Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 32 z 06.02.2019
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 súťaží ObFZ 2018/2019: Tento je zverejnený na webovej stránke ObFZ
v jej aktuálnom menu uprostred.
Seminár delegátov stretnutia licencie A: VsFZ v spolupráci s ObFZ Prešov organizuje seminár delegátov
stretnutia licencie A, ktorý sa uskutoční 16.3.2019 v Prešove. KR žiada záujemcov z radu bývalých, alebo súčasných R,
funkcionárov, hráčov, aby svoj záujem nahlásili do 25.2.2019 na sekretariáte ObFZ s uvedením mena, priezviska, email, tel. kontakt a registračné číslo frekventanta. Presné miesto seminára bude zverejnené v nasledujúcich ÚS.
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:
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) tak, aby bolo na ObFZ čo najskôr. Termín uzavretia ich doručenia je 5.2.2019. V termíne do 5.2.2019 záväznú
prihlášku na ObFZ doručili tieto FO a FK: - dňa 1.2.2019: Zalužice; - dňa 5.2.2019: Rakovec n/O. Predtým ju už
doručili: Hatalov, Iňačovce, Tušice TNV, Dúbravka.
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: Uskutočnila sa v
stredu 6.2.2019 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa dostavili zástupcovia týchto FO a FK: Hatalov,
Iňačovce, Tušice TNV, Dúbravka, Zalužice, Rakovec n/O. Na porade sa prerokovali podmienky štartu družstiev v
turnaji, súťažný vklad, hrací systém (pri 6 družstvách), ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja. Na záver tejto porady
sa uskutočnilo vyžrebovanie turnaja. Materiály k turnaju (upresnený rozpis a športovo technické zásady) sú umiestnené
na webovej stránke ObFZ v jej aktuálnom menu uprostred.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 6.2.2019 dostala od týchto FO a FK:
● Ložín - všetky domáce stretnutia VII.LZ m v jarnej časti SR 2018/2019 odohrať v ÚHČ na ihrisku v Ložíne.
ŠTK sa k žiadosti vyjadrí po kontrole stavu HP a sociálnych priestorov na ihrisku v Ložíne.
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 30.01.2019, 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.
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).
OBSADENIE ROZHODCOV:
13. ročník „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2018/2019 - sobota
16.2.2019: (Šport. hala Gymnázia PH v Michalovciach; rozhodcovia: A. Stretavský - hlavný R turnaja; M. Mazár, J.
Zambory, M. Tušek). Obsadenie R na jednotlivé stretnutia bude zverejnené v programe turnaja v ŠH.
SPRÁVY TMK ObFZ:
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 31.1.2019: J. Moravský. Predtým ju
už doručili: Martin Rešovský, Rudolf Feňuš, Marek Eštok, Miroslav Paško, Jaroslav Gomboš, Stanislav Ščerbák, Juraj
Sabol, Miroslav Liebl, Zdenko Marjov, Juraj Čižmár, Martin Luka, René Eštok, Miroslav Žofčák, Ján Džubanský, Peter
Škultéty, Erik Dančišin, Róbert Mitník, Marek Kičinka, Ľubomír Andrejov. Tento počet je definitívny.
Seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: TMK po spracovaní podkladov, ich zaslaní
na TMK SFZ a po jej schválení stanovila predbežný termín seminára na deň 15.3.2019 (piatok) od 15:30 h do 20:30 h
v reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Presný termín bude definitívne stanovený do 15.2.2019.

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
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: Tieto sú od 22.1.2019 k dispozícii na Se ObFZ, kde si ich už osobne alebo v zastúpení
postupne do 06.02.2019 do 15:00 h vyzdvihli aj: - dňa 31.01.2019: D. Gužiňák; - dňa 05.02.2019: M. Jakubec, A.
Žoffčák, V. Pčolár, P. Rapáč, P. Feňuš; - dňa 06.02.2019: P. Kaffan, D. Čeklovský, M. Čeklovský, P. Piovar, M. Sabo,
T. F. Komenda, P. Pavlo, J. Špivák. V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretariátom ObFZ si ich na Se ObFZ
mohli a môžu osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvihnúť aj títo ďalší z nich: L. Babjak, M. Čekan, M.
Dančišin, J. Ferenc, Š. Ferko, T. Hamaríková, M. Hospodi, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Končík, P. Koščo, V. Lisák ml.,
V. Lisák st., O. Palinský, R. Pavlenko, M. Rovňak, J. Šimko, J. Škodi, T. Škodi, P. Tudja. 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.
Výplaty zamestnancov ObFZ za 01/2019: Za uvedený mesiac neboli, čo bolo dňa 04.02.2019 z ObFZ oznámené aj
e-mailom účtovníčke ObFZ.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 01/2019: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 02.-06.02.2019 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 06.02.2019 k zúčtovaniu za uvedený
mesiac.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Informácia o zberných faktúrach FO a FK z ISSF za 01/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.02.2019, pričom platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 11.02.2019;
preto je potrebné ich uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom najneskôr 09.02.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK územne
patriace pod ObFZ MI na ich úhradu po vygenerovaní obratom. Z klubov územne patriacich pod ObFZ MI ich malo pre
ObFZ MI uhradiť týchto 17 FO a FK: Bracovce, Budkovce, Hatalov, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Ložín, Palín,
Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Stretava, Tibava, Vojany, Vyš. Remety, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2019: Do 06.02.2019 do 16:00 h ich už, podľa uvedenia v ISSF, na účte
SFZ mali importované tieto FO a FK: - dňa 04.02.2019: Bracovce; - dňa 05.02.2019: Hatalov, Rakovec n/O, Tibava,
Zempl. Široká. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 11.02.2019), nebude mať platbu z nej importovanú
na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 12.02.2019) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF
doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich
ani do 06.02.2019 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.

SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 15. 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 11.2.2019 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 15. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 11.2.2019: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.2.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK
a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
V stredu 06.02.2019 naše rady vo veku 77 rokov navždy opustil Štefan Manyo, bývalý dlhoročný delegát
súťaží ObFZ Michalovce (od roku 1980 až do sezóny 2010/2011), pričom počas tejto funkcie bol aj dlhoročným
členom orgánov ObFZ. Predtým bol aj aktívnym futbalistom TJ Zemplín Vihorlat Michalovce, TJ Družstevník Malčice,
TJ Družstevník Pavlovce n/U, TJ Zalužice. Posledná rozlúčka so zosnulým: v piatok 08.02.2019 o 11:00 h v Dome
smútku, Ul. Jána Kollára, v Michalovciach.
Česť jeho pamiatke!

Oblastný futbalový zväz Michalovce

