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SPRÁVY KR ObFZ:
Pracovné stretnutie R a D súťaží SFZ a VsFZ patriacich pod ObFZ Michalovce: Za účelom rozboru videí
a otázok z PF pred blížiacimi sa zimnými seminármi SFZ a VsFZ ho KR organizuje v utorok 15.1.2019 o 15:00 hod na
ObFZ Michalovce. Tohto stretnutia sa môžu zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny SFZ a VsFZ v sezóne
2018/2019.
Nahlásenie R na zimný doškoľovací seminár KR VsFZ: KR na základe požiadavky KR VsFZ na zimný
doškoľovací seminár, ktorý sa uskutoční 25.-26.1.2019 v Kežmarských Žľaboch nahlásila R: Štefan Miľo.
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 09.01.2019, 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 TMK ObFZ:
Predbežná prihláška na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: TMK ObFZ
Michalovce má snahu v I. polroku 2019 zorganizovať seminár trénerov I. kvalifikačného stupňa licencie UEFA
GRASSROOTS C a II. kvalifikačného stupňa licencie UEFA B, hlavne pre trénerov družstiev FO a FK súťaží ObFZ
Michalovce. Predbežná prihláška na tento seminár je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v hornej časti jej aktuálneho
menu uprostred, pri názve „Informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ“. Tréneri, ktorí majú
záujem o tento seminár, majú predbežnú prihlášku naň doručiť obratom, najneskôr do 31.1.2019, na ObFZ e-mailom,
na adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Doručenie predbežnej prihlášky na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B
naplánovaný na I. polrok 2019: Na ObFZ ju už doručili títo záujemcovia: - dňa 7.1.2019: René Eštok, Miroslav
Žofčák, Ján Džubanský; - dňa 9.1.2019: Peter Škultéty. Ďalší ju môžu doručiť do 31.1.2019.
SPRÁVY KM ObFZ:
Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ na 34. ročník „Vianočného turnaja
ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019 organizovaný dňa 27.12.2018: Na základe určenia
organizátorov a rozhodcov na tento turnaj, ju KM dala pre Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd týchto zamestnancov: - dňa
16.12.2018: Mano Ján (dohoda s nepravidelným príjmom na dni 17.-31.12.2018); - dňa 20.12.2018: Kurtak Maroš,
Žofčák Marek, Matej Ján, Feňuš Patrik (so všetkými dohoda s nepravidelným príjmom na deň 27.12.2018).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami: Na základe požiadavky KM zo 16.12.2018 boli
tieto spracované s týmito zamestnancami: - dňa 17.12.2018: Mano Ján.
Požiadavka o nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších
spracovaných dohôd: Tá bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 16.12.2018 ohľadom zamestnancov
uvedených v predchádzajúcom bode.
Prevzatie ďalších dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancami v decembri 2018: Jedno vyhotovenie
oboma stranami podpísanej dohody s nepravidelným príjmom na Se ObFZ prevzali: - dňa 16.12.2018: Mano Ján.
Požiadavka o odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia ďalších
dohôd: Tá bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 2.1.2019 ohľadom zamestnancov uvedených
v predchádzajúcom bode.

Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom (stačil aj oskenovaný doklad). Tieto za importovanie ZF na účet SFZ už na
ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 9.1.2019: Strážske (e-mailom: za 10/2018 - uhradená dňa
9.1.2019).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd: Toto bolo
zrealizované ohľadom týchto zamestnancov: - (požiadavka Se z 2.1.2019): Mano Ján.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 12/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.-8.1.2019
a zúčtované doklady boli na ObFZ doručené dňa 8.1.2019.
Hospodárenie ObFZ za 1.-4. štvrťrok 2018: Po zúčtovaní účtovných dokladov ObFZ za 12/2018 ho dňa 8.1.2019
spracovala účtovníčka ObFZ, kedy ho doručila na ObFZ a odporučila ho predložiť k prerokovaniu na najbližšie zas. VV.
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 3.-4.1.2019
a dňa 4.1.2019 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatná listina a výplatné pásky zamestnancov ObFZ Michalovce za 12/2018: Na Se ObFZ boli doručené dňa
4.1.2019 (5 zamestnancov, s ktorým mal ObFZ uzavretú dohodu na december 2018). Od uvedeného dňa si výplatnú pásku
mohli títo zamestnanci prevziať na Se ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Ani do 09.01.2019 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 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 VV ObFZ:
Najbližšie 14. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v pondelok 14.1.2019 o 15:00 h
v reštaurácii „Výšková“ Námestie slobody 1366/7, 071 01 Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda
RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK, KM.
Pozvánka na najbližšie 14. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 14.1.2019: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 7.1.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK
a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK, KM).
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 bola z ObFZ zaslaná dňa
7.1.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

