Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 09 z 30.08.2018
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V stredu 5.9.2018 bude sekretariát ObFZ
z dôvodu účasti funkcionárov na priateľskom medzištátnom stretnutí SLOVENSKO - DÁNSKO 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 23.8.2018 do 30.8.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: P.
Tudja na 1.9.2018 - osob. dôv., M. Ivan na 8.-9.9.2018 - osob. dôv., L. Babjak na 1.9.2018 - rod. dôv., P. Remecký od
29.8.2018 do 2.9.2018 - osob. dôv., M. Jakubec od 27.8.2018 do 8.9.2018 - rod. dôv., M. Tušek na 1-2.9.2018 - prac. dôv.;
- o zruš. obs.: Š. Ferko na 28.8.2018 - prac. dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa).
Nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 30.8.2018 nedostala od týchto FO a FK: Ložín (zo stretn.
3.k. VII.LZ m Ložín - Bracovce z 19.8.2018). Do pozornosti DK (100 € - KR: NvVZ - m - 19.8.2018).
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa 27.08.2018: Rakovec n/O
(na výkon rozhodcu J. Zamboryho v stretn. 4.k. VII.LZ m Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 26.08.2018); b) - dňa 28.08.2018:
Bracovce (na výkon rozhodcu Š. Miľa v stretn. 4.k. VII.LZ m Bracovce - Strážske B z 26.08.2018).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 30.8.2018 sa naň dostavili: a) - rozh.: P. Piovar, J. Ferenc (z dôvodu pohovoru; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti); b) - rozh.:
J. Ferenc - (z dôvodu neúčasti na letnom seminári R a D; KR ho s nim vykonala a vydala pokyny do jesennej časti SR
2018/2019).
Doručenie dokladu o úhrade PP: KR vzala na vedomie doručenie od týchto R: - D. Gužiňák (12,50 € - KR:
OOnS - mž - 24.8.2018).
Zrušenie pozastavenia obsadzovania: KR ho zrušila takto: a) - dňom 30.8.2018: - z dôvodu absolvovania náhr.
letného seminára R a D: J. Ferenc.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR vo štvrtok 6.9.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: M.
Tomči, J. Zambory – obaja z dôvodu pohovoru.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 7.-9.9.2018: KR ho dňa 30.8.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 4.9.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 5.9.2018: KR ho dňa 30.8.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 9, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 31.8.-2.9.2018: KR ich dňa 30.8.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 9, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Štv 6.9.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Trhovište (zo stretn. 4.k. VI.L m Trhovište - Palín z 26.8.2018).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov: Do 30.8.2018 ho na ObFZ doručili títo R:
T. Olexa. KR žiada R: M. Ivan, P. Pavlo, P. Rapáč, K. Ubľanská, D. Gužiňák, P. Feňuš, M. Juhás, P. Remecký o zaslanie tohto
potvrdenia na ObFZ do 7.9.2018.
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 30.08.2018: L. Babjak.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 8-9.9.2018 pre nedostatok R: KR ho dňa
30.8.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 4. kolo - So 8.9.2018 o 12:30 h: Palín - Močarany;
V.LV d - 4. kolo - So 8.9.2018 o 12:30 h: Úbrež - Kusín; V.LZ d - 4. kolo - So 8.9.2018 o 12:30 h: Vojany - Ložín VI.L
m - 6. kolo - Ne 9.9.2018 o 12:30 h: Žbince - Palín; VII.LV m - 6. kolo - Ne 9.9.2018 o 12:30 h: Kusín - Rus. Hrabovec
VII.LZ m - 6. kolo - Ne 9.9.2018 o 12:30 h: Oborín - Ložín; VIII.L m - 6. kolo - Ne 9.9.2018 o 12:30 h: Moravany Jastrabie pri MI.
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.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom
tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii dorastencov: - dňa 24.08.2018: Úbrež (Martin Mirda 19.2.2004 - poplatok 2 € pre Úbrež); - dňa 30.08.2018: Bracovce (Filip Blanár - 11.12.2003), Poruba p/V (Štefan
Bardoci - 23.3.2004, Ladislav Dolinič - 9.2.2004); v kategórii mužov: - dňa 24.08.2018: Rem. Hámre (Filip Peložata 13.11.2000 - poplatok 2€ pre Rem. Hámre). Kópie potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VII.LV m - 4.k. z 26.08.2018: Porostov - Rus. Hrabovec
hostia nenastúpili z dôvodu virózy a zranení hráčov, vzaté na vedomie podanie v ISSF od p. J. Cinkaniča z 26.8.2018;
doložené potvrdenie od lekára MUDr. Andrej Kurák zo dňa 24.8.2018. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia VII.
LV m - 4. k. z 26.8.2018 na 3:0 kont. SŤK zároveň udeľuje PP 200 € pre Rus. Hrabovec; b) 17. ročník súťaže
„Pohár ObFZ Michalovce“ - 1.k. z 28.08.2018: Ptrukša - Rus. Hrabovec hostia nenastúpili z dôvodu virózy a zranení
hráčov vzaté na vedomie podanie v ISSF od p. J. Cinkaniča z 28.8.2018; doložené potvrdenie od lekára MUDr. Andrej
Kurák zo dňa 24.8.201.8 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ – 1.

k. z 28.8.2018 na 3:0 kont. SŤK zároveň udeľuje PP 200 € pre Rus. Hrabovec.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Iňačovce - k stretnutiu 2.k. IV.L d U19 z 25.08.2018 Veľ. Revištia – Iňačovce (Miroslav Ferko 1409057).
● Dúbravka - k stretnutiu 2.k. V.LZ d U19 z 25.08.2018 Pus. Čemerné - Dúbavka (Mário Krajnák 1278101).
● Stretava - k stretnutiu 4.k. VIII.L m z 26.08.2018 Stretava – Tibava (Daniel Tancoš 1272842).
● Tibava - k stretnutiu 4.k. VIII.L m z 26.08.2018 Stretava – Tibava (Rastislav Kudelás 1264897, Tomáš
Chahaľák 1337487)
● Strážske B - k stretnutiu 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ“ z 28.08.2018 Koromľa - Strážske B (Ľubomír
Kopás 1215931).
RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj
oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF).
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: - dňa 24.8.2018 Žbince - k stretnutiu -VI.L m 2.k. z 12.8.2018 Poruba p/V - Žbince: Marko Havrila
1370590; Krásnovce -VI.L m 2.k. z 12.8.2018 Hatalov - Krásnovce: Peter Moskaľ 1159299. Bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 30.8.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 23.-26.8.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 30.08.2018 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:
● Petrovce n/L - IV.L d U19 3.k. z 1.9.2018 Iňačovce - Petrovce n/L: nový termín - 1.9.2018 o 11:00 h
v Iňačovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 1.9.2018 o 11:00 h na ihrisku
v Iňačovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Petrovce n/L.
● Oborín -VII.LZ m 5.k. z 2.9.2018 Oborín - Rakovec n/O: nový termín - 7.10.2018 o 15:00 h v Oboríne.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 7.10.2018 o 15:00 h na ihrisku v Oboríne.
Poplatok sa nevyžaduje.
● Veľké Revištia - III.L mž U13 3.k. z 29.8.2018 Strážske -Veľ. Revištia: nový termín - 8.9.2018 o 10:00 h v
Strážskom. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 8.9.2018 o 10:00 h na ihrisku v
Strážskom. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Veľ. Revištia.
● Poruba p/V -V.LV d U19 3.k. z 1.9.2018 Úbrež-Poruba p/V: nový termín - 1.9.2018 o 10:30 h v Úbreži.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 1.9.2018 o 10:30 h na ihrisku v Úbreži. Poplatok
do ZF za žiadosť 15€ pre Porubu p/V.
● Rus. Hrabovec -V.LV d U19 3.k. z 1.9.2018 Ruský Hrabovec - Podhoroď: nový termín – v žiadosti o zmenu
termínu v ISSF neuvedený. Súhlas súpera v ISSF nepotvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pôvodnom
termíne 1.9.2018 o 15:30 h na ihrisku v Rus. Hrabovci. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Rus. Hrabovec.
● Pavlovce n/U -IV.LV ž U15 3.k. z 31.8.2018 Pavlovce n/U - Zalužice: zmena miesta HP (rozhodnutie DK) –
31.8.2018 o 16:00 h v Budkovciach. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať 31.8.2018 o 16:00 h na ihrisku v
Budkovciach. Poplatok sa nevyžaduje.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK vo štvrtok 30.08.2018 sa dostavili tieto stránky:
o 15:00 h: Porostov (Miroslav Hreščák, Milan Gorej) z dôvodu pohovoru k nedostatkom vo vybavení futbalových
štadiónov. ŠTK s nimi prejednala pretrvávajúce nedostatky s dôrazom na ich odstránenie. ŠTK preverí pred začiatkom
jarnej časti SR 2018/2019 stav hracej plochy a vybavenosť areálu udelením pasportizácie.
Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK vo štvrtok 30.08.2018 sa po predvolaní
nedostavil štatutárny zástupca FK Kusín a FK Rus. Hrabovec. Návrh PP 4€ pre Kusín a Rus. Hrabovec. Do pozornosti
DK.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK vo štvrtok 06.09.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h:
Ruský Hrabovec, Kusín (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 8-9.9.2018 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 30.8.2018 prerokovala a schválila
Schválenie výsledkov stretnutí 1. kola súťaže 17. ročníka „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019 a stanovenie dvojíc jej 2. kola: Uskutoční sa na zasadnutí ŠTK dňa 5.9.2018. Víťazi stretnutí 1. kola
postúpia do 2. kola, ktorého dvojice určí ŠTK podľa koeficientov pred štartom tejto súťaže a podľa vopred schválených
zásad k tejto súťaži. Dvojice 2. kola, ktoré je na programe v Str 12.09.2018 o 16:30 h, zverejní v ÚS.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 2 ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019 hraných v dňoch 25.-26.8.2018: Rozhodnutia DK:
- Michal Michalko (1095941) - 10 € - Podhoroď, VII.L m - podľa DP čl.37/3 ukladá za 2. ŽK DS - 1 súťažné stretn.
NEPO od 27.8.2018
- Peter Kaffan (1191260) - 10 € - Horovce, VII.LZ - podľa DP čl. 37/3 ukladá za 2. ŽK DS - 1 súťažné stretn. NEPO od
27.8.2018
Zmena disciplinárnej sankcie: - Róbert Róka (1114626) - Rakovec n/O, VII.LZ m - DK berie na vedomie
žiadosť o upustenie od zvyšku DS a podľa DP čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 28.8.2018 a

určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 27.11.2018; - Adrián Haraszti (1201403) - Beša, VIII.L m - DK berie na
vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a podľa DP čl.41/1,2 zvyšok DS 1 stretn. NEPO zmenila na PO od
30.8.2018 a určuje skúšobnú dobu na 3 mesiace do 30.11.2018; - Kamil Lebeda (1234135) - Ložín, VII.LZ m - DK
berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS. DK konštatuje, že podľa DP čl. 41/1 uložená sankcia nesplnila
účel, preto nepristupuje k upusteniu od výkonu zvyšku DS.
Nepodmienečné zastavenie činnosti pre neuhradenie zbernej faktúry za 07/2018 do stanoveného termínu
a odohranie stretnutia mužov počas jej neuhradenia: DK na základe upozornenia EkÚ pre neuhradenie zbernej faktúry
za 07/2018 v zmysle DP 32/2 zastavila činnosť nepodmienečne na 1 stretnutie (odpočet 3 b. po skončení súť. ročníka)
týmto kolektívom FO a FK takto: Pozdišovce m. Uvedené sa dáva na vedomie ŠTK.
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 23.08.2018: Pozdišovce (od 14.08.2018 s postihom odpočtu 3 b. družstvu mužov uvedeného FO po skončení súť.
ročníka).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 29.08.2018 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.
Doručenie dokladov o úhrade pokút: Na ObFZ ich doručil: - dňa 30.8.2018: rozh. D. Gužiňák (12,50 € KR: OOnS - mž - 24.8.2018).
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Ložín (100 € - KR: NvVZ - m - 19.8.2018); - od ŠTK: - za nenastúpenie na stretnutie: Rus.
Hrabovec (200 € - ŠTK: NnS - m - 26.8.2018, 200 € - ŠTK: NnS - m - 28.8.2018); - za nedostavenie sa na zasad. ŠTK:
Rus. Hrabovec (4 € - ŠTK: NnZ - 30.8.2018); Kusín (4 € - ŠTK: NnZ - 30.8.2018). Všetky tieto mal tajomník DK
zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 31.08.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za 08/2018.
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 29.8.-2.9.2018:
III.L mž U13 - 3. kolo - streda 29.8.2018 o 15:00 h: Strážske - Veľ. Revištia (So 8.9.2018 o 10:00 h.: Zambory)
III.L ž U15 - 3. kolo - piatok 31.8.2018 o 16:00 h: Vyš. Remety - Topoľany (Štv 30.8.2018: Hospodi ako R za
Remeckého)
IV.LV ž U15 - 3. kolo - piatok 31.8.2018 o 16:00 h: Pavlovce n/U - Zalužice (v Budkovciach: Hospodi)
IV.L d U19 - 3. kolo - sobota 1.9.2018 o 15:30 h: Iňačovce - Petrovce n/L (o 11:00 h.: Piovar ako R za Dziada)
V.LV d U19 - 3. kolo - sobota 1.9.2018 o 15:30 h: Úbrež - Poruba p/V (o 10:30 h.: Gužiňák ako R za Tudju),
Rus. Hrabovec - Podhoroď (o 12:30 h.: Dziad ako R za Tudju)
VI.L m - 5. kolo - nedeľa 2.9.2018 o 15:30 h: Palín - Vojany (Gužiňák ako AR1 za Remeckého)
VII.LZ m - 5. kolo - nedeľa 2.9.2018 o 15:30 h: Horovce - Bracovce (Babjak ako AR1 dopln.)
- na stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019:
1. kolo - utorok 28.8.2018 o 17:00 h: Oborín - Horovce (Zambory ako R za Ferka)
OBSADENIE R:
III.L mž U13 - 4. kolo - streda 5.9.2018 o 15:00 h: voľno - Veľ. Kapušany; Veľ. Revištia - Sobrance (Pia
7.9.2018: Olexa); Kriš. Liesková - Strážske (Zambory); Vyš. Remety - Močarany (Uto 4.9.2018: Remecký)
SPRÁVY TMK ObFZ:
Školenie trénerov: TMK oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov
UEFA B licencie (september 2018 – máj 2019); Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach (09.09. 03.11.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 3.9.2018. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Poprade (22.09.
– 27.10.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14.9.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v
časti SFZ/Tréneri/Školenia.
Konferencia „Psychológia v športe“: TMK oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej
psychológie, dňa 06.09.2018 v Bratislave organizuje Konferenciu „Psychológia v športe“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu
vzdelávaniu trénerom UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie nájdete na stránke SFZ
(SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie: Sekretariát ObFZ oznamuje, že budúco týždňové zasadnutia odborných komisií sa
uskutočnia vo štvrtok 6.9.2018.
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).
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 29.8.2018 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 38): Palín (vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
Spracovanie podkladov na vystavenie ďalšej faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených
klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 07/2018 v dňoch 01.08.2018 - 24.08.2018: Tieto boli
sekretariátom ObFZ spracovávané v uvedených dňoch priebežne a dňa 24.8.2018 bola zo sekretariátu ObFZ zaslaná emailom účtovníčke ObFZ požiadavka na vystavenie faktúry pre SFZ k podielom z mesačných ZF za 07/2018
uhradených pre ObFZ MI takto: v celkovej čiastke 4.387,50 € (všetky platby za 07/2018 importované na účet SFZ v
dňoch 01.08.2018 - 24.08.2018; PP: 5008); dátum dodania: 29.08.2018; dátum vyhotovenia: 29.08.2018; dátum
splatnosti: 03.09.2018.
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: Tieto na základe požiadavky KR
z 30.08.2018 spracoval sekretariát ObFZ dňa 30.08.2018 s R a D podľa zoznamu, a to na obdobie 01.09.-10.10.2018.
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.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 29.8.2018
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 29.08.2018 do 16:00 h ich už
na účte SFZ mali importované aj tieto FO a FK územne patriace pod ObFZ MI: - dňa 23.08.2018: Pozdišovce. Do
uvedeného termínu ich na účte SFZ už mali importované všetky požadované FO a FK. Do pozornosti DK.
Vystavenie ďalšej faktúry ObFZ a jej zaslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných zberných
faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Táto bola účtovníčkou ObFZ vystavená dňa 29.08.2018 a ňou preposlaná na sekretariát
ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň. ObFZ ju zaslal na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu na tieto
podiely pre ObFZ MI z ďalších uhradených ZF: - dňa 29.08.2018: čiastka 4.387,50 € (všetky platby za 07/2018
importované na účet SFZ v dňoch 01.08.2018 - 24.08.2018; PP: 5008).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2018: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.9.2018, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ upozorňuje FO a FK územne patriace
pod ObFZ MI na ich úhradu obratom.
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