Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 01 z 04.07.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Uskutoční sa v piatok
27.7.2018 od 16:00 h na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, v Michalovciach. Jeho hlavnou
náplňou bude vyhodnotenie činnosti v jarnej časti sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ, vydanie pokynov
k sezóne 2018/2019 súťaží ObFZ. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie
o lek. prehliadke na súť. ročník 2018/2019 od svojho odborného lekára (tlačivo potvrdenia o
lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu vľavo, v časti "Príprava sezóny 2018/2019").
Doplatky náležitostí DO za stretnutia v 04/2018, ktoré sa v pôvodných termínoch
neodohrali pre nespôsobilé HP: Tieto boli zahrnuté do výplat za 05/2018 za tieto stretnutia týmto
DO: VIII.L m - 15.k. z 01.04.2018: Topoľany B - Lekárovce (rozh. Čekan Matúš - 18,00 €);
Ptrukša - Koromľa (rozh. Juhás Marek - 18,00 €, del. Hreško Ján - 18,00 €).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2018/2019: ŠTK ho
s požadovanými žrebovacími číslami a výnimkami prerokuje a schváli na svojom zasadnutí dňa
11.7.2018. Zloženie súťaží bude zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti pod
názvom „Príprava sezóny 2018/2019“.
Úhrada peňažných darov za 16. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018: ŠTK informáciu EkÚ o nej (Kriš. Liesková - 300 € - za 1. miesto, Budkovce 250 € - za 2. miesto, Tušice TNV - 100 € - za 3. miesto, Topoľany B - 250 € - za 3. miesto)
prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK dňa 3.7.2018 vzala vedomie.
Spracovanie prehľadu vrátok pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na
stretnutia za jarnú časť súťaží ObFZ 2017/2018: ŠTK dňa 3.7.2018 týmto poverila podpredsedu
ŠTK, ktorý ho má spracovať a e-mailom doručiť na Se ObFZ.
Súťažné vklady FO a FK za kolektívy prihlásené do jednotlivých súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2018/2019: Tieto (aj finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK
prihlásené do najnižšej súťaže - Moravany - 170 €), boli pre všetky FO a FK, ktoré do stanoveného
termínu 22.6.2018 za svoje kolektívy podali v ISSF prihlášky do uvedených súťaží, zaevidované
v ISSF do 30.6.2018 (tým, ktoré ich podali po 22.06.2018, boli v zmysle RS zahrnuté aj doplatky za
nedodržanie termínu). Ďalším budú tieto zaevidované v ISSF priebežne.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Oznámenie pre FO-FK: Na web stránke ObFZ v jej menu uprostred je umiestnený
novelizovaný Disciplinárny poriadok futbalu platný od 21.6.2018.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 podľa DP, čl.
57 a 58, a spracovanie ich Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK poverila realizáciou tejto
úlohy svojho predsedu.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry:
Na základe oznámenia EkÚ ObFZ o úhrade ZF, ich DK zrušila týmto FO a FK: -dňa 28.06.2018: - za
ZF z 05/2018: od 12.06.2018: Malčice (bez ďalšieho postihu).
Oznámenie k disciplinárnym sankciám (DS) s prerušením: V prípade prerušenia DS, sa
jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia v sezóne 2017/2018, do prvého
stretnutia v sezóne 2018/2019.
Upozornenie na DP, čl. 37/6: Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka
majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti
podľa odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu

nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v
súťažnom ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť bolo
potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
Možnosť podania žiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej
činnosti: DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny 2017/2018 napomínaný
5., 9.,12.ŽK, môže podľa DP, čl. 37/6, do 14 dní od oznámenia DS za tieto napomínania v ÚS,
písomne požiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v sezóne
2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu uhradí, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti
sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom
„Žiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v
stanovenej lehote cez ISSF a elektronickú podateľňu podaním na DK ObFZ.
Výška pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za 5., 9., 12.ŽK po
skončení súťažného ročníka: DK ich má stanovené nasledovne: muži - 50 €, dorastenci - 20 €, žiaci
- 10 €.
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 EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Uhradenie zbernej faktúry z ISSF za 05/2018“: Až dňa 28.06.2018 ju, ako posledný, už
uhradil aj futb. odd. TJ Družst. Malčice. Uvedené sa dáva na vedomie DK.
Požiadavka ŠTK o úhradu peňažných darov za 16. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo
futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Tieto boli v zmysle požiadavky ŠTK z 27.06.2018
poukázané prevodom z účtu ObFZ na účty príslušných FO a FK dňa 29.06.2018 takto: Kriš.
Liesková - 300 € - za 1. miesto, Budkovce - 250 € - za 2. miesto, Tušice TNV - 100 € - za 3. miesto,
Topoľany B - 100 € - za 3. miesto. EkÚ ObFZ uvedené dáva na vedomie pre ŠTK ObFZ.
Odhlásenie zamestnancov z poisťovní po skončení platnosti dohôd s ObFZ za I. polrok
2018: Účtovníčka ObFZ to zrealizovala dňa 30.6.2018 u všetkých zamestnancoch, s ktorými mal
ObFZ uzavreté dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta v I. polroku 2018
s platnosťou do 30.6.2018.
Účtovné doklady ObFZ za 06/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané
priebežne, skompletizované boli dňa 1.7.2018, kedy boli doručené účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za
uvedený mesiac. Zúčtované boli v dňoch 2.-3.7.2018 a na ObFZ boli doručené dňa 3.7.2018.
Hospodárenie ObFZ za 1.-2. štvrťrok 2018: Na základe zúčtovania účtovných dokladov za
06/2018 ho dňa 3.7.2018 spracovala účtovníčka ObFZ, kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho
predložiť k prerokovaniu na najbližšie zas. VV.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Informácie k sezóne 2018/2019: Tieto budú priebežne zverejňované na stránke ObFZ v jej
aktuálnom menu vľavo v časti: Príprava sezóny 2018/2019. V piatok 6.7.2018 boli pridané tieto
materiály: Predbežné zloženie súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019 po podaní elektronických
prihlášok do k 5.7.2018.
Požiadavka na odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní po skončení
platnosti dohôd s ObFZ za I. polrok 2018: Táto bola z ObFZ zaslaná účtovníčke ObFZ e-mailom
dňa 27.6.2018 ohľadom všetkých zamestnancoch, s ktorými mal ObFZ uzavreté dohody o pracovnej
činnosti a dohody o brigádnickej práci študenta v I. polroku 2018 s platnosťou do 30.6.2018.
SPRÁVY VV ObFZ:
VV ObFZ oznamuje, že najbližšie zasadnutie sa oproti pôvodnému plánu zasadnutí uskutoční
pred zasadnutím riadnej konferencie ObFZ Michalovce už v piatok 6.7.2018 o 15:00 h v reštaurácii
„VÝŠKOVÁ“ v Michalovciach. Pozvánka a presný program zasadnutia bude zaslaný elektronickou
poštou.

SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšie 2. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok
6.7.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
Dostaviť sa naň majú všetci 14. členovia riadnej konferencie ObFZ, ktorí boli za jej členov zvolení na
volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.
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