Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 30 z 23.01.2019
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 1.- 4.2.2019 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:
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“ si môžu od 25.1.2019 vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Podklady k 13. ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2018/2019 organizovanému v sobotu 16.2.2019: Tieto (Predbežný rozpis turnaja a Záväzná prihláška do turnaja)
sú zverejnené na webovej stránke ObFZ v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 24.1.2019.
Záväzná prihláška na 13. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu
2018/2019 organizovaný v sobotu 16.2.2019: FO a FK, ktorý má definitívny záujem o štart svojho družstva mužov na
tomto turnaji, je povinný tlačivo „Záväznej prihlášky“ vytlačiť, vyplniť, oskenovať a doručiť na ObFZ e-mailom (alebo
aj ináč). Termín uzavretia ich doručenia je 5.2.2019.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK prihlásených do 13. ročníka „Turnaja ObFZ v halovom
futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2018/2019 organizovaného v sobotu 16.2.2019: Uskutoční sa v stredu
6.2.2019 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa má za každé prihlásené družstvo mužov FO a FK dostaviť
zodpovedný funkcionár klubu, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja. Prerokujú sa na nej
podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný vklad, hrací systém, ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja. Na záver
tejto porady sa uskutoční vyžrebovanie turnaja.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.10.2018 do 31.12.2018 podľa zákona č.
1/2014 Z. z. a jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK vzala na vedomie informáciu sekretariátu ObFZ o jeho spracovaní
dňa 15.01.2019 a o jeho zaslaní v uvedený deň e-mailom na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na SFZ.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 23.01.2019, 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.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti za nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Od 17.11.2018
ho má z dôvodu nedoručenia dokladov o úhrade poriadkových pokút pozastavené: - rozh. M. Jakubec (- za nezaslanie ospr.
na stretn.: 28 € - KR: NOnS - m - 7.10.2018 a 26 € - KR: NOnS - m - 14.10.2018). Menovanému bude zrušené zastavenie
činnosti až po doručení dokladu o úhrade PP.
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 23.1.2019: Erik Dančišin; - dňa

24.1.2019: Róbert Mitník, Marek Kičinka, Ľubomír Andrejov. Predtým ju už doručili: Juraj Čižmár, Martin Luka, René
Eštok, Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Peter Škultéty. Ďalší ju môžu doručiť do 31.1.2019.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
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 17.01.2019: čiastka 113,62 € (zvyšné platby za
10/2018 importované na účet SFZ v dňoch 13.12.2018 - 10.01.2019; PP: 5708) za faktúru zaslanú na SFZ dňa
14.01.2019.
Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších
údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
za zdaňované obdobie roku 2018: Účtovníčka ObFZ ich spracovala v dňoch 18.-22.1.2019 a na ObFZ boli doručené dňa
22.1.2019. ObFZ v priebehu roku 2018 pri svojich akciách a podujatiach zamestnával na dohody a zmluvy týchto 63
zamestnancov (ako R, D, lektorov, organizátorov): L. Babjak, J. Bendzák, J. Bukaj, J. Cejkovský, M. Čekan, D.
Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, P. Dziad st., P. Feňuš, J. Ferenc, Š. Ferko, D. Gužiňák, T. Hamaríková, M.
Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, M. Juhás, P. Kaffan, T. F. Komenda, M. Končík, P. Koščo,
M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák ml., V. Lisák st., J. Mano, J. Matej, M. Mazár, Š. Miľo ml., Š. Miľo st., T. Olexa, O.
Palinský, R. Pavlenko, P. Pavlo, V. Pčolár, P. Piovar, Joz. Pivarník, L. Popik, P. Rapáč, P. Remecký, L. Rezanka, M.
Rovňak, M. Ruščanský, M. Sabo, M. Sovšák, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, T. Škodi, J. Špivák, S. Tkáč, M.
Tomči, P. Tudja, M. Tušek st., K. Ubľanská, M. Ubľanský, L. Vojtko, J. Zambory, M. Žofčák, A. Žoffčák.
Potvrdenie si zamestnanci môžu od 25.1.2019 vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Žiadosť o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môže každý u svojho zamestnávateľa podať do 15.2.2019,
kde je povinný predložiť aj toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže každý spracovať sám.
Správa a prevádzka ISSF za II. polrok 2018: Dňa 1.12.2018 mali všetky v tejto sezóne aktívne FO a FK na
Slovensku v ISSF vystavené faktúry pre SFZ za správu a prevádzku ISSF za II. polrok 2018 (za mesiace 07-12/2018).
Termín importovania ich platieb na účet SFZ bol 10.12.2018. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do
23.01.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Malčice. ObFZ
upozorňuje uvedený FO na úhradu tejto platby obratom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 23.01.2019 do 16:00
h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ 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.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

