Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 03 z 18.07.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 12.7.2018 do 18.7.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: o neobs.: M. Mazár na 11.8.2018 - rod. dôv.; - ospr. z neúčasti na letnom seminári R a D dňa 27.7.2018: L.
Kurtak - prac. dôv.; T. Hamaríková - prac. dôv., P. Pavlo - rod. dôv.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa
18.7.2018: J. Zambory, T. F. Komenda.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Uskutoční sa v piatok 27.7.2018
od 16:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bude
vyhodnotenie činnosti v jarnej časti sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ, vydanie pokynov k sezóne 2018/2019
súťaží ObFZ. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť.
ročník 2018/2019 od svojho odborného lekára (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R pre sezónu
2018/2019 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu vľavo, v časti "Príprava sezóny
2018/2019").
Upozornenie k členskému poplatku R a D na sezónu 2018/2019: Každý R a D je povinný si
v ISSF vygenerovať svoj členský poplatok na sezónu 2018/2019 a faktúru o tom obratom aj uhradiť.
Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že svojou systematickou a odbornou prácou sa jej
v predchádzajúcom období podarilo zvýšiť počet rozhodcov pôsobiacich v súťažiach ObFZ a preto od
sezóny 2018/2019 sa bude v každej súťaží mužov a dorastencov hrať stretnutie o 3 hod. skôr pred ÚHČ už
len to, ktoré je v RS uvedené na poslednom mieste.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Vyžrebovanie jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce v sezóne 2018/2019: ŠTK ho s požadovanými
výnimkami vykonala a definitívne schválila na svojom zasadnutí dňa 18.7.2018. Vyžrebovanie súťaží je
zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti pod názvom „Príprava sezóny 2018/2019“
a na „Futbalnete“.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ju v zmysle
SPF, čl. 28/4,5,6, doručili už aj tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev mládeže: - dňa
12.7.2018: a) Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „OFK Dúbravka“ (vytvorilo sa z družstiev
dorastencov OFK Dúbravka a OFK Hatalov) - hrať bude v V. lige Západ dorastencov U19 ObFZ Michalovce.
b) Spoločné družstvo žiakov U15 pod názvom „OFK Hatalov“ (vytvorilo sa z družstiev dorastencov OFK
Hatalov a OFK Dúbravka) - hrať bude v IV. lige Západ žiakov U15 ObFZ Michalovce. Tieto ich dohody, ktoré
nadobudli platnosť dňa 18.7.2018 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ Michalovce o jej schválení, budú z
ObFZ zaslané e-mailom k zaevidovaniu v ISSF na ORS SFZ.
17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: ŠTK jeho
rozpis prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 18.7.2018. Do vyžrebovania tejto súťaže, budú
povinne zaradené všetky družstvá mužov FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“
(aj B-družstvá) na základe prihlášok družstiev do súťaží sezóny 2018/2019 a na základe získaných koeficientov
z majstrovských súťaží v predchádzajúcej sezóne. ŠTK schválila nasledujúci ročník tejto súťaže organizovať
v týchto termínoch: 1. kolo - Ut 28.08.2018 o 17:00 h: Moravany - Rakovec n/O, Koromľa - Strážske B,
Jovsa - Veľ. Slemence, Lekárovce - Porostov, Stretava - Podhoroď, Beša - Rem. Hámre, Horňa - Kusín,
Sobrance B - Bracovce, Ptrukša - Rus. Hrabovec, Jastrabie pri MI - Iňačovce, Pavlovce n/U B - Pus.
Čemerné, Oborín - Horovce, Topoľany B - Tibava, Tušice TNV - Malčice; 2. kolo - St 12.09.2018 o 16:30 h
(štartuje v ňom 31 družstiev mužov (14 víťazov stretnutí z 1. kola, 2 družstvá zo VII.L Z m zo sezóny
2017/2018, 3 družstvá zo VII.L V zo sezóny 2017/2018 a všetkých 12 družstiev zo VI.L m zo sezóny
2017/2018 v 15 stretnutiach jednokolovo); 3. kolo -St 26.09.2018 o 16:00 h; 4. kolo - prvé stretnutia - St
10.10.2018 o 16:00 h; odvetné stretnutia - St 24.10.2018 o 16:00 h; 5. kolo - prvé stretnutia - St 10.4.2019 o
16:30 h; odvetné stretnutia - St 24.4.2019 o 17:00 h; 6. kolo - 1 záverečný súboj o 1. miesto - Ut 7.5.2019 o
17:00 h. Vyžrebovanie 3. kola ŠTK vykoná na svojom zasadnutí dňa 5.9.2018.
Úhrada vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom sezóny 2017/2018 na
účet ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2017/2018: ŠTK informáciu EkÚ
o tejto úhrade dňa 16.7.2018 po 170 € pre FO a FK (Topoľany B, Pavlovce n/U B, Tušice TNV) vzala na
vedomie.
Faktúra za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ju dňa 13.7.2018 doručil MFK Veľké

Kapušany spracovanú podľa vopred dohodnutých podmienok. ŠTK požiadala EkÚ ObFZ uhradiť túto
prevodom z účtu ObFZ na účet príslušného FO podľa týchto údajov: Veľ. Kapušany (čiastka: 130 €; IBAN:
SK12 0200 0000 0039 6397 8451; SWIFT: SUBASKBX; VS: 2018001; KS: 0308; ŠS: 20180621).
Zrušenie podanej prihlášky družstva do súťaže pre sezónu 2018/2019: Do stanoveného termínu
5.7.2018 jej zrušenie na ObFZ oznámil futb. oddiel TJ Družst. Malčice ohľadom svojho družstva dorastencov
U19. ŠTK na základe toho rozhodla uvedenému FO vrátiť zo ZF za 06/2018 súťažný vklad a jeho doplatok za
družstvo dorastencov U19 a požiadala EkÚ ObFZ uhradiť tieto prevodom z účtu ObFZ na účet príslušného FO
podľa týchto údajov: Malčice (čiastky: 50 + 12,50 €; IBAN: SK91 5600 0000 0042 7756 1001; SWIFT:
KOMASKBX; VS: 20180630; KS: 0556; ŠS: 20180711).
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2018 do 30.6.2018 podľa DP, čl. 57 a 58:
Na základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 12.7.2018. DK ObFZ podľa uvedených
článkov v uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Požiadavka o spracovanie vyúčtovania pokút udelených DK ObFZ v období od 1.4.2018 do
30.6.2018 podľa zákona č. 1/2014 Z. z. a jeho zaslanie na stanovenú adresu: DK o to požiadala sekretára
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.
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek
matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry za 06/2018: DK ich na
základe informácií EkÚ ObFZ zrušila týmto FO a FK: - dňa 12.7.2018: Čičarovce, Koromľa, Porostov,
Tibava, Veľ. Slemence (všetkým z 11.7.2018 bez ďalšieho postihu); - dňa 16.7.2018: Ložín, Vyš. Remety
(obom z 11.7.2018 bez ďalšieho postihu).
Ďalšie nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie ďalšej dogenerovanej zbernej faktúry za 06/2018: Na
základe informácií EkÚ ObFZ ich majú aj tieto FO a FK: - od 18.7.2018: Trhovište. 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.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek
matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry za 06/2018: Stále ich na
základe informácií EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - od 11.7.2018: Bánovce n/O, Malčice. 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.
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 EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vystavenie ďalších faktúr ObFZ a ich zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z
mesačných zberných faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Tieto boli účtovníčkou ObFZ vystavené, ňou doručené na
sekretariát ObFZ e-mailom a odtiaľ zaslané e-mailom na Ekonomický úsek SFZ na stanovenú adresu v týchto
dňoch: dňa 19.4.2018: v celkovej čiastke 2.837,80 € (všetky platby za 03/2018 importované na účet SFZ v
dňoch 1.-18.4.2018; PP: 4168); dňa 21.5.2018: v celkovej čiastke 8.675,29 € (všetky platby za 04/2018
importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.5.2018; PP: 4242); dňa 21.6.2018: v celkovej čiastke 11.393,91 €
(neúplné platby za 05/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-20.6.2018; PP: 4313); dňa 29.6.2018: v
celkovej čiastke 294,91 € (zvyšné platby za 05/2018 importované na účet SFZ v dňoch 21.-28.6.2018; PP:
4336).
Požiadavka ŠTK o úhradu vrátok finančnej zábezpeky pre FO a FK uhradených pred štartom
sezóny 2017/2018 na účet ObFZ za nové družstvo mužov v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce 2017/2018:
EkÚ ObFZ tieto vrátky po 170 € pre FO a FK (Topoľany B, Pavlovce n/U B, Tušice TNV) uhradil dňa
16.7.2018. Uvedené dáva na vedomie pre ŠTK ObFZ.
Požiadavka ŠTK o úhradu faktúry za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 16. ročníka
súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: EkÚ ObFZ túto v zmysle požiadavky ŠTK
uhradil prevodom z účtu ObFZ na účet príslušného FK dňa 16.7.2017 takto: Veľ. Kapušany - 130 €. Uvedené

dáva na vedomie pre ŠTK ObFZ.
Požiadavka ŠTK o vrátenie súťažného vkladu a jeho doplatku pre sezónu 2018/2019: EkÚ ObFZ
tieto v zmysle požiadavky ŠTK uhradil prevodom z účtu ObFZ na účet príslušného FO dňa 16.7.2017 takto:
Malčice - 50 + 12,50 €. Uvedené dáva na vedomie pre ŠTK ObFZ.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.7.2018 a ďalšie
dňa 3:7.2018, pričom platby za tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do
10.7.2018. Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich už do 18.7.2018 do 16:00 h na účte SFZ mali
importované tieto FO a FK: - dňa 12.7.2018: Čičarovce, Koromľa, Porostov, Tibava, Veľ. Slemence; - dňa
16.7.2018: Ložín, Vyš. Remety. Ani do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované tieto FO
a FK: Bánovce n/O, Malčice. Z FO a FK upozornených v predchádzajúcej ÚS ich už do 18.7.2018 do 16:00 h
na účte SFZ mali importované tieto FO a FK: - dňa 10.7.2018: Stretava; - dňa 16.7.2018: Beša; - dňa
17.7.2018: Tušice TNV. Ani do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK:
Trhovište. ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom. Do pozornosti DK.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Informácie k sezóne 2018/2019: Tieto budú priebežne zverejňované na stránke ObFZ v jej
aktuálnom menu vľavo v časti: Príprava sezóny 2018/2019. V stredu 18.7.2018 boli pridané tieto materiály:
Vyžrebovanie súťaží ObFZ MI 2018/2019 - žiaci a dorastenci. V piatok 20.7.2018 boli pridané tieto
materiály: Vyžrebovanie súťaží ObFZ MI 2018/2019 - muži.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je
povinný v ISSF vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF
klubu, ktorú klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do
18.7.2018 vygenerovali tieto FO a FK: - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (8): Hatalov,
Moravany, Poruba p/V, Rakovec n/O, Tibava, Vyš. Remety, Zalužice, Žbince (vygenerovať si ho obratom
má aj týchto 32 FO a FK: Beša, Bracovce, Budkovce, Dúbravka, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri
MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín, Palín, Podhoroď, Porostov,
Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Stretava, Trhovište, Tušice TNV,
Úbrež, Veľ. Slemence, Vojany, Záhor, Zempl. Široká).
Členské poplatky hráčov na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je
povinný v ISSF vygenerovať členský poplatok pre každého svojho hráča pre sezónu 2018/2019. Ten ISSF
zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o tom sú na adrese:
„http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2018/2019: Tento si je povinný
v ISSF vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, rozhodca, delegát, funkcionár, ...) individuálne.
Komplexné informácie o členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

