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SPRÁVY KR ObFZ:
Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2018/2019: Uskutoční sa v sobotu 23.2.2019 od 8:00 h v Michalovciach,
v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej časti
súťaží ObFZ 2018/2019 a príprava ich jarnej časti. Prerokujú sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na
zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť
všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2018/2019, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie
R. Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019 bude zverejnený na webovej stránke
ObFZ v nasledujúcich dňoch.
Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, ktorí pôsobili v stretnutiach ObFZ v jarnej časti SR 2017/2018 a
v jesennej časti SR 2018/2019, že tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za
rok 2018“ bude vydávané od 25.1.2019 na sekretariáte 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 10/2018: - dňa 10.01.2019: Strážske (z 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 16.01.2019, 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 osobne, písomne
alebo e-mailom (stačí aj oskenovaný doklad), pričom vyvodí aj príslušný postih.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2018 do 31.12.2018 podľa DP, čl. 57 a 58: Na
základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 14.01.2019. DK ObFZ podľa uvedených článkov v
uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Požiadavka o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2018 do 31.12.2018
podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a o jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK o to požiadala sekretariát ObFZ. Vzhľadom
k tomu, že DK v v uvedenom období neudelila ani jednu pokuta podľa týchto článkov, nevznikla tým požiadavka na
úhradu 50% z týchto pokút na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ. Do pozornosti Se.
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 14.1.2019: Martin Luka; - dňa
17.1.2019: Juraj Čižmár. Predtým ju už doručili: René Eštok, Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Peter Škultéty. Ďalší ju
môžu doručiť do 31.1.2019.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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 14.01.2019: v čiastke 113,62 € (zvyšné platby za

10/2018 importované na účet SFZ v dňoch 13.12.2018 - 10.01.2019; PP: 5708); dátum dodania: 14.01.2019; dátum
vyhotovenia: 14.01.2019; dátum splatnosti: 18.01.2019.
Požiadavka DK o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2018 do
31.12.2018 podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a o jeho zaslanie na stanovenú adresu: Na základe požiadavky DK ho
spracoval sekretariát ObFZ dňa 15.01.2019 a hneď v uvedený deň ho e-mailom zaslal na stanovenom tlačive na
požadovanú adresu na SFZ. Do pozornosti DK.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 14.01.2019: v čiastke 113,62 € (zvyšné platby za 10/2018 importované na účet SFZ v dňoch
13.12.2018 - 10.01.2018; PP: 5708). Hneď v uvedených dňoch boli tieto zo sekretariátu ObFZ zaslané na Ekonomický
úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich do 16.01.2019 do 16:00 h už,
podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa 10.1.2019: - za 10/2018: Strážske. Za
uvedený mesiac ich už týmto na účte SFZ mali importované všetky požadované FO a FK. Ani do 16.1.2019 do 16:00 h ich
na účte SFZ stále nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený 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:
Z ostatného 14. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 14.1.2019. 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.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Z ostatného 3. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021:
Toto sa uskutočnilo v pondelok 14.1.2019 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce.
Dokumentácia z neho bola dňa 17.1.2019 zaslaná členom riadnej konferencie ObFZ, členom VV ObFZ, predsedom
komisií ObFZ (RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM).
Uznesenia z ostatného 3. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 z 14.1.2019: Toto je umiestnené na webovej stránku ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v
nej v časti „Orgány ObFZ MI“, v nej v časti „Konferencie ObFZ MI“, v nej v časti „Konferencie ObFZ v 4-ročnom
funkčnom období rokov 2018-2021“ a v nej v časti „Riadne konferencie“.
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Vo štvrtok 10.01.2019 naše rady vo veku 66 rokov navždy opustil Pavol Fencík, bývalý dlhoročný rozhodca
súťaží ObFZ Michalovce. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v nedeľu 13.01.2019 o 13:00 h v Dome smútku v
Laškovciach.
Česť jeho pamiatke!
Oblastný futbalový zväz Michalovce

