Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 11 z 13.09.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 7.9.2018 do 13.9.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: M.
Ruščanský na 22.9.2018 - prac. dôv., J. Zambory na 15.9.2018 - rod. dôv., Š. Miľo na 16.9.2018 - prac. dôv.; - o zruš. obs.:
M. Tušek na 12.9.2018 - prac. dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa), L. Babjak na 16.9.2018 - prac. dôv.
(doručené potvrdenie od zamestnávateľa); K. Ubľanská na 9.9.2018 - zdrav. dôv. (doručené potvrdenie od lekára), D.
Čeklovský na 8.9.2018 - zdrav. dôv. (doručené potvrdenie od lekára); - ospr. z neúčasti na zasad. KR dňa11.9.2018: D.
Čeklovský - zdrav. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: M. Rovňák na 16.9.2018 - rod. dôv. (doručené potvrdenie)
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 10.9.2018: Veľ. Slemence na výkon rozhodcu J.
Ferenca v stretn. 6.k. VII.LZ m Bracovce - Veľ. Slemence z 9.9.2018, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť sa
nevyžaduje.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 10.9.2018: Zalužice (na
výkon rozhodcu J. Pivarníka v stretn. 6.k. VI.L m Poruba p/V - Zalužice z 9.9.2018); b) - dňa 11.9.2018: Ložín (na výkon
rozhodcu M. Tušeka v stretn. 6.k. VII.LZ m Oborín - Ložín z 9.9.2018).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 11.9.2018 sa naň dostavili: - rozh.: J. Cejkovský, P. Piovar (z dôvodu pohovoru; KR ho s nimi vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 11.9.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 26.8.2018; bez opatrení; KR upozorňuje FK Dúbravka na natáčanie
videozáznamu v súlade s RS ObFZ (Základná časť, bod 2, časť E, ods. n) pod dôsledkom disciplinárnych opatrení.
Videozáznam si môže vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ); b) Bracovce (zo stretn. 6.k. VII.LZ m Bracovce - Veľ. Slemence z
9.9.2018; KR na základe sťažnosti FK Veľ. Slemence považuje sťažnosť v bode č.1 za opodstatnenú, v bode č.2 sa nedá
posúdiť. KR prijala opatrenie. KR upozorňuje FK Bracovce na natáčanie videozáznamu v súlade s RS ObFZ (Základná časť,
bod 2, časť E, ods. n) pod dôsledkom disciplinárnych opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do
oznámenia); c) Žbince (zo stretn. 6.k. VI.L m Žbince - Palín z 9.9.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia)
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 19.9.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:15 h: rozh.: J. Ferenc
- z dôvodu pohovoru.
Pracovné stretnutie R: KR pozýva na pracovné stretnutie a) dňa 19.9.2018 o 16:00 h. na ObFZ MI týchto R: L.
Kurták, J. Matej, M. Mazár, J. Cejkovský, J. Pivarník, M. Ruščanský, P. Tudja, M. Tušek, P. Kaffan, P. Rapáč, M. Čekan, P.
Dziad, Š. Ferko, M. Jakubec, T. Komenda; b) dňa 26.9.2018 o 16:00 h. na ObFZ MI týchto R: P. Pavlo, L. Babjak, M. Hospodi,
Š. Miľo, J. Zambory, P. Piovar, P. Remecký, K. Ubľanská, P. Feňuš, M. Juhás, J. Ferenc, M. Tomči, D. Gužiňák, M. Ivan, T.
Olexa, J. Bukaj. KR žiada všetkých R, aby si svoj čas zariadili tak, aby sa daného stretnutia mohli zúčastniť (KR bude tolerovať
prípadnú zmenu termínu z opodstatnených dôvodov). V opačnom prípade bude KR riešiť R v súlade s RS ObFZ (Základná
časť, bod F, časť 3, odst. e1/10).
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 21.-23.9.2018: KR ho dňa 11.9.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 18.9.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 19.9.2018: KR ho dňa 11.9.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 11, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 8.-16.9.2018: KR ich dňa 11.9.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 11, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov: Do 11.9.2018 ho na ObFZ doručili títo R:
P. Pavlo. KR žiada R: P. Rapáč o zaslanie tohto potvrdenia na ObFZ hneď po vydaní školou.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 22.-23.9.2018 pre nedostatok R: KR ho
dňa 11.9.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 6. kolo - So 22.9.2018 o 12:00 h: Močarany Palín; V.LV d - 6. kolo - So 22.9.2018 o 12:00 h: Kusín - Pavlovce n/U; V.LZ d - 6. kolo - So 22.9.2018 o 12:00 h:
Ložín - Dúbravka; VI.L m - 8. kolo - Ne 23.9.2018 o 12:00 h: Palín - Vyš. Remety; VII.LV m - 8. kolo - Ne 23.9.2018 o
12:00 h: Rus. Hrabovec - Pavlovce n/U B; VII.LZ m - 8. kolo - Ne 23.9.2018 o 12:00 h: Ložín - Strážske B; VIII.L m 8. kolo - Ne 23.9.2018 o 12:00 h: Jastrabie pri MI - Malčice.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2018/2019: Dohody potvrdené ŠTK si FK: Iňačovce, Zempl.
Široká, Moravany, Rakovec n/O, Ložín, Bracovce môžu prevziať na ObFZ.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii mužov: - dňa 11.9.2018: Hatalov (Matej Balog - 26.8.2002).
Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: IV.L d U19 4.k. z 8.9.2018: Veľ. Revištia - Petrovce n/L (15´
z dôvodu neskorého príchodu hostí); PP 7€ pre Petrovce n/L. ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP. Do pozornosti
DK.
Neprístojnosti po stretnutí: ŠTK vzala na vedomie podanie R: T. F. Komendu v ISSF k neprístojnostiam po
skončení stretnutia 6. k. VIII.L m Horňa - Malčice z 9.9.2018. Do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:

● Krásnovce - k stretnutiu 6.k. VI.L m z 9.9.2018 Trhovište - Krásnovce (Cyril Hasaralejko 1338846).
● Vojany - k stretnutiu 6.k. VI.L m z 9.9.2018 Vojany - Vyš. Remety (Michal Dzurjo 1060173).
● Porostov - k stretnutiu 6.k. VII.LV m z 9.9.2018 Porostov - Iňačovce (Rastislav Špak 1278838).
● Pozdišovce - k stretnutiu 6.k. VI.L m z 9.9.2018 Pozdišovce - Hatalov (Marek Pavlov 1272902, Samuel
Andrišov 1278200).
RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí
aj oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF)
● Pozdišovce - k stretnutiu 6.k. VI.L m z 9.9.2018 Pozdišovce - Hatalov (René Petro 1243783 dodané
10.9.2018).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 11.9.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 5.-9.9.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 11.9.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Pavlovce n/U - IV.LV ž U15 5.k. z 14.9.2018 Pavlovce n/U - Veľ. Slemence: nový termín - 14.9.2018 o 16:00
h. vo Veľ. Slemenciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 14.9.2018 o16.00 h. na
ihrisku vo Veľ. Slemenciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Pavlovce n/U.
● Porostov - VII.LV m 7.k. z 15.9.2018 Zalužice B - Porostov: nový termín - 16.9.2018 o 15:00 h. v Porostove.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu 16.9.2018 o 15:00 h. na ihrisku
v Porostove, v jarnej časti v na ihrisku v Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Porostov.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v utorok 11.9.2018 sa dostavili tieto stránky:
o 15:00 h: Vyš. Remety (Vladimír Praščák st., Vladimír Praščák ml.) z dôvodu odvolania TJ Vyšné Remety z 5.9.2018
voči rozhodnutiu ŠTK zverejnenom v ÚS ObFZ 2018/2019 č.8 z 22.8.2018. ŠTK s nimi prejednala odvolanie a prijala
rozhodnutie. ŠTK mení svoje rozhodnutie zverejnené v ÚS ObFZ 2018/2019 č. 8 z 22.8.2018. III.L ž U15 1.k. z
16.8.2018 Vyš. Remety - Veľ. Kapušany 3:0 kont. a ruší PP pre Vyš. Remety100€.
Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK v utorok 11.9.2018 sa po predvolaní
nedostavil štatutárny zástupca a) FK Rus. Hrabovec (podané ospravedlnenie k neúčasti na zasadn.). ŠTK nariaďuje FK
Rus. Hrabovec do začiatku jarnej časti SR 2018/2019 podľa RS ObFZ na ihrisku zabezpečiť požadované náležitosti,
najmä tečúcu vodu, elektrinu, sociálne zariadenie a PC techniku k stretnutiu. ŠTK pred začiatkom jarnej časti SR
2018/2019 vykoná kontrolu pripravenosti priestorov; b) FK Veľ. Kapušany Návrh PP 4€ pre Veľ. Kapušany. Do
pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí 1. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019 z 28.8.2018: ŠTK ich dňa 30.8.2018 schválila všetky.
Informácie o 17. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: Sú
priebežne zo sekretariátu ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej sú v jej aktuálnom
vľavo, v časti „Súťaže ObFZ MI“, v nej v časti „Pohár ObFZ m“, v nej v časti „Sezóna 2018/2019“.
Schválenie výsledkov stretnutí 2. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019 z 12.9.2018: ŠTK ich schváli na svojom najbližšom zasadnutí v St 19.9.2018 a po ich schválení určí
dvojice 3. kola podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže, čo zverejní na stránke ObFZ, v ÚS i v ISSF.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019
hraných v dňoch 08.-09.9.2018: Rozhodnutia DK:
● Michal Kontuľ (1200932) - 10 € - ŠK Agro Palín, VI.L m - 6.k, podľa DP čl. 45/1, 2a, HNS vzájomné
napadnutie s protihráčom nadmernou silou, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súť. stret. NEPO, od
12.9.2018
● Ján Bodnár (1105699) - 10 € - TJ Žbince, VI.L m - 6.k, podľa DP čl. 45/1, 2a, HNS vzájomné napadnutie s
protihráčom nadmernou silou, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súť. stret. NEPO, od 12.9.2018
● Peter Počátko, (1194102) - 10 € - TJ Jastrabie pri Michalovciach, VIII.L m- 6.k, podľa DP čl. 45/1, 2a, HNS
vzájomné napadnutie s protihráčom nadmernou silou, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súť. stret. NEPO,
od 12.9.2018
● Lukáš Vajda, (1216864) - 10 € - TJ Dr. Moravany, VIII.L m - 6.k, podľa DP čl. 45/1, 2a, HNS vzájomné
napadnutie s protihráčom nadmernou silou, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súť. stret. NEPO, od
12.9.2018
● Zdenko Mizer, (1330455) - OFK Lastomír, IV.L d - 4.k, HNS - napadnutie súpera v prerušenej hre - DK
zastavuje športovú činnosť hráčovi do vyriešenia prípadu.
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutie DK:
● Marek Kičinka, (1065485) - 10 € - TJ Pokrok Krásnovce, DK podľa DP čl. 48/1b, 2a, za vykázanie z lavičky
náhradníkov pre HNS voči delegovanej osobe, ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva a inej
funkcie oprávňujúcej vstup na lavičku náhradníkov na 3 súť. stret. NEPO, od 12.9.2018, +10 €.
● Ján Pšak, HU, - 10 € - OFK Horňa, DK podľa DP čl. 16/1 a 57/1a, 2 ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie
HU na 2 stret. NEPO, od 12.9.2018
● Jozef Čigáš (1054092) - 10 € - OFK Horňa, DK podľa DP čl. 48/1b, 2a, 4 za HNS voči delegovanej osobe po
stretnutí, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 súť. stret. NEPO, od 12.9.2018 do 10.10.2018 + pokuta 150 €.

Zmena DS: Rozhodnutie DK: DK berie na vedomie odvolanie OFK Vojany voči uzneseniu DK č.u. MI-DK2018/2019-0058, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a podľa DP čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stret.
NEPO u hráča Nikolas Pongo zmenila na PO od 12.9.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace s prerušením v zimnej
prestávke.
Predvolanie: Na najbližšie zas. DK v stredu 19.9.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: a) - o 15:30 h: rozh.: P.
Kaffan - z dôvodu pohovoru k stretn. 4.k. IV.L d U19 Moravany - Lastomír z 8.9.2018; b) - o 15:45 h: rozh.: M. Ruščanský z dôvodu pohovoru k stretn. 6.k. VIII.L m Moravany - Jastrabie pri MI z 9.9.2018.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 12.09.2018 na základe informácií EkÚ ObFZ
majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O; - za ZF z 08/2018: - od 11.09.2018: MIMočarany, Porostov, Rem. Hámre, 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.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za neskorý začiatok
stretnutia: Petrovce n/L (7 € - ŠTK: NZS - d - 8.9.2018); - za nedostavenie sa na zasad. ŠTK: Veľ. Kapušany (4 € - ŠTK:
NnZ - 11.9.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 14.9.2018 a zahrnúť do
mesačných ZF za 08/2018.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 8.-9.9.2018:
IV.L d U19 - 4. kolo - sobota 8.9.2018 o 15:30 h: Palín - Močarany (o 12:30 h.: Tomči ako R za D.
Čeklovského)
V.LV d U19 - 4. kolo - sobota 8.9.2018 o 15:30 h: Záhor - Pavlovce n/U (Tomči ako R za D. Čeklovského)
VI.L m - 6. kolo - nedeľa 9.9.2018 o 15:30 h: Poruba p/V - Zalužice (Ubľanská ako AR2 zruš.)
VII.LV m - 6. kolo - nedeľa 9.9.2018 o 15:30 h: Porostov - Iňačovce (Ubľanský ako R za Jakubca)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 15.-16.9.2018:
III.L mž U13 - 5. kolo - streda 12.9.2018 o 15:00 h: Veľ. Kapušany - Veľ. Revištia (So 15.9.2018 o 10:00 h.:
Dziad ako R za M. Kurtaka)
III.L ž U15 - 5. kolo - piatok 14.9.2018 o 16:00 h: Veľ. Kapušany - Nacina Ves (So 15.9.2018 o 11:30 h.: Dziad
ako R za M. Kurtaka)
V.LZ d U19 - 5. kolo - sobota 15.9.2018 o 15:00 h: Ložín - Čičarovce (v Bracovciach: Ivan ako R za Tušeka)
VI.L m - 7. kolo - nedeľa 16.9.2018 o 15:00 h: Palín - Pozdišovce (Hospodi ako AR1 za Babjaka), Krásnovce Vojany (Piovar ako AR2 zruš., Lisák st. ako D za Rovňáka), Zempl. Široká - Poruba p/V (Hospodi ako AR2 zruš.)
VII.LV m - 7. kolo - nedeľa 16.9.2018 o 15:00 h: Zalužice B - Porostov (16.9.2018 o 15:00 h. v Porostove:
Piovar ako R za Pivarníka), Podhoroď - Rem. Hámre (o 12:00 h.: Piovar ako R za Ferenca)
- na stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019:
2. kolo - streda 12.9.2018 o 16:30 h: Topoľany B - Hatalov (v Lesnom: L. Kurták ako R za Tušeka)
OBSADENIE R:
III.L mž U13 - 6. kolo - streda 19.9.2018 o 15:00 h: voľno - Veľ. Revištia; Kriš. Liesková - Veľ. Kapušany
(Hospodi); Vyš. Remety - Sobrance (Uto 18.9.2018: Remecky); Močarany - Strážske (v Zalužiciach: Babjak)
SPRÁVY OK ObFZ:
Odvolanie voči rozhodnutiu odborných komisii: a) Pozdišovce - OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v zmysle
ÚS 2018/2019 č.9 z 30.08.2018 v plnom znení. Odôvodnenie: ŠTK postupovala v zmysle SP a RS ObFZ MI. DK po
úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila nepodmienečné zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek
matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF týmto FO-FK: a) - dňa 15.08.2018: Budkovce, Veľ. Slemence, Vyš.
Remety (všetkým od 14.08.2018 bez ďalšieho postihu); b) - dňa 16.08.2018: Veľ. Revištia (od 14.08.2018 bez ďalšieho
postihu); Poplatok za odvolanie pre FK Pozdišovce 50€.; b) Rus. Hrabovec - OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v zmysle
uzn. č. MI-STK-2018/2019-046 v plnom znení a nariaďuje FK Rus. Hrabovec, zaplatenie pokuty 200€ v termíne do
14.9.2018. Dôvod rozhodnutia OK: Neadekvátne ospravedlnenie hráčov; Poplatok za odvolanie pre FK R. Hrabovec 50€.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Automatizované párovanie čiastkových aj priamych úhrad: Dňa 13.9.2018 boli doriešené všetky známe
problémy s automatizovaným párovaním čiastkových aj priamych úhrad za faktúry aj delegované osoby cez
futbalnet.shop. Skontrolujte si prosím či máte všetky všeobecné faktúry v stave Uhradená (pokiaľ ste ich naozaj
uhradili), pokiaľ nie ale uhradili ste ich, kontaktujte prosím ekonomické oddelenie SFZ na email
fakturacia@futbalsfz.sk a najlepšie pridajte aj doklad o úhrade kvôli kontrole variabilného symbolu.
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2018/2019 v II. polroku 2018: Tieto do ISSF doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
07.09.2018: Stretavský Anton (na obdobie 12.09.2018 - 10.10.2018).

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ od KR: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu
vyzdvihnúť tieto FO a FK: Kusín (zo stretn. 11.k. VII.LV m Kusín - Rus. Hrabovec z 29.4.2018, zo stretn. 12.k. VII.LV m
Kusín - Porostov z 6.5.2018, zo stretn. 15.k. VII.LV m Kusín - Tibava z 27.5.2018); Ložín (zo stretn. 12.k. VII.LZ m Ložín Veľ. Slemence z 8.4.2018); Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence - Pus. Čemerné z 15.4.2018); Malčice (zo
stretn. 15.k. VII.LZ m Malčice - Veľ. Slemence z 29.4.2018).
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol 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/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 13.09.2018 do 16:00 h vygenerovali aj tieto FO
a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): (vygenerovať si ho obratom mal MFK Zemplín
Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 1; predtým 11): Lastomír
(vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FK: Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce
(ďalší 1; predtým 38): Palín (vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 06.09.2018: 18.085,29 € (neúplné platby za 06/2018 importované na
účet SFZ v dňoch 01.07.2018 - 08.08.2017; PP: 4546) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 10.08.2018.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 12.09.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.9.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.09.2018. ObFZ upozorňuje FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 12.09.2018 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované
tieto FO a FK: - dňa 05.09.2018: Pozdišovce; - dňa 06.09.2018: Horovce, Jovsa, Oborín, Strážske, Veľ. Revištia; - dňa
07.09.2018: Jastrabie pri MI, MI-Topoľany, Petrovce n/L, Ptrukša, Pus. Čemerné, Vinné; - dňa 10.09.2018: Ložín,
Palín, Pavlovce n/U, Veľ. Slemence; - dňa 11.09.2018: Budkovce, Iňačovce, Krásnovce, Malčice, Stretava, Veľ.
Kapušany; - dňa 12.09.2018: Moravany, Podhoroď. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte
tieto FO a FK: MI-Močarany, Porostov, Rem. Hámre, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF
(do 10.09.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.09.2018) zastavenú
činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom
v zmysle SPF a je povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo emailom. Do pozornosti DK.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 10. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2018“ sa toto uskutoční v pondelok 17.09.2018 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 10. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 17.09.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 10.09.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
ŠTK dáva na vedomie klubom košického kraja o možnosti podávania prihlášok do súťaže zimného turnaja
pod názvom „Krajská futbalová liga – zimný pohár predsedu KSK „ cez ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do
súťaže - zväz VsFZ - súťaž Krajská futbalová liga 2018/2019. Termín a systém súťaže bude predmetom v ďalších US.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na stránke ObFZ MI v jej menu uprostred pod názvom „Krajská futbalová
liga – zimný pohár predsedu KSK“. V prípade nejasnosti a otázok kontaktujte zastupujúceho sekretára ObFZ MI J.
Mana (tajomníka KFL).
ZO SPRÁV SFZ:
Finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry:
Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so
zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke
družstvá. V druhej etape tohto projektu finančný príspevok získali tieto FO-FK ObFZ MI: Strážske - 13 000€;
Budkovce, Moravany, Vyš. Remety, Hatalov, Trhovište, Úbrež, Rakovec n/O - všetci 10 000€.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

