Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 02 z 11.07.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 5.7.2018 do 11.7.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: o neobs.: J. Cejkovský na 4-5.8.2018 - rod. dôv.; - ospr. z neúčasti na letnom seminári R a D dňa 27.7.2018: J.
Cejkovský - rod. dôv., J. Ferenc - rod. dôv.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa
9.7.2018: J. Matej.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Uskutoční sa v piatok 27.7.2018
od 16:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. 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").
Návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019:
KR ho po prerokovaní predložila k schváleniu na zasadnutie VV dňa 6.7.2018.
Nominačné listiny R súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2018/2019: VV ich na svojom
zasadnutí dňa 6.7.2018 schválil takto: Babjak Ladislav, Cejkovský Ján, Čekan Matúš, Čeklovský Dominik,
Dudáš Jaroslav, Dziad Peter, Feňuš Patrik, Ferenc Juraj, Ferko Šimon, Gužiňák Dávid, Hamaríková Timea,
Hospodi Marián, Ihnacik Daniel, Ivan Maroš, Jakubec Martin, Juhás Marek, Kaffan Peter, Komenda Tomáš,
Kurtak Lukáš, Matej Ján, Mazár Milan, Miľo Miloš, Miľo Štefan, Olexa Tomáš, Pavlo Peter, Piovar Peter,
Pivarník Jozef, Rapáč Patrik, Remecký Peter, Rezanka Lukáš, Ruščanský Marek, Sovšak Marián, Tomči
Matúš, Tudja Pavel, Tušek Michal, Ubľanská Kristína, Zambory Jaroslav.
Nominačné listiny D súťaží ObFZ Michalovce pre súťažný ročník 2018/2019: VV ich na svojom
zasadnutí dňa 6.7.2018 schválil takto: Dančišin Michal, Hreško Ján, Lisák Vladimír ml., Miľo Štefan, Pčolár
Vojtech, Rovňák Mikuláš, Sabo Milan, Vojtko Ladislav, Žoffčák Alfonz.
Oznámenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje R a D, aby všetky oznámenia podávali výlučne cez
ISSF - elektronická podateľňa - zaevidovanie podania na komisiu. V opačnom prípade KR podané
oznámenia iným spôsobom nebude akceptovať.
Doplatky náležitostí DO za stretnutia v 04-06/2018: Tieto boli zahrnuté do výplat za 06/2018 za tieto
stretnutia týmto DO: z 04/2018: rozh. Čekan Matúš (stretn. 18.k. VIII.L m z 22.04.2018: Tušice TNV Pavlovce n/U B 3:0 kont.; 4+18 €); del. Dančišin Michal (stretn. 18.k. VIII.L m z 22.04.2018: Tušice TNV Pavlovce n/U B 3:0 kont.; 3+18 €); del. Pčolár Vojtech (stretn. 18.k. VIII.L m z 22.04.2018: Lekárovce Jastrabie pri MI 2:0; 6+18 €); z 05/2018: rozh. Ihnacik Daniel (stretn. 14.k. VIII.L m z 01.05.2018: Oborín
- Horňa 3:0 kont.; 4+2,76+18 €); rozh. Rezanka Lukáš (stretn. 10.k. IV.L Z ž U15 z 18.05.2018: Rakovec
n/O - Čičarovce 3:0 kont.; 2+ 10 €); rozh. Tudja Pavel (stretn, 15.k. V.L V d U19 z 26.05.2018: Porostov Rem. Hámre 3:0 kont.; 3+0,69+10 €); rozh. Babjak Ladislav (stretn. 23.k. IV.L d U19 z 27.05.2018:
Moravany - Veľ. Revištia 3:0 kont.; 4+1,38+12 €); z 06/2018: rozh Babjak Ladislav (stretn. 24.k. IV.L d
U19 z 02.06.2018: Pavlovce n/U - Palín: pre nespôsobilú HP sa dohrávalo dodatočne v ďalšom termíne; 12
€).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2018/2019: ŠTK ho s požadovanými
žrebovacími číslami a výnimkami prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 11.7.2018. Žrebovacie
čísla sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti pod názvom „Príprava sezóny
2018/2019“. ŠTK žiada FO-FK o dôslednú kontrolu pridelených žrebovacích čísel a v prípade oprav alebo
doplnkov, k prideleniu žrebovacích čísel družstiev v jednotlivých súťažiach je nutné kontaktovať zastupujúceho
sekretára na jeho mobilný telefón (0918 978877).
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ju v zmysle
SPF, čl. 28/4,5,6, doručili už aj tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev mládeže: - dňa 9.7.2018:
a) Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Družstevník Ložín“ (vytvorilo sa z družstiev
dorastencov TJ Družstevník Ložín a OŠK Bracovce) - hrať bude v V. lige Západ dorastencov U19 ObFZ
Michalovce. Táto ich dohody, ktorá nadobudla platnosť dňa 11.7.2018 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ
Michalovce o jej schválení, bude z ObFZ zaslaná e-mailom k zaevidovaniu v ISSF na ORS SFZ.
Žiadosti o zmenu termínu: ŠTK ju dostala od týchto FO a FK:

● Veľké Kapušany - dňa 9.7.2018 v ISSF, k zmene termínov stretnutí III.L ž U-15 a III.L mž U-13. ŠTK na
základe toho nariadila v SR 2018/2019 domáce stretnutia družstva III.L ž U-15 odohrať v So o 11:30 h
a stretnutia družstva III.L mž U-13 odohrať v So o 10.00 h (poplatok za žiadosť sa nevyžaduje).
Požiadavka na úhradu vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom
sezóny 2017/2018 na účet ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2017/2018:
ŠTK v zmysle platných zásad, podľa RS a po preverení restov, rozhodla finančnú zábezpeku 170 € vrátiť
najneskôr do 31.8.2018, pričom požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu prevodom z účtu ObFZ na účet týchto FO
a FK podľa týchto údajov: ● Príjemcovia: Topoľany B – za B-družstvo mužov - uzn. ŠTK 2016/2017 č. 122
z 29.6.2017: IBAN: SK27 0900 0000 0050 2995 8573; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 170,00 €; VS:
20172018; KS: 0556; ŠS: 20170629; Pavlovce n/U B – za B-družstvo mužov - uzn. ŠTK 2016/2017 č. 128
z 30.6.2017: IBAN: SK02 0900 0000 0000 9102 5640; SWIFT: GIBASKBX; čiastka 170,00 €; VS:
20172018; KS: 0556; ŠS: 20170630; Tušice TNV – za družstvo mužov - uzn. ŠTK 2017/2018 č. 3 z 5.7.2017:
IBAN: SK50 0200 0000 0027 6820 4253; SWIFT: SUBASKBX; čiastka 170,00 €; VS: 20172018; KS: 0556;
ŠS: 20170705.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 podľa DP, čl. 57 a 58:
Na základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 3.7.2018. DK ObFZ podľa uvedených
článkov v uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Požiadavka o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.1.2018 do
31.3.2018 podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK o to požiadala sekretára
ObFZ. Vzhľadom k tomu, že DK v I. štvrťroku 2018 neudelila ani jednu pokuta podľa týchto článkov,
nevznikla tým požiadavka na úhradu 50% z týchto pokút na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2018 do 30.6.2018 podľa DP, čl. 57 a 58:
DK poverila realizáciou tejto úlohy svojho predsedu.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry za 06/2018: Každý FO a FK, ktorý do
termínu uvedeného v ZF za 06/2018 (do 10.7.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od
nasledujúceho dňa (od 11.7.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovania akýchkoľvek
matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF, s postihom v zmysle SPF, pričom je povinný hneď po úhrade ZF
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Týka sa to týchto FO a FK:
Bánovce n/O, Čičarovce, Koromľa, Ložín, Malčice, Porostov, Tibava, Veľ. Slemence, Vyš. Remety. DK
ich uvedeným FO a FK zruší až po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení kópie dokladu
o jej úhrade na ObFZ.
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:
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2018 a platby
za tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.7.2018. Z klubov územne
patriacich pod ObFZ MI ani do 11.7.2018 do 16:00 h platby z týchto ZF na účte SFZ nemali importované tieto
FO a FK: Bánovce n/O, Čičarovce, Koromľa, Ložín, Malčice, Porostov, Tibava, Veľ. Slemence, Vyš.
Remety. Do pozornosti DK.
Upozornenie k dogenerovaným zberným faktúram pre FO-FK za 06/2018: Dňa 3.7.2018 dostali
FO-FK oznam, že viacerým FO-FK boli dogenerované faktúry pre DO za 05/2018 za prácu počas soboty,
nedele a sviatkov. ObFZ upozorňuje FK: Beša, Stretava, Trhovište, Tušice TNV (kluboví ISSF manažéri
dostali k tomu 11.7.2018 aj upozornenie v ISSF e-mailom o neuhradení týchto faktúr) prípadne aj ďalšie na
úhradu týchto dodatočných faktúr.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 06/2018: Na Se ObFZ boli po spracovaní výplat
doručené dňa 6.7.2018 pre 54 zamestnancov ObFZ (R a D), s ktorými mal ObFZ uzavretú dohodu na I. polrok
2018. Od uvedeného dňa si ich môže každý prevziať na Se ObFZ osobne alebo v zastúpení.
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. Vo štvrtok 12.7.2018 boli pridané tieto
materiály: Pridelenie žrebovacích čísel pre SR 2018/2019.
Spracovanie podkladov na vystavenie faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ: Tieto boli sekretárom ObFZ spracovávané
priebežne a zo sekretariátu ObFZ boli zaslané e-mailom účtovníčke ObFZ požiadavky na vystavenie faktúr
pre SFZ k podielom z nich pre ObFZ MI takto: dňa 19.4.2018: v celkovej čiastke 2.837,80 € (všetky platby
za 03/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.4.2018; PP: 4168); dátum dodania: 19.04.2018; dátum
vyhotovenia: 19.04.2018; dátum splatnosti: 24.04.2018; dňa 21.5.2018: v celkovej čiastke 8.675,29 €
(všetky platby za 04/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.5.2018; PP: 4242); dátum dodania:
21.05.2018; dátum vyhotovenia: 21.05.2018; dátum splatnosti: 25.05.2018; dňa 21.6.2018: v celkovej
čiastke 11.393,91 € (neúplné platby za 05/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.6.2018; PP: 4313);
dátum dodania: 20.06.2018; dátum vyhotovenia: 20.06.2018; dátum splatnosti: 24.06.2018; dňa 29.6.2018: v
celkovej čiastke 294,91 € (zvyšné platby za 056/2018 importované na účet SFZ v dňoch 21.-28.6.2018; PP:
4336); dátum dodania: 29.06.2018; dátum vyhotovenia: 29.06.2018; dátum splatnosti: 03.07.2018.
Zaslanie vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od
1.1.2018 do 31.3.2018, podľa DP čl. 57 a 58: Na základe požiadavky DK ho sekretár ObFZ zaslal za DK
ObFZ Michalovce dňa 3.7.2018 e-mailom na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na SFZ.
Členské poplatky zväzov na sezónu 2018/2019: Každý FZ je povinný v ISSF vygenerovať členský
poplatok za svoj zväz na sezónu 2018/2019, ktorý ISSF zahrnie do ZF zväzu, ktorú príslušný FZ bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky klubov na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je
povinný v ISSF vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF
klubu, ktorú klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky hráčov na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je
povinný v ISSF vygenerovať členský poplatok pre každého svojho hráča pre sezónu 2018/2019. Ten ISSF
zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o tom sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2018/2019: Tento si je povinný
v ISSF vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, rozhodca, delegát, funkcionár, ...) individuálne.
Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 8. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021:
Toto sa uskutočnilo v piatok 6.7.2018. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár
ObFZ a zaslal ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (OK, DK, KR, ŠTK,
KM, TMK), 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.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatného 2. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021: Toto sa uskutočnilo v piatok 6.7.2018 o 16:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071
01 Michalovce. Materiály z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal ich v
prílohe e-mailu členom riadnej konferencie ObFZ, členom VV, predsedom komisií ObFZ (VK, RK, OK, DK,
KR, ŠTK, TMK, KM), ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ v jej menu uprostred. Zápis
z konferencie v prílohe e-mailu zaslal zastupujúci sekretár dňa 10.7.2018 k overeniu a podpisu overovateľom
zápisu schváleným na konferencii.
Uznesenia z ostatného 2. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom
období rokov 2018-2021 z 6.7.2018: Tieto (Správa mandátovej komisie; Správa o činnosti a hospodárení
ObFZ za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018; Správa návrhovej komisie; Zápis z konferencie) sú zverejnené na
webovej stránke ObFZ v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Orgány ObFZ MI“, v
nej v časti „Konferencie ObFZ MI“, v nej v časti „Konferencie ObFZ v 4-ročnom funkčnom období
rokov 2018-2021“ a v nej v časti „Riadne konferencie“.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

