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SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 19.7.2018 do 25.7.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: o obs.: T. F. Komenda - v jarnej časti SR len na stretn. mužov; - ospr. z neúčasti na letnom seminári R a D dňa
27.7.2018: Š. Miľo - rod. dôv.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho už doručili aj títo R: - dňa
18.7.2018: D. Čeklovský, T. Olexa, Š. Miľo, M. Miľo, D. Gužiňák, J. Ferenc.
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:
Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Jeho základná a všeobecná časť aj s vyžrebovaním
súťaží a nominačnými listinami R a D pre SR 2018/2019 je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej menu
vľavo, v časti pod názvom „ObFZ Michalovce“ v nej Rozpisy súťaží ObFZ MI.
Úhrada faktúry za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár
ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: ŠTK informáciu EkÚ o tejto úhrade dňa
16.7.2018 pre MFK Veľ. Kapušany (130 €) vzala na vedomie.
Úhrada vrátok súťažného vkladu a jeho doplatku pre sezónu 2018/2019: ŠTK informáciu EkÚ
o tejto úhrade dňa 16.7.2018 pre FO TJ Družst. Malčice (50 + 12,50 €) vzala na vedomie.
Požiadavka o úhradu prerozdelenej PP: ŠTK, na základe rozhodnutia o prerozdelení PP 1000 €
udelenej pre FK Žbince za odhlásenie družstva dorastencov zo súťaže IV.L d U19 ObFZ MI 2017/2018
k 5.3.2018, požiadala EkÚ ObFZ o jej úhradu prevodom z účtu ObFZ po 84 € na účty zvyšných 12 FO a FK
tejto súťaže podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ.
Spracovanie prehľadu vrátok 50% pre FO a FK z uhradených pokút za nenastúpenia na
stretnutia súťaží ObFZ 2017/2018: ŠTK ho spracovala do 25.7.2018 a požiadala EkÚ ObFZ o ich úhradu
prevodom z účtu ObFZ na účty FO a FK podľa údajov dodaných pre EkÚ ObFZ.
Dôležité upozornenia pre kluby k štartu svojich kolektívov v súťažiach ObFZ 2018/2019:
Každý klub je povinný: 1. vygenerovať členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 (komplexné informácie
o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 2. skontrolovať platnosť RP
hráčov svojich kolektívov (v prípade končiacej sa doby platnosti podať v ISSF cez EP „Žiadosť o vydanie RP
hráča“, kde pri každom hráčovi je potrebné dať jeho novú aktuálnu fotografiu (nepoužívajte pritom
funkcionalitu "Žiadosť o vydanie RP - hromadné predĺženie", pri ktorej nie je možnosť pridávania
nových fotografií); 3. vygenerovať členské poplatky za hráčov svojich družstiev na sezónu 2018/2019
(komplexné informácie o tom sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“); 4. zabezpečiť
platné lekárske prehliadky hráčov svojich kolektívov; 5. pri štarte hráča narodenom v roku 2004 po dovŕšení
veku 14 rokov v kategórii dorastencov predložiť rozhodcovi stretnutia pred stretnutím „Potvrdenie
o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ schválené rodičmi (alebo zákonným zástupcom),
telovýchovným lekárom a ŠTK; 6. zaregistrovať si potrebné osoby "športových odborníkov" pomocou
návodu na „http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici“ vopred, nakoľko len zaregistrovaných
športových odborníkov klub DOKÁŽE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného
tímu družstva (ak niekoho klub požiada o Registráciu osoby/príslušnosti v ISSF, ten túto registráciu MUSÍ
schváliť, inak ho klub nedokáže nahrať do Zápisu o stretnutí).







Žiadosť o zmenu miesta a termínu stretnutia:
Iňačovce - VII.LV m 1. k. z 5.8.2018 Pavlovce n/U B - Iňačovce: nový termín - 5.8.2018 o 16:30 h v
Iňačovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v nedeľu
5.8.2018 o 16:30 h na ihrisku v Iňačovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Iňačovce.
Vojany - VI.L m 1. k. z 5.8.2018 Vojany - Poruba p/V: nový termín - 4.8.2018 o 16:30 h. Súhlas
súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 4.8.2018 o 16:30 h na
ihrisku vo Vojanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Vojany.
Tušice TNV - VII.LZ m 1. k. z 5.8.2018 Oborín - Tušice TNV: nový termín - 7.10.2018 o 14:30 h.
Súhlas súpera v ISSF zamietnutý. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pôvodnom termíne v
nedeľu 5.8.2018 o 16:30 h na ihrisku v Oboríne. Poplatok za žiadosť sa nevyžaduje.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.

SPRÁVY DK ObFZ:
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 20.7.2018: Trhovište (z 18.7.2018 bez ďalšieho
postihu); - dňa 23.7.2018: Malčice (z 11.7.2018 bez ďalšieho postihu).
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. 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 ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Oznámenie zmien ObFZ Michalovce pre sezónu 2018/2010 k 30.06.2018: FZ sú povinné
každoročne k 30.6., v súvislosti s prípravou novej sezóny súťaží FZ, ako aj s nastávajúcim registračným
obdobím, oznámiť zmeny za svoj FZ na SFZ. ObFZ Michalovce ich oznámil na SFZ e-mailom tieto:
1. zmeny „Matričnej príslušnosti klubov“ - došlo k nim pri týchto FO a FK:
OŠK Krišovská Liesková - zmena matričnej príslušnosti z ObFZ Michalovce na VsFZ Košice
(družstvo mužov FO uvedeného OŠK postúpilo zo súťaže VI. ligy mužov ObFZ Michalovce 2017/2018 do
súťaže V. ligy zemplínskej mužov VsFZ Košice 2018/2019).
2. zoznam neaktívnych klubov oproti sezóne 2017/2018 - do termínu stanoveného ObFZ
Michalovce žiaden svoj kolektív do žiadnej dlhodobej súťaže FZ sezóny 2018/2019 spomedzi FO a FK zo
sezóny 2017/2018 neprihlásili, čím sa pre sezónu 2018/2019 stali neaktívnymi, tieto FO a FK: TJ Bánovce
n/O.
3. zoznam klubov na zmenu stavu „neaktívny“ na „aktívny“ oproti sezóne 2017/2018 - do
termínu stanoveného ObFZ Michalovce svoje kolektívy do dlhodobých súťaží FZ sezóny 2018/2019,
spomedzi FO a FK, ktoré neštartovali v súťažiach FZ 2017/2018, neprihlásil žiaden klub, ktorému je
potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“.
Potvrdenie zrealizovania týchto zmien v ISSF bolo zo SFZ doručené na ObFZ e-mailom.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požiadavka DK 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: Na základe požiadavky DK ho
spracoval sekretár ObFZ a dňa 20.7.2018 ho e-mailom zaslal na stanovenom tlačive na požadovanú adresu na
SFZ.
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“.Členskýpoplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do
25.7.2018 vygenerovali tieto FO a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1):

(vygenerovať si ho obratom má MFK Zemplín Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične
patriacich pod VsFZ (8): Čičarovce, Kriš. Liesková, Nac. Ves, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Strážske, Veľké
Kapušany, Veľké Revištia (vygenerovať si ho obratom má aj týchto 5 FO a FK: Lastomír, MI - TJ Sokol
Močarany, MI - AFK Topoľany, Sobrance, Vinné); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ
Michalovce (predtým 8, teraz ďalších 11): Horňa, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Podhoroď, Porostov,
Ptrukša, Stretava, Úbrež, Veľ. Slemence, Záhor, Zempl. Široká (vygenerovať si ho obratom má aj týchto 21
FO a FK: Beša, Bracovce, Budkovce, Dúbravka, Horovce, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kusín,
Lekárovce, Ložín, Malčice, Oborín, Palín, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec,
Trhovište, Tušice TNV, Vojany).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ
Michalovce: ObFZ ich dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 15.03.2018: 11.150,06 € (všetky
platby za 10/2017 importované na účet SFZ v dňoch 1.11.2017-13.3.2018; PP: 3984) za faktúru zaslanú na
SFZ dňa 13.03.2018; 5,00 € (všetky platby za 12/2017 importované na účet SFZ v dňoch 01.12.201712.01.2018; PP: 3556) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 12.01.2018; 675,00 € (všetky platby za 01/2018
importované na účet SFZ v dňoch 1.2.-13.3.2018; PP: 3985) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 13.03.2018;
74,00 € (všetky platby za 02/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-12.3.2018; PP: 3971) za faktúru
zaslanú na SFZ dňa 12.03.2018; dňa 20.04.2018: 2.837,80 € (všetky platby za 03/2018 importované na účet
SFZ v dňoch 1.-18.4.2018; PP: 4168) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 19.04.2018; dňa 23.05.2018: 8.675,29 €
(všetky platby za 04/2018 importované na účet SFZ v dňoch 1.-18.5.2018; PP: 4242) za faktúru zaslanú na
SFZ dňa 21.05.2018; dňa 25.06.2018: 11.393,91 € (neúplné platby za 05/2018 importované na účet SFZ v
dňoch 1.-20.6.2018; PP: 4313) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 21.06.2018; dňa 04.07.2018: 294,91 € (zvyšné
platby za 05/2018 importované na účet SFZ v dňoch 21.-28.6.2018; PP: 4336) za faktúru zaslanú na SFZ dňa
29.06.2018.
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 25.7.2018 do 16:00 h na účte SFZ mali
importované aj tieto FO a FK: - dňa 23.7.2018: Malčice. Ani do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali
importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Z FO a FK
upozornených v ÚS č. 2 ich už do 25.7.2018 do 16:00 h na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa
20.7.2018: Trhovište (z týchto ich už na účte SFZ mali importované všetky požadované FO a FK). Do
pozornosti DK.
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: Štartujú v ňom len prihlásené družstvá
mužov FO a FK I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré budú v sezóne 2018/2019 štartovať minimálne v
V. lige mužov). Súťaž riadi ŠTK SFZ a družstvá v nej štartujú na vlastné náklady. Z FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce v nej spomedzi 236 prihlásených družstiev štartuje aj týchto 6 FO a
FK: MFK Zemplín Michalovce, MFK Sobrance, MFK Veľ. Kapušany, ŠK Strážske, OŠK Pavlovce
n/U, OŠK Kriš. Liesková. Program súťaže: predkolo - 15.a 21.-22.7.2018: bez zástupcov ObFZ MI; 1.
kolo: 18.-29.7.2018: Brekov - Strážske 0:2, Parchovany - Sobrance 0:1, Kriš. Liesková - Veľ. Kapušany 0:3,
Čierna n/T - Pavlovce n/U 2:6 (víťazi postúpili do ďalšieho kola); MFK Zemplín Michalovce mal voľno; 2.
kolo: 8. augusta 2018: Bešeňová - Zemplín Michalovce; Sobrance - Bardejov, Strážske - Humenné, Pavlovce
n/U - Veľ. Kapušany.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

