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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 31.12.2018 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:
Seminár lektorov vzdelávania licencia „A“: Na základe rozhodnutia KR SFZ sa v dňoch 12.-13.1.2019 bude
konať seminár pre získanie licencie lektora vzdelávania (licencia “A”) pre obdobie rokov 2019 - 2022 v súlade s
platným predpisom s názvom “Smernica SFZ o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov
rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti”. Z ObFZ MI sa tohto seminára
zúčastni Ján Mano - lektor vzdelávania ObFZ.
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:
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ, po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ, zrušila
týmto FO a FK: - za ZF z 09/2018: - dňa 18.12.2018: Ložín (z 11.10.2018 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 26.12.2018, 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 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:
34. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019: Uskutočnil sa vo
štvrtok 27.12.2018 od 7:30 h do 14:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach za účasti týchto 6
družstiev žiakov týchto FO a FK: FK Tibava, TJ FK Družst. Trhovište, MFK Zemplín Michalovce U13, ŠK Strážske,
OFK Hatalov, Výber ObFZ MI - TCM. Víťazom turnaja sa stal výber ObFZ - TCM, na druhom mieste sa umiestnil ŠK
Strážske a tretie miesto obsadil MFK Zemplín Michalovce U13. Najlepší strelec turnaja bol Erik Kanči (Hatalov),
najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Patrik Baran (výber ObFZ-TCM) a ocenenie najlepší hráč turnaja si prevzal
Jaroslav Kapura (výber ObFZ-TCM). Podrobnejšie informácie o tomto turnaji a fotogaléria budú zverejnené na web
stránke ObFZ v najbližších dňoch.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami: Na základe požiadavky KM z 20.12.2018 boli tieto
spracované s týmito zamestnancami: - dňa 20.12.2018: Kurtak Maroš, Žofčák Marek, Matej Ján, Feňuš Patrik (so
všetkými dohoda s nepravidelným príjmom na deň 27.12.2018).
Požiadavka o nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších
spracovaných dohôd: Tá bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 20.12.2018 ohľadom zamestnancov
uvedených v predchádzajúcom bode.
Prerozdelenie a poukázanie členských príspevkov FO-FK v sezóne 2018/2019: Vybrané členské príspevky
sa rozdeľujú FO-FK pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti
súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť
súťaží. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U-23. SFZ poukázal platby s
prerozdelenými členskými príspevkami v aktuálnej hodnote 469 532€. Na jedno družstvo je poukázaný príspevok 164€
za jesennú časť. Prvá časť platieb, 50% zo 164€/družstvo, bola uhradená (poukázaná na účet klubu) 17.12.2018. Druhá

časť, 50% bude uhradená v priebehu mesiaca február 2019. Členské príspevky vybraté za jar 2019 budú prerozdelené a
uhradené k 1.7.2019. FO-FK ObFZ Michalovce boli poukázané príspevky v tejto hodnote: Iňačovce, Tibava, Veľ.
Slemence, Žbince, Pozdišovce, Dúbravka, Hatalov, Rakovec n/O, Úbrež, Vojany, Budkovce, Zempl. Široká, Podhoroď,
Porostov. Bracovce, Tušice TNV, Zalužice, Palín, Poruba p/V, Ložín, Moravany, Rus. Hrabovec, Záhor, Kusín,
Krásnovce, Pus. Čemerné (všetky FK 82€); Čičarovce, Petrovce n/L, Veľ. Revištia, Pavlovce n/U, Topoľany, Kriš.
Liesková, Vinné, Lastomír, Močarany, Nacina Ves (všetky FK 164€); Trhovište, Vyš. Remety, Veľ. Kapušany, Sobrance,
Strážske (všetky FK 246€).
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 19.12.2018: v čiastke 255,37 € (zvyšné platby za
09/2018 importované na účet SFZ v dňoch 13.12.2018 - 19.12.2018; PP: 5676); dátum dodania: 19.12.2018; dátum
vyhotovenia: 19.12.2018; dátum splatnosti: 23.12.2018.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 12/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.1.2019, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace
pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných dohôd: Toto
bolo zrealizované ohľadom týchto zamestnancov: - dňa 20.12.2018 (požiadavka Se z 20.12.2018): Kurtak Maroš, Žofčák
Marek, Matej Ján, Feňuš Patrik.
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 19.12.2018: v čiastke 255,37 € (zvyšné platby za 09/2018 importované na účet SFZ v dňoch
13.12.2018 - 19.12.2018; PP: 5676). Hneď v uvedených dňoch boli tieto zo sekretariátu ObFZ zaslané na Ekonomický
úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe vyžiadania dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 14.12.2018: čiastka 36,69 € (všetky platby za
11/2018 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.2018 - 09.12.2018; PP: 5646); - dňa 14.12.2018: čiastka 5.716,31 €
(neúplné platby za 10/2018 importované na účet SFZ v dňoch 01.11.2018 - 12.12.2018; PP: 5652); - dňa 21.12.2018:
čiastka 224,87 € (ďalšie platby za 09/2018 importované na účet SFZ v dňoch 14.10.2018 - 12.12.2018; PP: 5653); dňa 21.12.2018: čiastka 255,37 € (zvyšné platby za 09/2018 importované na účet SFZ v dňoch 13.12.2018 19.12.2018; PP: 5676).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich do 26.12.2018 do 16:00 h už,
podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa 18.12.2018: - za 09/2018: Ložín. Za
uvedený mesiac ich už týmto na účte SFZ mali importované všetky požadované FO a FK. Ani do 26.12.2018 do 16:00 h
ich na účte SFZ stále nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: Bánovce n/O; - za 10/2018: Strážske. ObFZ
upozorňuje oba 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.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšie 3. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v pondelok 14.1.2019 o
16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí). Dostaviť sa naň majú všetci 14
členovia riadnej konferencie ObFZ, ktorí boli za jej členov zvolení na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 14.1.2019: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa
7.1.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

