Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 08 z 22.08.2018
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V utorok 28.8.2018 bude sekretariát
ObFZ z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu 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.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 16.8.2018 do 22.8.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: L.
Babjak na 24-25.8.2018 - rod. dôv., M. Juhás na 24-26.8.2018 - rod. dôv., J. Cejkovský na 24-25.8.2018 - prac. dôv.; o zruš. obs.: P. Piovar na 24.8.2018 - prac. dôv., T. F. Komenda na 26.8.2018 (stretn. o 3 hod. skôr) - rod. dôv., D. Gužiňák
na 24.8.2018 - osob. dôv.; - ospr. z neúčasti na zasad. KR dňa 22.8.2018: P. Kaffan - prac. dôv., J. Ferenc - prac. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 19.08.2018: Veľ.
Slemence (na výkon rozhodcu P. Piovara v stretn. 3.k. VII.LZ m Horovce – Veľ. Slemence z 19.08.2018); b) - dňa
19.08.2018: Tibava (na výkon rozhodcu T. F. Komendu v stretn. 3.k. VIII.L m Beša – Tibava z 19.08.2018).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 22.8.2018 sa naň dostavili: a) - rozh.: T. F. Komenda, Š. Ferko (všetci z dôvodu pohovoru; KR ho s nimi vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 22.8.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za oneskorené ospr. na stretn.: - rozh. D.
Gužiňák (12,50 € - KR: OOnS - mž - 24.8.2018). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť
do 30.8.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 22.8.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Zalužice (zo stretn. 3.k. VI.L m Zalužice – Hatalov z 19.8.2018; bez opatrení. KR si videozáznam ponecháva pre interné
potreby do oznámenia)
Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, že od 22.8.2018 prípadné pozastavenie delegácie nebude zverejňovať
v ÚS, ale bude oznamovať zaslaním na e-mail adresy.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 31.8.-2.9.2018: KR ho dňa 22.8.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 28.8.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 29.8.2018 a na stretnutia 17. ročníka súťaže
„Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019 dňa 28.8.2018: KR ho dňa 22.8.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 8, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 23.-26.8.2018: KR ich dňa 22.8.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 8, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR vo štvrtok 30.8.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: P.
Piovar a J. Ferenc – obaja z dôvodu pohovoru.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Štv 30.8.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Ložín (zo stretn. 3.k. VII.LZ m Ložín - Bracovce z 19.8.2018).
Požiadavka na spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: KR
požiadala Se ObFZ o ich spracovanie s týmito R a D: dňa 22.08.2018: M. Ivan, J. Šimko, M. Kurtak.
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov: KR žiada R: M. Ivan, P. Pavlo, P. Rapáč,
K. Ubľanská, T. Olexa, D. Gužiňák, P. Feňuš, M. Juhás, L. Babjak, P. Remecký o zaslanie tohto potvrdenia na ObFZ do
7.9.2018.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 1-2.9.2018 pre nedostatok R: KR ho dňa
22.8.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 3. kolo - So 1.9.2018 o 12:30 h: Iňačovce Petrovce n/L; V.LV d - 3. kolo - So 1.9.2018 o 12:30 h: Rus. Hrabovec - Podhoroď; VI.L m - 5. kolo - Ne 2.9.2018 o
12:30 h: Záhor - Hatalov; VII.LZ m - 5. kolo - Ne 2.9.2018 o 12:30 h: Veľ. Slemence - Tušice TNV; VIII.L m - 5. kolo Ne 2.9.2018 o 12:30 h: Tibava - Sobrance B.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2018/2019: Dohody potvrdené ŠTK si FK Iňačovce, Zempl.
Široká, Moravany, Rakovec n/O, Dúbravka, Ložín, Bracovce, Močarany, Zalužice môžu prevziať na ObFZ.
Zrušenie rozhodnutia ŠTK k opatreniam na ochranu verejného zdravia obyvateľstva: ŠTK na základe
zrušenia Príkazu č.7 prednostky OÚ Michalovce zo dňa 31.7.2018 na zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia
obyvateľstva a vykonania záchranných prác, rozhodla dňom 22.8.2018 zrušiť odohranie domácich stretnutí FO-FK
Trhovište, Zemplínska Široká, Iňačovce, Kriš. Liesková, Veľ. Kapušany plánované v mesiaci august 2018 na ihriskách
súperov.
Súhlas rodičov a FK so štartom vekovo mladšieho hráča za družstvo mladších žiakov: ŠTK ho na základe
požadovaných súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii žiakov: - dňa
22.08.2018: OŠK Porostov (Samuel Karackay - 1405424), Krišovská Liesková (René Kesely - 1404864, Gergo
Kesely - 1404906, Daniel Mako - 1404908, Marián Kesely - 1044862, Mário Horváth - 1404907, Thomas Német 1404866, Alonzo Német - 1404865, Xénia Bodnárová - 1405078). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a
FK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) III.L ž U15 - 1.k. z 16.08.2018: Vyš. Remety - Veľ.

Kapušany 3:0 a 0:3 kont. (Do ani Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Olexu z 16.08.2018; PP 100 € do ZF pre
Vyš. Remety a 100€ do ZF pre Veľ. Kapušany, do pozornosti DK); b) V.LV d U19 - 1.k. z 18.08.2018: Pavlovce n/U Rus. Hrabovec. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie vopred podané oznámenie na ObFZ, domácemu FK a v ISSF z
dôvodu ochorenia 7 hráčov FK R. Hrabovec. Dodané potvrdenie od Interná amb. MUDr. Martina Muchová zo
17.08.2018. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1.k. V.LV d U19 Pavlovce n/U - Rus. Hrabovec dňa 30.8.2018
(štvrtok) o 16:00 hod. na ihrisku v Pavlovciach n/U.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
- V. LV d U19 1.k. z 18.8.2018 Kusín - Podhoroď: D - bez tlačiarne, návrh PP 4€ pre Kusín, do pozornosti DK.
- VII.LV m 3.k. z 19.8.2018 Rus. Hrabovec – Rem. Hámre: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec,
do pozornosti DK.
Doručenie papierového zápisu zo stretnutia: Na ObFZ ho dňa 20.8.2018 doručil FK Veľ. Slemence zo
stretn. IV.LV ž U15 1.k zo 17.8.2018 Veľ. Slemence - Zalužice z dôvodu nedelegovania R. Správca súťaže ho spracoval
v ISSF.
Informácie k stretnutiu pre potreby ŠTK: a) VIII.L m 3.k z 19.8.2018 Malčice - Lekárovce; R P. Piovar ich
uvádza v poznámke, nie v zázname R. Do pozornosti KR.
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: ● Tušice TNV - dňa 22.8.2018 - k stretnutiu 2.k. VII.LZ m z 12.08.2018 Tušice TNV - Ložín (Lukáš
Froň 1278445, Michal Repko 1226093). Bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 22.8.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 15.-19.8.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 22.08.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Oborín - VII.LZ m 5.k z 2.9.2018 Oborín - Rakovec n/O: nový termín - 1.9.2018 o 16:00 h v Oboríne.
Súhlas súpera v ISSF nepotvrdený. ŠTK prejedná žiadosť až po vyjadrení sa súpera. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre
Oborín.
● Topoľany - III.L ž U15 2.k z 23.8.2018 Topoľany - Sobrance: nový termín - 4.9.2018 o 15:00 h v
Topoľanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v utorok 4.9.2018 o 15:00 h na
ihrisku v Topoľanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Topoľany.
● Močarany - III.L mž U13 2.k z 24.8.2018 Veľ. Revištia - Močarany: nový termín - 23.8.2018 o 16:00 h vo
Veľ. Revištiach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať vo štvrtok 23.8.2018 o 16:00 h
na ihrisku vo Veľ. Revištiach. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Močarany.
● Sobrance - III.L mž U13 3.k z 29.8.2018 Sobrance - Veľ. Kapušany: nový termín - 29.8.2018 o 13:00 h v
Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 29.8.2018 o 13:00 h na
ihrisku v Sobranciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Sobrance.
● Strážske - III.L mž U13 2.k z 22.8.2018 Veľ. Kapušany - Strážske: nový termín - 10.9.2018 o 16:00 h vo
Veľ. Kapušanoch. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pondelok 10.9.2018 o 16:00
h na ihrisku vo Veľ. Kapušanoch. Poplatok do ZF za žiadosť 15 € pre Strážske.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 22.8.2018 sa naň dostavili: a) Pavlovce n/L (I. Gaľa - štatutárny
zástupca futb. oddielu) z dôvodu pohovoru k neúčasti na stretnutí 2.k VII.LV m Zalužice B -Pavlovce n/U B z 11.8.2018
a nezabezpečenia natáčania videozáznamu zo stretnutia 1.k VII.LV m Pavlovce n/U B -Iňačovce z 5.8.2018 ŠTK s nim
vykonala pohovor, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK vo štvrtok 30.08.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h:
Ruský Hrabovec, Kusín, Porostov (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu pohovoru k nedostatkom vo vybavení
futbalových štadiónov. Toto predvolanie vyplýva z uznesenia VV ObFZ MI zo dňa 13.8.2018.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 1-2.9.2018 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 22.8.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019 hraných v dňoch 17.-19.8.2018: Rozhodnutia DK:
- Vojtech Čačko (115598) - 10 € - Pus. Čemerné, VII.LZ m - podľa čl. 46/1,b DP ukladá DS - 3 súťažné stretn. od
21.8.2018 podľa čl 46/2 DP
- Adrian Haraszti (1201413) - 10 € - Beša, VIII.L m - podľa čl. 46/1,b DP - DK ukladá DS - 2 súťažné stretn. od
21.8.2018 podľa čl 46/2 DP
- Alexander Adi (1278199) - 10 € Vojany, VI.L m - podľa čl.49/1b, 2b, ukladá DS - 7 týždňov NEPO, od 22.8. do
10.10.2018 + pokuta 100 €.
- Rastislav Hromý, (1104406) - 10 € - Bracovce, VII.LZ m - podľa DP čl. 49/1a, 2a, ukladá DS - 4 súťažné stretn.
NEPO, od 22.8.2018 + pokuta 50 €.
- Kamil Lebeda, (1234135) - 10 € - Ložín, VII.LZ m - podľa DP čl. 45/1, 2a, ukladá DS - 2 súťažné stretn. NEPO, od
22.8.2018.
- Marek Fako (1320177) - 10 € - Rakovec n/O, VII.LZ m - podľa čl. 37/3 ukladá DS - 1 súťažné stretn. NEPO od
22.8.2018
- Michal Balog (1319978) - 10 € - Bracovce, VII.LZ m - podľa DP čl. 37/3 ukladá DS - 1 súťažné stretn. NEPO od

22.8.2018
Zmena disciplinárnej sankcie: a) - Tomáš Tancoš (1191360) - Malčice, VIII.L m - DK berie na vedomie
žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (zastavenie
športovej činnosti na 2 zápasy) mení zvyšok trestu na podmienečný a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do
21.11.2018; b) - Ján Hutaj (1231575) - Budkovce, VI.L m - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu
zvyšku DS a podľa čl. 41/1,2 DP zvyšok DS 1 stretnutie NEPO, zmenila na PO od 21.8.2018 a určuje skúšobnú dobu na
3 mesiace do 22.11.2018.
Neprístojnosti v stretnutí: V stretnutí 2.k. VII.LZ m Tušice TNV - Ložín z 12.8.2017. Lukáš Bodnár (1159306)
10 € - Ložín, VI.L m, vykázanie z lavičky náhradníkov za NS - urážky a vyhrážanie R v stretnutí, podľa DP čl. 48/1c,
2b, zohľadnení priťažujúcich okolnosti čl. 36/2a, b, h, ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho, tímového
manažéra a vstup na lavičku náhradníkov počas majstrovských stretnutí na 4 mesiace NEPO - od 22.8.2018 do
15.5.2019, s prerušením cez zimnú prestávku (od 29.10.2018 do 22.3.2019) + pokuta 150 €.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 07/2018: dňa 15.08.2018: Budkovce, Veľ. Slemence, Vyš. Remety (všetkým od 14.08.2018 bez ďalšieho postihu); - dňa
16.08.2018: Veľ. Revištia (od 14.08.2018 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 22.08.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O; - za ZF z 07/2018: - od 14.08.2018:
Pozdišovce. 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.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za oneskorené ospr. na
stretn.: rozh. D. Gužiňák (12,50 € - KR: OOnS - mž - 24.8.2018); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad
o úhrade doručiť do 30.8.2018 na ObFZ); - od ŠTK: - za nenastúpenie na stretnutie: Vyš. Remety (100 € - ŠTK: NnS - ž 16.8.2018); Veľ. Kapušany (100 € - ŠTK: NnS - ž - 16.8.2018); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
Kusín (4 € - ŠTK: NpTkS - d - 18.8.2018); Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 19.8.2018). Všetky tieto mal
tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 13.08.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2018.
Vyžiadanie videozáznamu: DK žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Štv 30.8.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VII.LZ m Tušice TNV - Ložín
z 12.8.2017).
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 17.-19.8.2018:
III.L mž U13 - 2. kolo - streda 22.8.2018 o 15:00 h: Veľ. Kapušany - Strážske (Po 10.9.2018 o 16:00 h.: Š.
Miľo), Veľ. Revištia - Močarany (Štv 23.8.2018 o 16:00 h.: Tudja ako R za Gužiňáka)
III.L ž U15 - 2. kolo - piatok 24.8.2018 o 16:00 h: Topoľany - Sobrance (Uto 4.9.2018 o 15:00 h.: Feňuš)
IV.LV ž U15 - 2. kolo - piatok 24.8.2018 o 16:00 h: Zalužice - Tibava (Feňuš ako R za Piovara)
VI.L m - 4. kolo - nedeľa 26.8.2018 o 16:00 h: Vojany - Žbince (o 13:00 h.: L. Kurták ako AR1 za Komendu)
VIII.L m - 4. kolo - nedeľa 26.8.2018 o 16:00 h: Stretava - Tibava (Komenda ako R za Gužiňáka), Lekárovce Ptrukša (Gužiňák ako R za Komendu)
- na dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 29.-30.8.2018:
III.L ž U15 - 1. kolo - streda 29.8.2018 o 16:00 h: Nacina Ves - Topoľany (Feňuš)
V.LV d - 1. kolo - štvrtok 30.8.2018 o 16:00 h: Pavlovce n/U - Rus. Hrabovec (Dziad)
OBSADENIE R:
III.L mž U13 - 3. kolo - streda 29.8.2018 o 15:00 h: Vyš. Remety - voľno; Močarany - Kriš. Liesková (v
Zalužiciach: L. Kurták); Strážske - Veľ. Revištia (Zambory); Sobrance - Veľ. Kapušany (o 13.00 h.: Olexa)
17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 1. kolo - utorok 28.8.2018 o 17:00 h:
Moravany - Rakovec n/O (M. Kurtak), Koromľa - Strážske B (Tudja), Jovsa - Veľ. Slemence (Gužiňák), Lekárovce Porostov (Babjak), Stretava - Podhoroď (Tušek), Beša - Rem. Hámre (Palinský), Horňa - Kusín (Dziad), Sobrance B Bracovce (Kaffan), Ptrukša - Rus. Hrabovec (Cejkovský), Jastrabie pri MI - Iňačovce (Ruščanský), Pavlovce n/U B Pus. Čemerné (Piovar), Oborín - Horovce (Ferko), Topoľany B - Tibava (Mazár), Tušice TNV - Malčice (Matej).

SPRÁVY MATRIKY ObFZ:
Upozornenie k posúdeniu žiadosti o transfer hráča: Pre posúdenie žiadosti o transfer hráča mladšieho ako
18 rokov v zmysle článku 20 RaPP je potrebné, aby na detaile hráča bola uvedená úplná adresa trvalého alebo
obdobného pobytu hráča. Vzhľadom na veľké množstvo nedoriešených žiadostí o transfer hráča, ktorý nemá na detaile
uvedenú adresu pristupuje matrika SFZ počínajúc dňom 20.8.2018 k zamietnutiu takýchto žiadostí. Po doplnení adresy
má klub možnosť zadať novú žiadosť o transfer. Adresu na detaile hráča môže doplniť zákonný zástupca cez svoj účet.
Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča: Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v
zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za

účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom
používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby počnúc dňom
24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané
žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Členský poplatok ObFZ Michalovce na sezónu 2018/2019: ÚSS ObFZ, na základe svojej požiadavky
z 03.08.2018, vzal na vedomie informáciu EkÚ ObFZ o jeho úhrade v čiastke 20 € prevodom z účtu ObFZ dňa 3.8.2018 na
stanovený účet podľa údajov z faktúry.
Pridanie ďalších pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce
2018/2019 v II. polroku 2018: Tieto do ISSF doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) týmto z nich: - dňa
22.08.2018: Ivan Maroš, Šimko Ján, M. Kurtak (na obdobie 24.08.2018 - 31.10.2018).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie: Sekretariát ObFZ oznamuje, že budúco týždňové zasadnutia odborných komisií sa
uskutočnia vo štvrtok 30.8.2018.
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ od KR: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu
vyzdvihnúť tieto FO a FK: Kusín (zo stretn. 11.k. VII.LV m Kusín - Rus. Hrabovec z 29.4.2018, zo stretn. 12.k. VII.LV m
Kusín - Porostov z 6.5.2018, zo stretn. 15.k. VII.LV m Kusín - Tibava z 27.5.2018); Ložín (zo stretn. 12.k. VII.LZ m Ložín Veľ. Slemence z 8.4.2018); Veľ. Slemence (zo stretn. 13.k. VII.LZ m Veľ. Slemence - Pus. Čemerné z 15.4.2018); Malčice (zo
stretn. 15.k. VII.LZ m Malčice - Veľ. Slemence z 29.4.2018).
Výplaty zamestnancov ObFZ za 07/2018: Neboli žiadne, čo bolo dňa 3.8.2018 z ObFZ oznámené aj e-mailom
účtovníčke ObFZ.
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 07/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-3.8.2018 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 3.8.2018 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol 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/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 22.8.2018 do 16:00 h vygenerovali aj tieto FO
a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): (vygenerovať si ho obratom mal MFK Zemplín
Michalovce); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 0; predtým 11): (vygenerovať si ho
obratom mali aj tieto 2 FO a FK: Lastomír, Sobrance); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší
1; predtým 37): Lekárovce (vygenerovať si ho obratom mali aj tieto 2 FO a FK: Palín, Rus. Hrabovec).
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: Tieto na základe požiadavky KR
z 22.08.2018 spracoval sekretariát ObFZ dňa 23.8.2018 s R a D podľa zoznamu, a to na obdobie 24.08.-31.10.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov medzi ObFZ a zamestnancom na II.
polrok 2018: Na ObFZ sú povinní ho po 1.9.2018 doručiť všetci študenti.
Nahlásenie ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2018: Na
základe požiadavky Se ObFZ z 22.08.2018 bolo zrealizované účtovníčkou ObFZ dňa 23.08.2018.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 22.8.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.8.2018. Do 22.08.2018 do 16:00 h ich už
na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK: - dňa 15.08.2018: Budkovce, Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa
16.08.2018: Veľ. Revištia. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Pozdišovce.
Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 13.8.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od
nasledujúceho dňa (od 14.8.2018) 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. Do pozornosti DK.
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V jej 3. kole sa v dňoch 4.-5.9.2018 predstaví už
len 64 družstiev v 32 stretnutiach (spomedzi 236 prihlásených do súťaže), medzi ktorými sú už len 2 družstvá mužov
FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré sa predstavia v týchto stretnutiach: MŠK Námestovo - MFK
Zemplín Michalovce, OŠK Pavlovce n/U - ŠK Odeva Lipany (víťazi týchto stretnutí postúpia do ďalšieho 4. kola).
Oblastný futbalový zväz Michalovce

