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SPRÁVY KR ObFZ:
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 boli frekventanti povinní
naštudovať: Zákon 1/2014; Zákon 440/2015; PF; SPF; DP; RaPP; ovládanie v ISSF. Frekventanti sú povinní na seminár
so sebou doniesť registračný formulár v papierovej forme vyplnený strojovo. Poplatok za seminár 20 € budú 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: M. Dančišin, V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák.
Prihláška na najbližšie vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu: Na ObFZ ju doručil: - dňa 13.3.2018: Miroslav Šimko (079 01 Veľ. Kapušany; doručil aj potvrdenie lekára
o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu futbalu).
Pracovné stretnutie R a D: KR ho organizovala v utorok 13.3.2018 od 15:00 h na ObFZ z dôvodu analýzy
pravidiel futbalu s R a D, ktorí sa v dostatočnom časovom množstve nezúčastnili školenia nových uchádzačov o
získanie základnej kvalifikácie R futbalu, ako aj pre tých, ktorí sa prihlásili až po tomto školení. Tohto stretnutia sa
zúčastnili: - rozh.: R. Pavlenko, M. Čekan, T. F. Komenda; - uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: M.
Šimko; - uchádzači o získanie licencie delegáta: V. Lisák ml.
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.
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 14.3.2018 do 16:00 h ich M. Tomči ešte na ObFZ nedoručil.
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, T. 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, M. Šimko; - deleg.: J.
Hreško; - uchádzači o získanie licencie delegáta: B. Marga.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 24.-25.3.2018 pre nedostatok R: KR
ho dňa 14.3.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d U19 - 14. kolo - So 24.3.2018 o 12:00 h:
Bánovce n/O - Palín; VI.L m - 14. kolo - Ne 25.3.2018 o 12:00 h: Poruba p/V - Vyš. Remety, Budkovce - Zalužice;
VIII.L m - 14. kolo - Ne 25.3.2018 o 12:00 h: Stretava - Jovsa.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 24.-25.3.2018: KR ho dňa 14.3.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 20.3.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
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 novembra 2017 až 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.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho nedoručili a obratom ho majú doručiť
títo R: M. Končík, R. Pavlenko, M. Čekan. Tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018 je
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 12.7.2017.

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.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nahlásenie prípadných požadovaných zmien ÚHČ, ÚHD a miest stretnutí pre jarnú časť sezóny
2016/2017: ŠTK žiada všetky FO a FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ 2017/2018, aby nahlásili prípadné
požadované zmeny ÚHČ, ÚHD a miest stretnutí svojich družstiev pre jarnú časť tejto sezóny, a to výhradne
prostredníctvom podania v ISSF (cez „Zápis o stretnutí“ daného stretnutia, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“ podaním na ŠTK). Pri nahláseniach, ktoré ŠTK dostane do 21 dní pred stretnutím aj so súhlasom súpera, sa
poplatky za žiadosť nevyžadujú, po tomto termíne bude každé podanie zmeny spoplatnené podľa stanovených zásad.
Upozornenie na kontrolu platnosti potvrdení o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK upozorňuje
vedúcich družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ 2017/2018, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť
potvrdení o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii. Každé potvrdenie je platné len 1 rok.
Upozornenie na kontrolu platnosti registračných preukazov hráčov: ŠTK upozorňuje vedúcich družstiev FO
a FK vo všetkých súťažiach ObFZ 2017/2018, aby si vo vlastnom záujme včas skontrolovali platnosť registračných
preukazov hráčov svojich družstiev a v prípade skončenia ich platnosti podali v ISSF, cez EP, „Žiadosť o vydanie RP
hráča“, kde pri každom hráčovi je potrebné dať jeho novú aktuálnu fotografiu. Nepoužívajte pritom funkcionalitu
"Žiadosť o vydanie RP - hromadné predĺženie", pri ktorej nie je možnosť pridávania nových fotografií.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive postupne povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii mužov: - dňa 15.03.2018: Jovsa (Čornej Timotej 18.01.2002, Čuchran Pavol - 06.12.2001). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Návrh KR z 14.3.2018 k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 24.-25.3.2018 pre
nedostatok R: ŠTK ho dňa 15.3.2018 prerokovala a schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 14.3.2018 do 13:00 h dostala od týchto FO a FK:
ŠTK súhlasí a nariaďuje:
● Lastomír - dňa 07.03.2018 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 17.k. IV.L d U19 Lastomír - Veľké Revištia z 14.04.2018 o 15:30 h na 14.04.2018 o 09:30 h z
dôvodu kolízie termínov stretnutí družstiev Lastomír d a MFK Zemplín Michalovce z I. ligy žien na tomto ihrisku
(poplatok za žiadosť sa nevyžaduje). Súper so zmenou súhlasil dňa 8.3.2018. ŠTK na základe toho nariadila toto
stretnutie odohrať v So 14.04.2018 o 09:30 h v Lastomíre.
● Lastomír - dňa 07.03.2018 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 22.k. IV.L d U19 Lastomír - Palín z 19.05.2018 o 17:00 h na 19.05.2018 o 09:30 h z dôvodu
kolízie termínov stretnutí družstiev Lastomír d a MFK Zemplín Michalovce z I. ligy žien na tomto ihrisku (poplatok za
žiadosť sa nevyžaduje). Súper so zmenou súhlasil dňa 8.3.2018. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať v
So 19.05.2018 o 09:30 h v Lastomíre.
● Lastomír - dňa 07.03.2018 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“, k
zmene termínu stretnutia 20.k. IV.L d U19 Lastomír - Pavlovce n/U z 05.05.2018 o 16:30 h na 05.05.2018 o 09:00 h z
dôvodu kolízie termínov stretnutí družstiev Lastomír d a MFK Zemplín Michalovce z I. ligy žien na tomto ihrisku.
Súper sa do 14.3.2018 do 13:00 h k navrhovanej žiadosti nevyjadril a a ŠTK ho žiada o vyjadrenie sa k nej cez ISSF
obratom.
Informácia o povinnosti družstiev mužov FO-FK ohľadom zaradenia mládežníckych družstiev v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ v sezóne 2018/2019: Každé družstvo mužov FO-FK súťaží
Majstrovstiev ObFZ Michalovce (neplatí to pre B-družstvá mužov v súťažiach ObFZ) je povinné mať v sezóne
2018/2019 zaradené v pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ svoje mládežnícke družstvá takto:
● každé družstvo mužov FO-FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VI. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov alebo žiakov.
● každé družstvo mužov FO-FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VII. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov, žiakov,
mladších žiakov, prípraviek (v prípade, ak ho nebude mať zaradené, uhradí stanovený poplatok).
● každé družstvo mužov FO-FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VIII. ligy mužov je povinné starať sa v priebehu
sezóny o svoje mládežnícke družstvo (dorastencov, žiakov, mladších žiakov, prípraviek), ktoré môže, ale nemusí, mať
zaradené v pravidelných dlhodobých súťažiach FZ.
Informácia o organizovaní mládežníckych súťaží ObFZ v sezóne 2018/2019: ŠTK v nej plánuje
organizovať tieto mládežnícke súťaže:
● v kategórii dorastencov U19 (štartujú v nich hráči nar. 1.1.2000 - 31.12.2003): IV. liga d U19; V. liga Východ d
U19; V. liga Západ d U19;
● v kategórii žiakov U15 (štartujú v nich hráči nar. 1.1.2004 - 31.12.2007 a s povolenou výnimkou aj mladší): III.
liga ž U15; IV. liga Východ ž U15; IV. liga Západ ž U15;
● v kategórii mladších žiakov (štartujú v nich hráči nar. 1.1.2006 - 31.12.2007) a s povolenou výnimkou aj
mladší): III. liga mž U13 na celej trávnatej HP;
● v kategórii prípraviek U11 a mladších pre 1+7 hráčov na polovici trávnatej HP s bránkami 2x5 m (štartujú
v nich hráči nar. 1.1.2008 a mladší);

● v kategórii prípraviek U11 a mladších pre 1+4 hráčov na multifunkčnom ihrisku (MFI) s bránkami 2x3 m
(štartujú v nich hráči nar. 1.1.2008 a mladší).
Všetky tieto družstvá sa budú započítavať klubu do požadovaného počtu mládežníckych družstiev.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 10/2017: dňa 13.3.2018: Malčice (od 14.11.2017 bez ďalšieho postihu); - za ZF z 01/2018: - dňa 13.3.2018: Bánovce n/O (od
13.02.2018 bez ďalšieho postihu). Tým už všetky FO a FK matrične patriace pod ObFZ Michalovce majú uhradené všetky
svoje ZF za túto sezónu.
Žiadosti o zmenu zvyšku disciplinárnych sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK:
- zmena zvyšku DS hráčov:
● Ondrej Pallai (Tušice TNV m - 1236582; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretn. NEPO v súťaži „Pohár ObFZ m
2017/2018“ zmenila na PO od 14.03.2018 do 14.06.2018, podľa DP, čl. 41/2.
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 ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Zmeny a doplnenia v ISSF pre ObFZ Michalovce po voľbách nových orgánov ObFZ v 12/2017-02/2018:
Tieto, na základe požiadavky sekretára ObFZ zaslanej F. Ferencovi na SFZ (ORS) e-mailom dňa 28.2.2018, boli ním
vybavené hneď v uvedený deň. V jednotlivých orgánoch ObFZ sú dané práva (tajomník alebo člen) novozvoleným
funkcionárom orgánov ObFZ, ktorí boli zvolení na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Je to verejne prístupné
na futbalnete (www.futbalnet.sk). V ISSF, cez EP, je už od 1.3.2018 možné doručiť podania aj týmto 5 orgánom ObFZ
MI: RK, VK, VV, TMK, KM (predtým ich už bolo možné doručiť len týmto 6: OK, DK, KR, KD, ŠTK, Matrika).
SPRÁVY MATRIKY ObFZ:
Informácie Matriky SFZ k výmene plastových RP, ktorým skončila platnosť: 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.
Upozornenie pre FO a FK na nerešpektovanie požiadavky Matriky SFZ z 21.2.2018 k novým
fotografiám pri výmene plastových RP hráčov: Klubom, ktoré cez ISSF, cez EP, doručujú žiadosti o RP hráčom,
ktorým skončila platnosť RP, a ktorým kluby v žiadostiach nepridávajú nové fotografie, matrikár tieto zamieta
a klub je potom povinný ich podať nanovo s novou aktuálnou fotografiou hráča. Pritom sa nemá používať
funkcionalitu "Žiadosť o vydanie RP - hromadné predĺženie", pri ktorej nie je možnosť pridávania nových
fotografií. Z uvedeného dôvodu boli zamietnuté žiadosti o nové RP už aj týmto FO a FK podané v týchto dňoch: - dňa
27.2.2018: Iňačovce (1); - dňa 7.3.2018: Porostov (5); - dňa 10.3.2018: Vojany (5); - dňa 11.3.2018: Vojany (1); - dňa
13.3.2018: Oborín (10); - dňa 14.3.2018: Vojany (1).
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: Oleksandr Nazarenko - 25.11.1991 (FC Uzhgorod, Ukrajina - ŠK AGRO Palín) 07.02.2018.
Žiadosti o transfer hráča podané na matriku ObFZ: V termíne od 7.3.2018 od 16:00 h do 14.3.2018 do 16:00
h boli postupne vybavené takto: - ukončenie prestupu s obmedzením schválené: Michal Hreščák (1256538) 22.04.1970 (OŠK Porostov - TJ Tatran Remetské Hámre) od 28.08.2017 do 30.06.2018 k 10.03.2018 (10-101-11 – 12);
- prestup s obmedzením schválený: Lukáš Zán (1225705) - 09.01.1992 (OFK Rakovec nad Ondavou - OcŠK
Pozdišovce) od 04.03.2018 do 30.06.2018 (04-05-07 – 08); Roman Rončinský (1100394) - 20.09.1978 (Slávia TU
Košice - TJ Vyšné Remety) od 09.03.2018 do 30.06.2018 (07-07-08 – 08); Marián Soltész (1253024) - 08.11.1995 (ŠK

Strážske - TJ Družstevník Ložín) od 06.03.2018 do 30.06.2018 (06-06-08 – 09); Miroslav Porvažník (1244675) 13.03.1994 (ŠK Brestov - TJ Družstevník Lekárovce) od 08.03.2018 do 30.06.2018 (08-08-08 – 09); Tomáš Lazor
(1206197) - 24.10.1991 (ŠK Strážske - FK Družstevník Iňačovce) od 09.03.2018 do 30.06.2018 (08-08-09 – 12); Jozef
Belán (1209319) - 16.05.1991 (TJ Ptrukša - TJ Družstevník Oborín) od 09.03.2018 do 30.06.2018 (09-09-09 – 12);
Marcel Murgač (1321524) - 31.03.1988 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Budkovce) od 09.03.2018 do 30.06.2018
(09-09-09 – 12); Radoslav Bálint (1160375) - 05.02.1987 (MFK Sobrance - OŠK Porostov) od 10.03.2018 do
30.06.2018 (10-10-11 – 12); Matúš Cifrák (1209801) - 23.01.1991 (TJ Vyšné Remety - OŠK Porostov) od 10.03.2018
do 30.06.2018 (10-11-11 – 12); Matej Horváth (1278678) - 03.08.1999 (MFK Sobrance - OŠK Porostov) od
10.03.2018 do 30.06.2018 (10-11-11 – 12); Jaroslav Roško (1227948) - 05.10.1984 (MFK Sobrance - OŠK Porostov)
od 12.03.2018 do 30.06.2018 (12-12-13 – 14); Michal Sorokač (1203436) - 14.12.1990 (TJ Veľké Revištia - OŠK
Zalužice) od 14.03.2018 do 30.06.2018 (14-14-14 – 14).
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 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 7.3.2018 od 16:00 h do 14.3.2018 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.; - dňa 1.3.2018: Ľubomír
Tongeľ; - dňa 5.3.2018: Milan Drotár.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 4. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021: Toto sa uskutočnilo v
pondelok 12.3.2018 od 15:00 h na ObFZ Michalovce. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ v
dňoch 13.-14.3.2018 a po spracovaní ho zaslal z ObFZ v prílohe e-mailu členom VV, predsedom komisií ObFZ (VK, RK,
OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM), ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s názvom
„ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ MI“ a v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI“.
Podanie na VV: VV ho dostal dňa 11.3.2018 od futb. odd. OcŠK Pozdišovce k prípadu FK Žbince. VV uvedené
podanie vzal na vedomie na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018. Tento mimoriadny prípad riešila ŠTK ObFZ, ako riadiaci orgán
súťaží ObFZ, a to dňa 7.3.2018, ktorá k tomu dostala žiadosti od FK Žbince. Toto podanie nepatrilo na riešenie VV ObFZ.
Preto VV nevyžadoval ani poplatok za toto podanie.
Z INFORMÁCIÍ Z VsFZ:
Zoznam úspešných kandidátov v 2.etape projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ (zo stránky VsFZ): VV SFZ dňa 12.03.2018 schválil predložený návrh úspešných 81 žiadateľov o dotáciu v
projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ z prostriedkov MŠVVaŠ SR. Z okresov Michalovce
a Sobrance sú medzi nimi títo úspešní 8 žiadatelia: obec Budkovce - 10 000,00 €; TJ Družstevník Moravany - 10 000,00 €;
obec Vyšné Remety - 10 000,00 €; obec Hatalov - 10 000,00 €; obec Trhovište - 10 000,00 €; obec Úbrež - 10 000,00 €; OFK
Rakovec nad Ondavou - 10 000,00 €; mesto Strážske - 13 000,00 €.
Z INFORMÁCIÍ ZO SFZ:
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2018 v Bratislave (zo stránky SFZ): Výkonný výbor SFZ na

ňom okrem iného: ● uskutočnil voľby na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti členov výkonného výboru SFZ v
zmysle Stanov SFZ, čl. 51, ods. 2, písm. o), q), r); v tejto súvislosti vyhlásil doplňujúce voľby (ustanovenie do funkcie) v
Komisii partnerov SFZ a odložil voľbu (ustanovenie do funkcie) člena Komisie rozhodcov SFZ navrhovaného členmi VV SFZ;
k tejto voľbe (ustanovenie do funkcie) uložil povinnosť upraviť Štatút komisie rozhodcov SFZ v čl. 5 s názvom "Zloženie
komisie" tak, aby sa navýšil počet členov navrhnutých VV SFZ z jedného na dvoch, v ostatnom zložení komisie platí
regionálny princíp; ● poveril na výkon činnosti kontrolóra SFZ v zmysle čl. 37, ods. 9, Stanov SFZ p. Štefana Vaľka; ● poveril
na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle Stanov SFZ, čl. 37, ods. 9, p. Ľubomíra Messingera ml.; ●
schválil návrh rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry; ● schválil návrh zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk v rámci verejného obstarávania
pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou; ● odložil schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a
mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/2019 na aprílové zasadnutie; ● vzal na vedomie Správu o činnosti licenčnej
komisie v roku 2017; ● vzal na vedomie informáciu o konaní 42. Kongresu UEFA v dňoch 25.-26.2.2018 v Bratislave; ● vzal
na vedomie informáciu o odvolaní sa kandidáta na pozíciu člena VV SFZ - zástupcu hráčov - proti rozhodnutiu Volebnej
komisie SFZ, v tejto súvislosti vzal na vedomie aj následné rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ; ● schválil Futbalový klub
Nová Dubnica za riadneho člena SFZ; ● vzal na vedomie informáciu o charitatívnej reklame; ● vzal na vedomie informáciu o
odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca február 2018.
Informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ (z ÚS SFZ 2017/2018 č. 35 z 9.3.2018 zo Správ Se SFZ): Všetky tieto sú k dispozícii na oficiálnej webstránke futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby 2018”.
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 03/2018 sú tam
zverejnené pri tomto dátume: 14.03.2018.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Upozornenie pre FK a FO: ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FK a FO na zasielanie svojich podaní cez ISSF
pre jednotlivé orgány ObFZ (najmä KR, ŠTK, DK) najneskôr do stredy do 13:00 h, lebo podania doručené týmto
orgánom ObFZ po tomto termíne nebudú vyriešené v príslušnú stredu, ale prerokujú sa až na ich ďalšom zasadnutí.
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 14.3.2018 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.
Oznámenie zmien údajov v dokumentoch zamestnancov ObFZ: Na ObFZ ich oznámili už aj: - dňa 13.3.2018:
Tomáš Komenda (osobne aj s kópiou dokladu: doplnenie mena).
Oznámenie zamestnancov o PN: Na ObFZ ho oznámil: - dňa 12.03.2018: M. Kurtak (ukončenie PN
k 9.3.2018). Uvedené bolo oznámené účtovníčke ObFZ.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 3.-4.3.2018 a doručené účtovníčke boli dňa 5.3.2018 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie výplat ObFZ za 02/2018: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované
boli v dňoch 8.-9.3.2018 a dňa 9.3.2018 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
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. V termíne od 7.3.2018 do 13.3.2018 do 16:00 h už boli platby z
týchto ZF importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO (predtým už od 52), a to tohto dňa (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 12.03.2018 (1): Malčice. Do 13.3.2018 do 16:00 h už platbu z týchto ZF za 10/2017 malo
na účte SFZ importovanú všetkých 53 FO-FK, ktoré ju mali uhradiť.
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 7.3.2018 do 13.3.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ aj od tohto 1 FO (predtým už od 21), a to tohto dňa (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF
na účet SFZ): - dňa 12.03.2018 (1): Bánovce n/O. Do 13.3.2018 do 16:00 h už platbu z týchto ZF za 01/2018 malo na účte
SFZ importovanú všetkých 22 FO-FK, ktoré ju mali uhradiť.
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 malo pre ObFZ MI uhradiť
5 FO-FK. V termíne od 7.3.2018 do 12.3.2018 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF importované na účte SFZ aj od tohto
1 FO (predtým už od 4), a to tohto dňa (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 09.03.2018 (1):

Vyš. Remety. Do 12.3.2018 do 16:00 h už platbu z týchto ZF za 02/2018 malo na účte SFZ importovanú všetkých 5 FOFK, ktoré ju mali uhradiť.
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 9.3.2018: Bánovce
n/O (e-mailom: za 01/2018 - uhradená dňa 12.3.2018); - dňa 14.3.2018: Ložín (osobne: za 01/2018 - uhradená dňa
13.2.2018). Ani do 14.3.2018 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; - dňa 12.3.2018: Malčice; - 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 16.2.2018: Palín.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených klubmi
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 02/2018 v dňoch 1.-12.3.2018: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané priebežne a dňa 12.3.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ požiadavka na
vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 74,00 € (všetky platby za 02/2018
importované na účet SFZ v dňoch 1.-12.3.2018; PP: 3971); dátum dodania: 12.03.2018; dátum vyhotovenia:
12.03.2018; dátum splatnosti: 17.03.2018.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených klubmi
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 10/2017 v dňoch 1.11.2017-13.3.2018: Tieto boli sekretárom
ObFZ spracovávané priebežne a dňa 13.1.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ
požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 11.150,06 € (všetky
platby za 10/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.11.2017-13.3.2018; PP: 3984); dátum dodania: 13.03.2018;
dátum vyhotovenia: 13.03.2018; dátum splatnosti: 18.03.2018.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených klubmi
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 01/2018 v dňoch 1.2.-13.3.2018: Tieto boli sekretárom ObFZ
spracovávané priebežne a dňa 12.1.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ požiadavka na
vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 675,00 € (všetky platby za
01/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.2.-13.3.2018; PP: 3985); dátum dodania: 13.03.2018; dátum vyhotovenia:
13.03.2018; dátum splatnosti: 18.03.2018.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
postupne vyzdvihli aj: - dňa 8.3.2018: P. Koščo (za 01); - dňa 12.3.2018: J. Bendzák (za 02), O. Palinský (za 09,10); - dňa
13.3.2018: J. Mano (za 02).
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),
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 7.3.2018 od
16:00 h do 14.3.2018 do 16:00 h postupne vyzdvihli aj: - dňa 12.3.2018: O. Palinský. 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, 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.
Videozáznamy 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: 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).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na I.
polrok 2018: Na ObFZ ho už doručili títo spomedzi študentov: - dňa 8.3.2018: P. Koščo.
Rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne o dôchodku k dohode o pracovnej činnosti medzi ObFZ a
zamestnancom na I. polrok 2018: Na ObFZ jeho kópiu už dvojmo doručili títo dôchodcovia: - dňa 3.3.2018: J. Matej, M.
Sabo, A. Žoffčák.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:

Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 8.-10.3.2018 a
na ObFZ boli doručené dňa 12.3.2018.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 9.10.3.2018 a v uvedený deň boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2018: Na Se ObFZ boli doručené dňa 12.3.2018 pre týchto
3 zamestnancov ObFZ v uvedenom mesiaci: J. Bendzák, M. Kurtak, J. Mano. Od uvedeného dňa si ich mohol každý z
uvedených prevziať na Se ObFZ osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Vystavenie ďalších faktúr ObFZ a ich zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných
zberných faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Tieto boli účtovníčkou ObFZ vystavené v dňoch 12.-13.1.2018 a ňou preposlané
na sekretariát ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ich zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú
adresu na tieto podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 12.03.2018: čiastka 74,00 € (všetky platby za
02/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-12.3.2018; PP: 3971; - dňa 13.03.2018: čiastka 11.150,06 € (všetky platby
za 10/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.11.2017-13.3.2018; PP: 3984); čiastka 675,00 € (všetky platby za
01/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.2.-13.3.2018; PP: 3985).
Oblastný futbalový zväz Michalovce

