Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 20 z 14.11.2018
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 19.-20.11.2018 bude sekretariát
ObFZ 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:
Licencia „A“ Delegát zväzu: KR oznamuje D: V. Pčolár, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák, že si na sekretariáte ObFZ
môžu vyzdvihnúť osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy pre D.
Požiadavka o úhradu súťažného vkladu za Výber R a D ObFZ Michalovce na 25. ročník „Turnaja Výberov
ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2018/2019 dňa 29.12.2018 v Poprade: KR
požiadala EkÚ ObFZ o jeho úhradu v čiastke 100 € prevodom z účtu ObFZ na účet organizátora turnaja podľa údajov
dodaných pre EkÚ ObFZ.
Doplatky náležitostí pre DO za stretnutia v 10/2018, ktoré sa v pôvodných termínoch z rôznych dôvodov
neodohrali: KR vzala na vedomie informáciu Se z predchádzajúcej ÚS o ich zahrnutí do výplat za 10/2018 dňa
07.11.2018 za tieto stretnutia týchto súťaží, a to takto: IV.L d U19 - 9.k. z 13.10.2018: Iňačovce - Lastomír (rozh. M.
Tomči - 12,00 €).
Novým záujemcom o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Komisia rozhodcov ObFZ
Michalovce každoročne organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu“. Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (www.obfzmi.sk), v jej menu vľavo,
v časti „Rozhodcovia a školenia“ a v nej v časti „Školenia nových rozhodcov“, v ktorej sú tieto časti: Základné
informácie; Všeobecné informácie; Povinnosti uchádzačov; Podklady. Každý uchádzač o toto školenie je povinný sa
s týmito časťami oboznámiť. Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ je v časti „Podklady“. Prihlášku je každý
uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ emailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@stonline.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na
adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce), alebo osobne (na uvedenú
poštovú adresu ObFZ, do schránky ObFZ vo vestibule, ktorá je vľavo od schodov na I. poschodie; alebo na sekretariát
ObFZ, na II. posch., č. dv. 1). Predpokladaný termín školenia je december 2018. Podrobnejšie informácie o najbližšom
tomto školení budú zverejnené v ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok na toto školenie.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Informácia o 13. ročníku „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2018/2019: ŠTK v posledných sezónach už tradične v mesiaci január organizuje „Turnaj ObFZ družstiev mužov v
halovom futbale“ pre družstvá mužov FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží od III. ligy po V. ligu
súťaží VsFZ a od VI. ligy po VIII. ligu súťaží ObFZ Michalovce. Plánuje sa uskutočniť v sobotu 19.1.2019 v čase 7:30 17:00 h. FO a FK týchto súťaží budú môcť svoje družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť od 14.12.2018 po zverejnení
„Predbežného rozpisu turnaja“ a „Záväznej prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ doručením záväznej prihlášky
na ObFZ. Táto informácia o tomto turnaji sa predložila k prerokovaniu na zas. VV ObFZ dňa 12.11.2018. VV
rozhodol z dôvodu organizovania „Krajskej futbalovej ligy“ v SR 2018/2019, ktorej garant je VÚC Košice a jej
termínovej listiny v prípade potreby zmeniť dátum organizovania 13.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ na skorší, alebo
neskorší termín.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom uhradené poštovým peňažným
poukazom ObFZ sú povinní doručiť: - rozh. M. Jakubec (- za nedor. ospr. na stretn.: 26 € - KR: NOnS - m - 14.10.2018; 28 €
- KR: NOnS - m - 7.10.2018). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ obratom.
Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 10/2018 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle
SPF ich od 13.11.2018 majú tieto FO a FK: Krásnovce, Malčice, MI-Močarany, Moravany, Strážske, Tibava, Veľ.
Slemence, Vyš. Remety. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF na účet SFZ.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ a po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila
týmto FO a FK: - za ZF z 10/2018: - dňa 13.11.2018: Malčice, MI-Močarany, Veľ. Slemence (všetkým od 13.11.2018
bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 14.11.2018, 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 09/2018: - od 11.10.2018:
Ložín; - za ZF z 10/2018: - od 13.11.2018: Krásnovce, Moravany, Strážske, Tibava, 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 KM ObFZ:
Tréningové centrá mládeže: KM v spolupráci s TMK organizovala dňa 13.11.2018 o 15:00 h. v tréningovom
centre v Strážskom tréningovú jednotku v rámci projektu „Tréningové centra mládeže“ a Podpory Talentov SFZ. Na
tréningovom procese na zúčastnilo 12 hráčov. Z pôvodnej nominácie sa vopred ospravedlnili: kat. U-14: Kuruc Štefan
(Nacina Ves); kat. U-12: Ferko Adrián (Nacina Ves). Bez akéhokoľvek oznámenia sa nezúčastnili: kat. U-14: Emil
Miškovič (Nacina Ves); kat. U-13: Kopka Marek, Kociban Henrich (obaja Strážske); kat. U-12: Čurma Dominik,
Holinka Roman, Ridaj Adrián (všetci Strážske). V jesennej časti SR 2018/2019 sa projekt Centralizovanej prípravy SFZ
skončil. Projekt riadený SFZ bude pokračovať aj v jarnej časti SR 2018/2019. Bližšie informácie budú zverejnené v
nasledujúcich ÚS. V prípade záujmu zaradenia ďalších FO-FK do projektu Centralizovanej prípravy, kontaktujte hl.
trénera tohto projektu Jozef Vaľka, kont. 0907 933269, e-mail: jozef.valko@hotmail.com.
Informácia o 34. ročníku "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2018/2019:
ObFZ tento turnaj organizuje každoročne v mesiaci december. Štartovať v ňom môžu prihlásené družstvá žiakov FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, ktoré sú v tejto sezóne zapojené do
dlhodobých súťaží ObFZ Michalovce, VsFZ alebo SFZ (MFK Zemplín Michalovce môže prihlásiť len družstvo žiakov
U13, TJ Družstevník Trhovište môže prihlásiť len družstvo U14), prípadne aj z iných ObFZ (o prípadnej výnimke
rozhodne organizátor). Klub zo súťaží ObFZ Michalovce môže do turnaja prihlásiť svoje družstvo žiakov aj v prípade, ak
v tejto sezóne nemá svoje družstvo žiakov zaradené v súťažiach FZ, resp. môže prihlásiť aj družstvo žiakov zložené
z hráčov susedných FO a FK (hráči musia mať platné RP v týchto FO - FK). Turnaj sa plánuje uskutočniť vo štvrtok
27.12.2018 od 7:30 h do 15:30 h v Michalovciach (v ŠH Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce). Táto
informácia o tomto turnaji sa predložila k prerokovaniu na zas. VV ObFZ dňa 12.11.2017.
34. ročník "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale" pre sezónu 2018/2019: Pod týmto
názvom budú predbežný rozpis turnaja a záväzná prihláška do turnaja od 23.11.2018 zverejnené na webovej stránke
ObFZ v jej aktuálnom menu uprostred. FO-FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto
turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ Michalovce e-mailom
(alebo aj ináč) tak, aby bolo na ObFZ do utorka 4.12.2018.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Pracovné stretnutie: TMK za účelom prejednania ďalšieho zaradenia klubov do projektu Centralizovanej
prípravy SFZ pozýva na pracovné stretnutie dňa 21.11.2018 o 15:00 h na ObFZ v Michalovciach zástupcov FO-FK,
ktoré majú svoje družstvo zaradené v žiackych súťažiach ObFZ v SR 2018/2019.
Seminár trénerov licencií GRASSROOTS C a UEFA B: Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ
organizuje 17.11 2018 pre trénerov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v Košiciach v sále na
Bačíkovej ulici. Rozsah seminára trénerov je 5 hod. Účastnícky poplatok 20€ (zahŕňa náklady na organizáciu
seminára, občerstvenie a obed). Prihlášky je možné zasielať e-mailom na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk do
15.11.2018. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované. Kapacita seminára trénerov je obmedzená na
50 osôb. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť až po výzve zaslanej mailom 15.11.2018. Podrobnejšie informácie
s potrebnými tlačivami sú na stránke https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-vsfz-17-11-2018.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Čerpanie kreditov v e-shope pre sezónu 2018/2019: Se ObFZ vyzýva FO a FK: Budkovce, Podhoroď, Ložín,
Záhor, aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v e-shope. Aktuálny stav nájdete vždy na
http://podporamladeze.futbalsfz.sk. V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop je možnosť obrátiť sa na
helpdesk@futbalsfz.sk, alebo napísať cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu". Presný postup čerpania
kreditov nájdete v návodoch na stránke futbalnet.shop - dole.
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.
Spoločný aktív členov jednotlivých orgánov ObFZ Michalovce: Uskutoční sa v pondelok 10.12.2018 od
16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Tohto aktívu sa majú zúčastniť
všetci členovia KR, DK, ŠTK, TMK, KM, OK, RK, všetci členovia VV ObFZ a zastupujúci sekretár ObFZ. Pozvánka na
tento aktív bola zaslaná e-mailom všetkým členom jednotlivých orgánov ObFZ na ich oznámené e-mailové adresy dňa
16.11.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka KR o úhradu súťažného vkladu za Výber R a D ObFZ Michalovce na 25. ročník „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2018/2019 dňa 29.12.2018 v Poprade:
Tento v čiastke 100 € bol prevodom z účtu ObFZ na účet organizátora turnaja podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ
uhradený dňa 02.11.2018.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.8.11.2018 a dňa 8.11.2018 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Úpravy vo výplatách za 10/2018 na základe zmien v dohodách medzi ObFZ a zamestnancami na II. polrok

2018: Mali ich zrealizované: - na základe „Oznámenia a čestného vyhlásenia na účely uplatnenia práva o sociálnom
poistení“: Jaroslav Zambory, Kristína Ubľanská (obaja k dohodám od 1.10.2018 do 31.10.2018).
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ Michalovce za 10/2018: Na Se ObFZ boli doručené dňa 8.11.2018 pre
všetkých zamestnancov ObFZ, s ktorými mal ObFZ uzavretú dohodu na II. polrok 2018. Od uvedeného dňa si ich mohol každý
z týchto zamestnancov prevziať na Se ObFZ osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretariátom ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 14.11.2018 do 16:00 h
na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: Bánovce n/O; - za 09/2018: Ložín. ObFZ upozorňuje oba
FO na ich úhradu obratom). Do pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 10/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.11.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 12.11.2018; preto ich bolo potrebné uhradiť
aspoň 3 dní pred týmto termínom najneskôr 9.11.2018. ObFZ upozorňoval FO a FK územne patriace pod ObFZ MI na
ich úhradu po vygenerovaní obratom. Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre ObFZ MI uhradiť 43 FO
a FK. Do 14.11.2018 do 16:00 h ich už, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa
07.11.2018: Hatalov, Jastrabie pri MI, Veľ. Revištia, Vojany; - dňa 08.11.2018: Rakovec n/O; - dňa 09.11.2018:
Pozdišovce, Rus. Hrabovec, Úbrež, Vinné, Zalužice; - dňa 10.11.2018: Iňačovce; - dňa 12.11.2018: Beša, Budkovce,
MI-Topoľany, Oborín, Palín, Petrovce n/L, Veľ. Kapušany; - dňa 13.11.2018: Malčice, MI-Močarany, Veľ.
Slemence. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Krásnovce, Moravany,
Strážske, Tibava, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 12.11.2018), nemal platbu z nej
importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 13.11.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade ZF
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK.

SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 12. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 12.11.2018. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal
ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK, 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.
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2018: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 15.10.2018 do 10.12.2018, teda pred
najbližšou riadnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju
činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2018; prerokovať prípravu na sezónu 2019/2020; uskutočniť prípadné zmeny
funkcionárov výborov svojich FO a FK. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj: na nahlásenie svojich uchádzačov na
organizované školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie svojich
jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ a pod.
Vyhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za II. polrok 2018: Výkonný výbor ObFZ Michalovce na
svojom 12. zas. dňa 12.11.2018 uložil predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i vedúcim jednotlivých úsekov
ObFZ spracovať stručné vyhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za II. polrok 2018 a toto v elektronickej
forme zaslať zastupujúcemu sekretárovi do 30.11.2018.
Návrh rozpočtu jednotlivých komisií, orgánov a úsekov ObFZ na rok 2019: Výkonný výbor ObFZ Michalovce
na svojom 12. zas. dňa 12.11.2018 uložil predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ i vedúcim jednotlivých úsekov
ObFZ spracovať návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2019 na tomto tlačive. Každý je povinný ho
vytlačiť, vyplniť, oskenovať a e-mailom doručiť na ObFZ najneskôr do 30.11.2018 do 15:00 h.
Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 12. zasadnutí dňa
12.11.2018, v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí tretie zasadnutie riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ na deň 14.1.2019 v reštaurácii Výšková Nám. slobody 13, 071 01 Michalovciach.
ZO SPRÁV VsFZ:
Krajská futbalová liga (KFL) 2018/2019 - zimný pohár predsedu KSK: Do tejto súťaže zaslalo prihlášku
93 družstiev mužov z FO a FK z Košického kraja. Medzi nimi sa do tejto súťaže prihlásilo aj 32 družstiev mužov z FO
a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce. Podľa počtu prihlásených družstiev športový úsek KFL na svojom
zasadnutí dňa 13.11.2018 určil model organizácie KFL. Tento je rozdelený do dvoch časti. Do prvej časti sú zaradené
družstvá súťaží ObFZ a do druhej družstvá súťaží VsFZ. V stretnutiach súťaží ObFZ sa hrá pohárovým spôsobom na
jedno hrané stretnutie. Porazené družstvo už v súťaži nepokračuje. Víťazi stretnutí v každom kole postupujú do
nasledujúceho kola. Zo súťaží ObFZ sa do KFL zapojilo 50 družstiev. V stretnutiach súťaží VsFZ sa hrá v skupinách
turnajovým spôsobom „každý s každým“, pričom mužstvá budú rozdelené do šiestich skupín podľa územnej celistvosti.
Do projektu KFL sa zapojilo 43 mužstiev pôsobiacich v súťažiach VsFZ. Stretnutia sa odohrajú v zimnom období v
termíne od 12.1.2019 do 17.3.2019 na ihriskách s UT v mestách: Spišská nová Ves, Moldava nad Bodvou, Košice,
Trebišov, Sátoraljaújhely a Michalovce. Vyžrebovanie a zaradenie družstiev do skupín vykoná športový úsek KFL do
14.12.2018.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

