledky prípravných stretnutí vo futbale: Do 24.1.2018 do 16:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené
len od týchto FO a FK: - dňa 23.1.2018: Kriš. Liesková (m - 21.1.2018).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Výpis z termínovaného vkladu pre ObFZ od Poštovej banky: ObFZ ho od uvedenej banky, aj s materiálom
„Základné informácie o ochrane vkladu“, dostal obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 22.1.2018 za obdobie od 1.1.2017
do 31.12.2017. Ich kópie sekretár ObFZ dňa 23.1.2018 doručil účtovníčke ObFZ.
Informácia UniCredit Bank o zmenách vyplývajúcich zo zákona o platobných službách od 13.1.2018: ObFZ
ju od uvedenej banky dostal obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 22.1.2018. Dňa 13.1.2018 nadobudla účinnosť
implementácia novej Európskej smernice o platobnom styku v slovenskom právnom poriadku. Kópiu informácie sekretár
ObFZ dňa 23.1.2018 doručil účtovníčke ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli: - dňa 19.1.2018: T. Škodi (za 12); - dňa 22.1.2018: J. Škodi (za 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), J. Cejkovský (za 10), M. Fedák (za
07), P. Feňuš (za 09,10,12), Š. Ferko (za 10), M. Hospodi (za 10), J. Hreško (za 08,09,10), D. Ihnacik (za 08,09,10), M.
Ivan (za 10), M. Jakubec (za 09,10), M. Juhás (za 10), P. Kaffan (za 08,09,10), M. Končík (za 05,06), A. Kopas (za
08,09,10), P. Koščo (za 08,09,10), M. Kurtak (za 10), V. Lisák (za 11), O. Palinský (za 09,10), P. Pavlo (za 09,10), V. Pčolár
(za 08,09,10), L. Popik (za 10), L. Rezanka (za 10), M. Rovňák (za 09,10), R. Rózsa (za 06,08,09,10), M. Ruščanský (za
11), J. Šimko (za 10), P. Tudja (za 08,09,10), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 09,10), M. Ubľanský (za 09,10), M.
Žofčák (za 12), A. Žoffčák (za 08,09,10).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 31.10.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 13.11.2017). Z klubov územne patriacich pod
ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 53 FO a FK. Do 24.1.2018 do 16:00 h platby z týchto ZF na účte SFZ nemali
importované tieto 2 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.11.2017),
nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 14.11.2017) zastavenú činnosť NEPO
s postihom v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne
alebo e-mailom.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Ani do 24.01.2018 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
11.5.2017: Veľ. Slemence; - 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; - za 11/2017: dňa 12.12.2017: Vojany; - z neimportovaných na účet SFZ: - za 10/2017: Bánovce n/O, Malčice, Palín; - za 11/2017:
Palín; - za 12/2017: Tibava.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 01/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 01.02.2018 a platby za túto ZF budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom v nej uvedeným. Každý FO a FK, ktorý do termínu v nej uvedeného 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 faktúry doručiť kópiu dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry: SFZ, na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená
na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra. Termín predkladania žiadostí je do 31.januára 2018 v
elektronickej podobe na adresu: „infrastruktura@futbalsfz.sk“.

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 2017: Účtovníčka ObFZ ich spracovala v dňoch 22.-24.1.2018 a na ObFZ ich doručila dňa
24.1.2018. ObFZ v priebehu roku 2017 pri svojich akciách a podujatiach zamestnával na dohody a zmluvy týchto 65
zamestnancov (ako R, D, lektorov, organizátorov): E. Anguš, L. Babjak, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Bukaj, J.
Cejkovský, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič, P. Dziad st., M. Fedák, P. Feňuš, Š. Ferko, F.
Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, M. Juhás, P. Kaffan, T. Komenda, M. Končík, A.
Kopas, P. Koščo, D. Kron, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, M. Miľo, Š. Miľo, J.
Minaroviech, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár, P. Piovar, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, P. Remecký, L. Rezanka,
M. Rovňak, R. Rózsa, M. Ruščanský, M. Sabo, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, T. Škodi, J. Špivák, P. Tudja, M.
Tušek st., D. Tuším, B. Ubľanská, M. Ubľanský, P. Vass, L. Vojtko, M. Žofčák, A. Žoffčák. Každému z uvedených
bude oznam o tom zaslaný z ObFZ aj e-mailom. Potvrdenie o tom si každý mohol a môže vyzdvihnúť osobne alebo
v zastúpení oproti podpisu na Se ObFZ najlepšie v dňoch od 24.1.2018 do 2.2.2018, v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti môže každý u svojho zamestnávateľa podať do 15.2.2018, kde je povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové
priznanie si môže každý spracovať sám.
SPRÁVY VOLEBNEJ KOMISIE ObFZ:
Návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie členov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre voľby
na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018: Volebná komisia ObFZ dňa 8.1.2018 vyhlásila tieto voľby na funkcie členov
ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 pre voľby na zasadnutí VV ObFZ dňa 12.2.2018: - voľby členov revíznej
komisie ObFZ (RK), voľby členov odvolacej komisie (OK), voľby členov disciplinárnej komisie ObFZ (DK), voľby
členov komisie rozhodcov ObFZ (KR), voľby členov športovo-technickej komisie ObFZ (ŠTK), voľby členov
trénersko-metodickej komisie ObFZ (TMK), voľby členov komisie mládeže ObFZ (KM), voľby členov ekonomickej
komisie ObFZ (EK). Podklady k tomu (Informácia k návrhom na zaradenie do kandidátky; Tlačivo „Návrh na zaradenie
do kandidátky“) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 8.1.2018, v časti
s názvom „Volebná komisia vyhlásila voľby členov komisií ObFZ na roky 2018-2021“. Každý samostatný právny
subjekt v rámci ObFZ (ŠK/TJ alebo FO/FK) územne patriaci pod ObFZ Michalovce mohol počnúc dňom 9.1.2018 až
do 9.2.2018 zasielať svoje návrhy na zaradenie do kandidátok na tieto funkcie písomne doporučenou poštovou listovou
zásielkou na určenom tlačive na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O.
Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce. Pri posudzovaní platnosti návrhu na zaradenie do kandidátky rozhoduje termín
doručenia návrhu, ktorý musí byť na ObFZ doručený do 9.2.2018 do 15:00 h. Návrhy na zaradenie do kandidátky
doručené po tomto termíne nebudú akceptované. V zmysle Stanov ObFZ Michalovce členom komisií ObFZ nemôže byť
funkcionár volený na konferencii ObFZ. Navrhovaný kandidát môže byť pre tieto voľby zaradený len na jednu kandidátku.
V termíne od 17.1.2018 od 16:00 h do 24.01.2018 do 16:00 h boli k týmto voľbám na ObFZ doručené tieto návrhy: dňa 22.1.2018: Bracovce (1 návrh); - dňa 23.1.2018: Petrovce n/L (1 návrh) ; - dňa 24.1.2018: Pozdišovce (1 návrh).
Predtým už boli k týmto voľbám doručené tieto návrhy: - dňa 16.1.2018: Žbince (1 návrh).
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 (miesto konania bude oznámené dodatočne). Riešiť sa na ňom majú predovšetkým problémy
v mládežníckom futbale vo FO a FK, ale aj v súťažiach ObFZ. Za každý FO a FK, ktorý má aspoň 1 svoje mládežnícke
družstvo zaradené v súťažiach ObFZ 2017/2018 alebo ho plánuje prihlásiť do súťaží ObFZ 2018/2019, je povinný sa
tohto aktívu zúčastniť jeden zodpovedný zástupca FO a FK. Zúčastniť sa ho môžu aj zástupcovia FO a FK, ktoré
mládežnícke družstvo v súťažiach ObFZ zaradené nemajú. Návrhy na riešenie problémov mládežníckeho futbalu môžu
jednotlivé FO a FK, ale aj jednotlivé komisie ObFZ, zasielať na ObFZ najneskôr do 28.2.2018 do 15:00 h e-mailom
na adresu: „obfzmi@stonline.sk“. Do 24.1.2018 do 16:00 h nebol k tomu na uvedenú adresu doručený ani jeden
návrh.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

