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SPRÁVY KR ObFZ:
Licencia „A“ Delegát zväzu: KR oznamuje D: V. Pčolár, L. Vojtko, A. Žoffčák, že osvedčenie o absolvovaní
odbornej prípravy pre D im bude odovzdané na zimnom seminári R a D.
Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: KR vzhľadom na
nízky počet prihlásených záujemcov, toto školenie v plánovanom termíne organizovať nebude. S prihlásenými
záujemcami bude toto školenie vykonané individuálne po osobnom pohovore a stanovení termínu.
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. VV na základe podnetu ŠTK rozhodol na svojom
zasadnutí dňa 10.12.2018 z dôvodu organizovania „Krajskej futbalovej ligy“ v SR 2018/2019, ktorej garant je VÚC
Košice a jej termínovej listiny, že 13.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ sa uskutoční v sobotu 16.2.2019 v čase 7:30 17:00 h. FO a FK týchto súťaží budú môcť svoje družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť od 24.1.2019 po zverejnení
„Predbežného rozpisu turnaja“ a „Záväznej prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ doručením záväznej prihlášky
na ObFZ.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 05.12.2018, 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: Strážske. 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 osobne, písomne alebo e-mailom (stačí aj
oskenovaný doklad), pričom vyvodí aj príslušný postih.
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:
Ďalšie podklady k 34. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019
organizovanému dňa 27.12.2018: Tieto (Upresnený rozpis; Šport.-techn. Zásady; Program) sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 12.12.2018. Tieto materiály boli zaslané aj vedúcim
prihlásených družstiev na ich e-mail adresy.
Nominovaní hráči do družstva výberu ObFZ - TCM: KM rozhodla nominovať do družstva výberu ObFZ TCM na 34. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019 organizovanému dňa
27.12.2018 týchto hráčov: Nisky Norbert, Baran Patrik (obaja Tušice-TNV); Erik Bača, Adrián Kakara, Emil Miškovič,
Marek Tokár, Timo Sliško, Sebastián Šuru (všetci Nacina Ves); Kapura Jaroslav, Bogár Julián, Kapura Miroslav (všetci
Trhovište); Naščák Ján, Babjačok Patrik, Pavlov Matej (všetci Rakovec n/O). Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok
27.12.2018 o 07:30 h. v Michalovciach, pred ŠH Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1.
OBSADENIE ROZHODCOV:
34. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019 - štvrtok
27.12.2018 od 7:30 do 14:30 h: (Šport. hala Gymnázia PH v Michalovciach; rozhodcovia: M. Kurtak - hlavný R turnaja;
M. Žofčák, J. Matej, P. Feňuš). Obsadenie R na jednotlivé stretnutia je zverejnené v programe turnaja umiestnenom na
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume12.12.2018.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2019: Tento na základe podkladov k tomu predložených od predsedov jednotlivých
komisií a orgánov ObFZ i vedúcich jednotlivých úsekov ObFZ, ako aj na základe „Hospodárenia ObFZ za 1.-3. štvrťrok
2018“, ako aj na základe predpokladaných príjmov a výdavkov ObFZ v 4. štvrťroku 2018, spracoval v dňoch 1.4.12.2018 sekretariát ObFZ. Ten ho odporučil predložiť k prerokovaniu na 13. zasadnutie VV ObFZ dňa 10.12.2018.
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalších faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ: Tieto boli na základe informácií z ISSF spracované sekretariátom
ObFZ priebežne a požiadavky na vystavenie faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených pre ObFZ MI boli
zo sekretariátu ObFZ zaslané e-mailom účtovníčke ObFZ takto: - dňa 10.12.2018: v čiastke 36,69 € (všetky platby za
11/2018 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2018 - 09.12.2018; PP: 5646); dátum dodania: 10.12.2018; dátum
vyhotovenia: 10.12.2018; dátum splatnosti: 14.10.2018; - dňa 12.12.2018: v čiastke 5.716,31 € (neúplné platby za
10/2018 importované na účet SFZ v dňoch 01.11.2018 - 12.12.2018; PP: 5652); dátum dodania: 12.12.2018; dátum
vyhotovenia: 12.12.2018; dátum splatnosti: 16.12.2018; - dňa 12.12.2018: v čiastke 224,87 € (ďalšie platby za 09/2018

importované na účet SFZ v dňoch 14.10.2018 - 12.12.2018; PP: 5653); dátum dodania: 12.12.2018; dátum vyhotovenia:
12.12.2018; dátum splatnosti: 16.12.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 11/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 2.-3.12.2018
a doklady boli na ObFZ doručené dňa 3.12.2018.
Výplatná listina a výplatné pásky zamestnancov ObFZ Michalovce za 11/2018: Na Se ObFZ boli doručené dňa
6.12.2018 (1 zamestnanec, s ktorým mal ObFZ uzavretú dohodu na II. polrok 2018). Od uvedeného dňa si výplatnú pásku
mohol tento zamestnanec prevziať na Se ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 11/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.12.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.12.2018; preto ich bolo potrebné uhradiť
aspoň 3 dní pred týmto termínom, najneskôr 7.12.2018. ObFZ upozorňoval FO a FK územne patriace pod ObFZ MI na
ich úhradu po vygenerovaní obratom. Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich mali pre ObFZ MI len 2 FK. Do
12.12.2018 do 16:00 h ich už, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa 09.12.2018:
Iňačovce. Do 12.12.2018 ich už týmto na účte SFZ mali importované všetky požadované FO a FK územne patriace pod
ObFZ MI.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 12.12.2018 do 16:00 h
na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: Bánovce n/O; - za 09/2018: Ložín; - za 10/2018: Strážske.
ObFZ upozorňuje všetky tieto 3 FO na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF, nemal
platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa 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 (stačí aj oskenovaný doklad). Do
pozornosti DK.
Vystavenie ďalších faktúr ObFZ a ich odoslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných
zberných faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Tieto boli účtovníčkou ObFZ vystavené a ňou preposlané na sekretariát ObFZ emailom takto: - dňa 10.12.2018: v čiastke 36,69 € (všetky platby za 11/2018 importované na účet SFZ v dňoch
01.12.2018 - 09.12.2018; PP: 5646); - dňa 12.12.2018: v čiastke 5.716,31 € (neúplné platby za 10/2018 importované na
účet SFZ v dňoch 01.11.2018 - 12.12.2018; PP: 5652); v čiastke 224,87 € (ďalšie platby za 09/2018 importované na
účet SFZ v dňoch 14.10.2018 - 12.12.2018; PP: 5653). Hneď v uvedených dňoch boli tieto zo sekretariátu ObFZ zaslané
na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu.

SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 13. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 10.12.2018. 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.
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.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

