Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 14 z 03.10.2018
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 8.-12.10.2018 bude sekretariát
ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky zastupujúceho sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované
podklady pre ObFZ a iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí,
vľavo od schodov smerom na I. poschodie. Každý deň bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených
zásielok.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 27.9.2018 do 3.10.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: L.
Babjak od 1.10.2018 do 31.10.2018 - prac. dôv.; - o zruš. obs.: M. Jakubec na 7.10.2018 - prac. dôv. (doručiť potvrdenie od
zamestnávateľa), M. Hospodi na 30.9.2018 - zdrav. dôv. (doručiť potvrdenie od lekára), L. Babjak na 30.9.2018 - prac.
dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa), M. Ruščanský na 29.9.2018 - osob. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: M.
Dančišin na 7.10.2018 - zdrav. dôv.
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 5.10.2018: Tibava (ten v nej žiada
o zmenu obsadeného rozh. P. Piovara v stretn. 10.k. VIII.L m Moravany - Tibava z 7.10.2018). KR uvedenú žiadosť
vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Tibava 17€.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 1.10.2018: Trhovište na výkon rozhodcu Š. Miľa
v stretn. 9.k. VI.L m Záhor - Trhovište z 30.9.2018, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť pre FK Trhovište 40 €.
Doručenie dokladu o úhrade PP: KR vzala na vedomie doručenie od týchto R: - P. Dziad (17€ - KR: UNŠH d - 8.9.2018).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 3.10.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Záhor (zo stretn. 9.k. VI.L m Záhor - Trhovište z 30.9.2018; KR na základe sťažnosti FK Trhovište považuje sťažnosť za
neopodstatnenú v plnom rozsahu. KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Horovce (zo stretn.
9.k. VII.LZ m Horovce - Ložín z 30.9.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); c)
Zalužice (zo stretn. 9.k. VI.L m Zalužice - Žbince z 30.9.2018; KR prijala opatrenie. KR si videozáznam ponecháva pre interné
potreby do oznámenia)
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 12.-14.10.2018: KR ho dňa 3.10.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 9.10.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019 dňa 10.10.2018: KR ho dňa 3.10.2018 prerokovala a schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 14, v časti „Obsadenie
R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.9.-7.10.2018: KR ich dňa 3.10.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 14, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že od 6.10.2018 ruší hrací čas o 3 hod. skôr pred ÚHČ.
Stretnutia 10-13. kola VI.L m, 10. a 11. kola VIII.L m a 8. a 9. kola IV.L d sa odohrajú v ÚHČ (výnimky z ÚHČ
ostávajú v platnosti).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Oznámenie pre FO-FK: ŠTK oznamuje FO-FK, že na zasadnutí VV ObFZ dňa 17.9.2018 bol za predsedu ŠTK
ObFZ Michalovce zvolený p. Marek Michlovič (tel. č.: 0918 241695).
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.
Nenastúpenie na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: IV.L d U19 - 7.k z 29.9.2018: Iňačovce - Palín 3:0 kont.
(Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: P. Kaffana z 29.9.2018), PP 150€ do ZF pre Palín. Do pozornosti DK.
Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutie ŠTK: IV.LV ž U15 7.k z 28.9.2018 Porostov - Veľ. Slemence (30´
z dôvodu neskorého príchodu hostí na stretnutie); PP 10€ do ZF pre Veľ. Slemence. ŠTK ponechala v platnosti
výsledok z HP. Do pozornosti DK
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Strážske - k stretnutiu 3.k. 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 z 26.9.2018
Beša - Strážske B (Patrik Hirjak 1331468).
● Sobrance - k stretnutiu 8.k. VIII.L m z 30.9.2018 Sobrance - Jovsa (Milan Balog 1341237).
● Vojany - k stretnutiu 9.k. VI.L m z 30.9.2018 Zempl. Široká - Vojany (Peter Jankovič 1341377).
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)
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: - dňa 2.10.2018 Dúbravka - k stretnutiu 8.k. VI.L m z 23.9.2018 Dúbravka - Hatalov: (Damián Poľák
1278157). Bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 3.10.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 26.-30.9.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 3.10.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Strážske - III.L ž U13 1.k z 3.10.2018 o 15:00 h. Strážske - Sobrance: nový termín - 10.10.2018 o 15:00 h. v
Strážskom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 10.10.2018 o 15:00 h. na ihrisku

v Strážskom. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ pre Strážske.
● Vinné - IV.L d U19 8.k z 6.10.2018 o 14:30 h. Moravany - Vinné: nový termín - 30.10.2018 o 13:30 h. v
Moravanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 30.10.2018 o 13:30 h. na
ihrisku v Moravanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 15€ pre Vinné.
Nedostatky v elektr. zápise o stretnutí v ISSF: rozhodnutie ŠTK: VIII.L m 9.k. z 30.9.2018 Beša - Moravany
(D neuviedli HU do zápisu o stretnutí ani po vyzvaní R: J. Ferenca.); PP 4€ do ZF pre Bešu. Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí 2. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019: - k 19.09.2018: zo stretnutí hraných dňa 12.9.2018 ich ŠTK schválila všetky.
Schválenie výsledkov stretnutí 3. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019: - k 3.10.2018: zo stretnutí hraných dňa 26.9.2018 ich ŠTK schválila všetky.
Vyžrebovanie dvojíc 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019: ŠTK ich vyžrebovala dňa 3.10.2018 po schválení výsledkov 3. kola tejto súťaže. V 4. kole tejto súťaže
štartuje 8 družstiev mužov (8 víťazov stretnutí z 3. kola), a to v 4 stretnutiach dvojkolovo doma a von. Zaradenie
družstiev do 4. kola tejto súťaže sa uskutočnilo tak, že 8 víťazov stretnutí z 3. kola tejto súťaže bolo zoradených pod
sebou podľa pridelených čísiel pred štartom tejto súťaže, pričom tieto sa rozdelili na 2 časti, a to na prvú pozostávajúcu
z prvých 4 družstiev a druhú pozostávajúcu z ďalších 4 družstiev. Dvojice 4. kola boli vyžrebované tak, že k družstvám
z 1. časti sa vyžrebovali družstvá z 2. časti, pričom pri každej dvojici sa vyžrebovalo aj domáce prostredie v prvých
stretnutiach: prvé stretnutia - St 10.10.2018 o 16:00 h: Strážske B - Zalužice A (v Zbudzi), Úbrež - Vyš. Remety, Tušice
TNV - Hatalov, Pozdišovce - Budkovce (v prípade nerozhodného výsledku v prvých stretnutiach ostáva v platnosti
výsledok stretnutia z HP); odvetné stretnutia - St 24.10.2018 o 16:00 h: Zalužice A - Strážske B, Vyš. Remety - Úbrež,
Hatalov - Tušice TNV, Budkovce - Pozdišovce (ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo
presne opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie sa nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu zo
značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF).
Ďalšie pokyny k 4. kolu 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019: Za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto
sezóne 2018/2019 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. Stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej
dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj
v nasledujúci deň po stanovenom termíne. Víťazi dvojstretnutí 4. kola postupujú do 5. kola (semifinále), ktorého
vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v St 31.10.2018, ktoré zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF. V 5. kole
(semifinále) štartujú 4 víťazi dvojstretnutí zo 4. kola v 2 stretnutiach dvojkolovo doma a von; prvé stretnutia sú na
programe v St 10.04.2019 o 16:30 h (hrajú sa 2) a odvety v St 24.04.2019 o 17:00 h (hrajú sa 2). Víťazi dvojstretnutí 5.
kola postupujú do 6. kola (finále - 1 záverečný súboj o 1. miesto - Ut 7.5.2019 o 17:00 h), ktorého dvojicu určí ŠTK na
svojom najbližšom zasadnutí po odvetných stretnutiach 5. kola, ktorú zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF.
Informácie k 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“.
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 29.-30.9.2018: Rozhodnutia DK:
DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK:
● Jaroslav Zahorčák (1324161), Vyš. Remety, VI.L m - 1 stretn. NEPO, 10€, podľa 37/5a.
Zmena DS: Rozhodnutie DK:
● Jozef Čigáš (1054092), Horňa, VIII.L m, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a podľa DP
čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stret. NEPO zmenila na PO od 3.10.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 26.5.2019, s
prerušením cez zimnú prestávku +10€.
Úhrada vrátky PP pre futb. odd. TJ Vyšné Remety: DK vzala na vedomie informáciu EkÚ ObFZ o vrátení PP
100 € za stretnutie 1.k. III.L ž U15 z 16.08.2018 Vyš. Remety - Veľ. Kapušany prevodom z účtu ObFZ na účet futb. odd.
TJ Vyš. Remety podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ dňa 24.9.2018.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 03.10.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O. 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.
Upozornenie pre FO-FK: DK upozorňuje FO-FK, že v zmysle DP čl.34/14, za evidenciu napomenutí (ŽK)
zodpovedá príslušný hráč a FK, za ktorý hráč hrá.
Doručenie dokladov o úhrade pokút: Na ObFZ ich doručil: - dňa 3.10.2018: rozh. P. Dziad (17€ - KR:
UNŠH - d - 8.9.2018).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na
stretnutie: Palín (150 € - ŠTK: NnS - d - 29.9.2018); - za neskorý začiatok stretnutia: Veľ. Slemence (10 € - ŠTK: NZS - ž
- 28.9.2018); - za nedostatky v elektr. zápise o stretnutí v ISSF: Beša (4 € - ŠTK: NvEZoS - m - 30.9.2018). Všetky tieto
mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 4.10.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 10/2018.
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 29.-30.9.2018:
VI.L m - 9. kolo - nedeľa 30.9.2018 o 15:00 h: Krásnovce - Palín (T.F. Komenda ako AR1 za Babjaka), Záhor Trhovište (Hospodi ako AR2 zruš.)
VII.LV m - 9. kolo - nedeľa 30.9.2018 o 15:00 h: Zalužice B - Kusín (So 29.9.2018 v Hažíne: Mazár ako R za
Ruščanského)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 6.-7.10.2018:
IV.L d U19 - 8. kolo - sobota 6.10.2018 o 14:30 h: Moravany - Vinné (Uto 30.10.2018 o 13:30 h.: Tudja)
VI.L m - 10. kolo - nedeľa 7.10.2018 o 14:30 h: Palín - zalužice (Hospodi ako AR1 za Ivana), Trhovište Hatalov (Jakubec ako AR2 zruš)
VIII.L m - 10. kolo - nedeľa 7.10.2018 o 14:30 h: Moravany - Tibava (Ivan; Lisák st. - nové obs.), Malčice Ptrukša (Lisák st. ako D zruš.)
- dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 10.-19.10.2018:
IV.LZ ž U15 - 1. kolo - piatok 19.10.2018 o 16:00 h: Tušice TNV - Strážske (Ivan)
III.L mž U13 - 1. kolo - streda 10.10.2018 o 15:00 h: Strážske - Sobrance (Zambory)
OBSADENIE R:
17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 4. kolo - prvé stretnutia - streda
10.10.2018 o 16:00 h: Strážske B - Zalužice (v Zbudzi: Matej, Olexa), Úbrež - Vyš. Remety (Pivarník, Remecký),
Tušice TNV - Hatalov (Ruščanský, Juhás), Pozdišovce - Budkovce (Mazár, Ivan).
SPRÁVY KM ObFZ:
Tréningové centrá mládeže: KM v spolupráci s TMK sa na svojom zasadnutí dňa 2.10.2018 zaoberala
projektom vytvorenia „Tréningových centier mládeže“ so zameraním na personálne obsadenie, jeho materiálne
vybavenie a výberom miest organizovania tréningových centier. Návrh trénerov zaradených do projektu: Jozef Vaľko,
Peter Jurišta, Slavomír Koba, Peter Danko. KM vyzýva aj ďalších trénerov v rámci ObFZ o možnosť zapojiť sa do
tohto projektu. Podrobné informácie poskytne hlavný tréner projektu Jozef Vaľko na e-mail adrese:
jozef.valko@hotmail.com. Predpokladané tréningové centrá by sa vytvorili v Sobranciach, Strážskom a Trhovištiach.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Školenie trénerov futbalu UEFA licencie GRASSROOTS C: Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK
VsFZ organizuje v termíne od 20.10.2018 do 26.11.2018 na ObFZ v Trebišove školenie trénerov futbalu UEFA licencie
GRASSROOTS C. Tohto školenia sa majú zúčastniť uchádzači, ktorí sa nahlásili v predchádzajúcom období: Ľubomír
Tongeľ, Milan Drotár, Vladimír Praščák ml., Ján Tkáč, Martin Blahuta. Poplatok za školenie je 100€, ktorý je nutné
uhradiť pred začiatkom školenia na IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542, VS: 30502. Uchádzači svoju účasť na
školení potvrdia do 8.10.2018 zaslaním: dokladu o zaplatení poplatku, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti absolvovať školenie trénerov na adresu peter.szenay@futbalsfz.sk .
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019 v ISSF: Dňa 03.10.2018 ho v ISSF vygeneroval J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ).
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).
Futbalová publikácia: Se ObFZ dáva do pozornosti širokej športovej verejnosti možnosť objednať si futbalovú
publikáciu „Krížom-krážom európskym futbalom“, ktorej autorom je p. Eugen Magda. Cena jednej publikácie je 13€.
V prípade záujmu kontaktujte Se ObFZ.
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 19.09.2018 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 0; predtým 12): (vygenerovať si ho
obratom mal aj tento 1 FK: Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší 0; predtým 39):
(vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
Oznámenie a čestné vyhlásenie na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení k dohode medzi ObFZ a
zamestnancom na II. polrok 2018: Na ObFZ ho doručili: k dohode o pracovnej činnosti: - dňa 20.09.2018: J. Zambory

(od 1.10.2018 do 31.10.2018); k dohode o brigádnickej práci študenta: - dňa 27.09.2018: K. Ubľanská (od 1.10.2018 do
31.10.2018). Tieto zmeny boli dňa 2.10.2018 z ObFZ doručené účtovníčke ObFZ.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 09/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-2.10.2018 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 2.10.2018 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb v stretnutiach súťaží ObFZ MI za 09/2018 k príprave výplat za
09/2018: Tieto boli sekretariátom ObFZ spracované a upravené v dňoch dňa 2.-3.10.2018.
Spracovanie výplat zamestnancov ObFZ za 09/2018: Tie sa spracovávali priebežne, skompletizované boli dňa
3.10.2018, kedy boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2017 od „Dôvera -zdravotná poisťovňa, a.s.“: ObFZ ju od
uvedenej poisťovne dostal písomne doporučenou poštovou listovou zásielkou dňa 27.9.2018. Výsledok za uvedený rok je
0,00 €.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 03.10.2018
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 09/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.10.2018. ObFZ upozorňuje FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 03.10.2018 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované
tieto FO a FK: - dňa 01.10.2018: Nac. Ves; - dňa 02.10.2018: Bracovce, Dúbravka, Jovsa, Úbrež. Do uvedeného termínu
ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Beša, Budkovce, Čičarovce, Hatalov, Horňa, Horovce,
Iňačovce, Jastrabie pri MI, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Ložín, Malčice, MIMočarany, MI-Topoľany, Moravany, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V,
Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske, Stretava,
Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor,
Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.10.2018), nebude mať platbu
z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 11.10.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené
vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď
po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 11. 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 15.10.2018 o 16:00 h
v reštaurácii AZTÉKA, Obchodná 258, Strážske. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár
ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, OK, KM.
Pozvánka na najbližšie 11. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 15.10.2018: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.10.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi
RK a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, OK, KM).
Oblastný futbalový zväz Michalovce

