Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 10 z 06.09.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 31.8.2018 do 6.9.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.: L.
Babjak na stretn. hrané v So - osob. dôv., Š. Miľo na 8.-9.9.2018 - prac. dôv., P. Pavlo na 5.-8.9.2018 - štud. dôv.; - o zruš.
obs.: J. Bukaj na 9.9.2018 - prac. dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa), M. Hospodi na 7.9.2018 - rod. dôv., K.
Ubľanská na 6.9.2018 - štud. dôv., T. Olexa na 2.9.2018 - zdrav. dôv. (doručené potvrdenie od lekára).
Žiadosti o zmenu obsadeného R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 5.9.2018: Vojany (ten v nej žiada
o zmenu obsadeného rozh. M. Tušeka v stretn. 6.k. VI.L m Vojany - Vyš. Remety z 9.9.2018). KR uvedenú žiadosť
vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť pre FK Vojany 17€.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 3.9.2018: a) Porostov (na
výkon rozhodcu M. Hospodiho v stretn. 5.k. VII.LV m Pavlovce n/U B – Porostov z 2.9.2018); b) Horovce (na výkon
rozhodcu T. F. Komendu a L. Babjaka v stretn. 5.k. VII.LZ m Horovce – Bracovce z 2.9.2018).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 6.9.2018 sa naň dostavili: a) - rozh.: M. Tomči, J. Zambory (z dôvodu pohovoru; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 6.9.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Trhovište (zo stretn. 4.k. VI.L m Trhovište - Palín z 26.8.2018 - bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné
potreby do oznámenia)
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v utorok 11.9.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: D.
Čeklovský, J. Cejkovský, P. Piovar – všetci z dôvodu pohovoru.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 14.-16.9.2018: KR ho dňa 6.9.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 11.9.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na stretnutia III. L mž U13 súťaží ObFZ dňa 12.9.2018 a na stretnutia 17. ročníka súťaže
„Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019 dňa 12.9.2018: KR ho dňa 6.9.2018 prerokovala a
schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 10, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-9.9.2018: KR ich dňa 6.9.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 10, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Uto 11.9.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 26.8.2018).
Potvrdenie o návšteve školy k dohode o brigádnickej práci študentov: Do 6.9.2018 ho na ObFZ doručili títo R:
M. Juhás, M. Ivan, K. Ubľanská, D. Gužiňák, P. Remecký, P. Feňuš. KR žiada R: P. Pavlo, P. Rapáč o zaslanie tohto potvrdenia
na ObFZ do 10.9.2018.
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 6.9.2018: A. Stretavský.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 15.-16.9.2018 pre nedostatok R: KR ho
dňa 6.9.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 5. kolo - So 15.9.2018 o 12:00 h: Petrovce n/L Vinné; V.LZ d - 5. kolo - So 15.9.2018 o 12:00 h: Pus. Čemerné - Pozdišovce; VI.L m - 7. kolo - Ne 16.9.2018 o 12:00
h: Hatalov - Budkovce; VII.LV m - 7. kolo - Ne 16.9.2018 o 12:00 h: Podhoroď - Rem. Hámre; VII.LZ m - 7. kolo - Ne
16.9.2018 o 12:00 h: Tušice TNV - Bracovce; VIII.L m - 7. kolo - Ne 16.9.2018 o 12:00 h: Sobrance B - Lekárovce.
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 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 mužov: - dňa 6.9.2018: Čičarovce (Kristián Gyure 11.12.2001), Vyšné Remety (Richard Trúchly - 8.2.2001); Tibava (Tomáš Chachaľák - 12.2.2002). Kópie potvrdených
tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nedohranie stretnutia pre pokles hráčov pod 7: Rozhodnutia ŠTK: - VII.LV m - 5.k. z 02.09.2018: Ruský
Hrabovec - Úbrež 0:13; (nástup domáceho družstva s 9 hráčmi; v 72´ rozhodca ukončil stretnutie z dôvodu, že počet
domácich hráčov klesol pod 7; ŠTK kontumuje stretnutie a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia 5.k VII.LV
m Rus.Hrabovec - Ubrež 0:13 z HP. PP pre Rus. Hrabovec 50€.
Neskorý začiatok stretnutia: VII.LV m 5.k. z 1.9.2018 Zalužice B – Podhoroď: z dôvodu neskorého
príchodu hostí sa stretnutie začalo 15´ po ÚHČ, návrh PP 7€ pre Podhoroď, do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Zempl. Široká - k stretnutiu 5.k. VI.L m z 2.9.2018 Zempl. Široká - Budkovce (Jaroslav Romančák
1195751 - RP dodaný)
● Vojany - k stretnutiu 5.k. VI.L m z 2.9.2018 Palín - Vojany (Jakub Tomáš 1278042 - RP nedodaný).
Po dodaní RP doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF)
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
- V. LV d U19 3.k. z 1.9.2018 Rus. Hrabovec - Podhoroď: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec,
do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne

2018/2019: k 6.9.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 28.8.2018 - 5.9.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK vo štvrtok 6.9.2018 sa dostavili tieto stránky:
o 15:00 h: Kusín (Patrik Romanec) z dôvodu pohovoru k nedostatkom vo vybavení futbalových štadiónov. ŠTK s nim
prejednala pretrvávajúce nedostatky s dôrazom na ich odstránenie. ŠTK preverí pred začiatkom jarnej časti SR 2018/2019
stav hracej plochy a vybavenosť areálu s odstránením nedostatkov.
Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK: ŠTK ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 5.9.2018: a)
Vyš. Remety (voči rozhodnutiu ŠTK č. MI-STK-2018/2019-0037: III.L ž U15 - 1.k. z 16.8.2018 Vyš. Remety - Veľ.
Kapušany); b) Rus. Hrabovec (voči rozhodnutiu ŠTK č. MI-STK-2018/2019-0046: VII.LV m 4.k. z 26.8.2018 Porostov
– Rus. Hrabovec). ŠTK potvrdzuje svoje pôvodné rozhodnutie zo dňa 30.8.2018 a vec odstupuje na OK. Poplatok 10€
pre FK Rus. Hrabovec.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v utorok 11.09.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: a) - o 15:00 h:
Vyš. Remety a Veľ. Kapušany (štatutárny zástupca futb. oddielu) z dôvodu odvolania sa voči rozhodnutiu ŠTK č. MISTK-2018/2019-0037. b) - o 15:30 h: Ruský Hrabovec (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.
Nedostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Na zasadnutie ŠTK vo štvrtok 6.9.2018 sa po predvolaní
nedostavil štatutárny zástupca Rus. Hrabovec. Návrh PP 4€ pre Rus. Hrabovec, do pozornosti DK.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 15-16.9.2018 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 6.9.2018 prerokovala a schválila
2. kolo 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: 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.
Voľno v ňom má družstvo mužov OŠK Budkovce, ako finalista uplynulého ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. Poradie nasadenia družstiev do 2. kola tejto súťaže je podľa koeficientov pred
štartom súťaže a pridelených čísiel. Dvojice 2. kola boli stanovené tak, že družstvo s najnižším číslom z prvej časti sa
stretne s družstvom s najnižším číslom druhej časti. 2. kolo - St 12.09.2018 o 16:30 h.: Stretava - Úbrež, Beša - Ložín,
Ptrukša - Záhor, Jastrabie pri MI - Pozdišovce, Oborín - Dúbravka, Pavlovce n/U B - Zempl. Široká, Topoľany B Hatalov, Tušice TNV - Krásnovce, Bracovce - Žbince, Kusín - Vojany, Porostov - Poruba p/V, Veľ. Slemence - Palín,
Strážske B - Trhovište, Rakovec n/O - Zalužice A, Zalužice B - Vyš. Remety, voľno - Budkovce. Víťazi stretnutí 2. kola
postupujú do 3. kola, ktorého dvojice podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže určí ŠTK na zas. v St 19.09.2018,
ktoré zverejní v ÚS i v ISSF. Za B-družstvo nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto
sezóne 2018/2019 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí.
Nepodmienečné zastavenie činnosti pre neuhradenie zbernej faktúry za 07/2018 do stanoveného termínu
a odohranie stretnutia mužov počas jej neuhradenia: ŠTK vzala na vedomie rozhodnutie DK z ÚS č. 9 o odpočte 3 b.
po skončení súť. ročníka týmto kolektívom FO a FK takto: Pozdišovce m (pre neuhradenie zbernej faktúry za 07/2018 do
stanoveného termínu a odohranie stretnutia mužov počas jej neuhradenia).
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 01.-02.8.2018: Rozhodnutia DK:
● Frederik Szabo (1287954) - 10 € - Vojany, VI.L m - podľa 48 /1b,2a,4 a čl.39/3 za HNS, DP ukladá DS - 4
súťažné stretn. NEPO od 05.9.2018+pokuta 150€.
DS po 2.ŽK: Rozhodnutie DK:
● Michal Duhaň (1277227) - 10 € - Bracovce, VII.LZ m - podľa čl. 37/3 ukladá za ČK po 2. ŽK DSpozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretn. NEPO od 05.09.2018
Neprístojnosti v stretnutí: Rozhodnutie DK: - Valentín Kiss (1403180) - 10 € - Vojany, DK podľa DP čl.
48/1b, 2a, 4 a čl. 39/3 za HNS v stretnutí VI.L m 5. kola Palín – Vojany, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 4
súťažné stretn. NEPO, od 6.9.2018 + pokuta 150€.
Zmena disciplinárnej sankcie: Rastislav Hromý (1104406) - Bracovce, VII.LZ m - DK berie na vedomie
žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a podľa čl. 41/1,2 DP 2 stret. NEPO zmenila na PO od 6.9.2018 a určuje
skúšobnú dobu na 3 mesiace do 6.6.2019, s prerušením cez zimnú prestávku + poplatok 10€.
Odvolanie voči rozhodnutiu DK: a) DK prerokovala odvolanie OcŠK Pozdišovce ohľadom požiadavky
zrušenia rozhodnutia z ÚS č.9 týkajúceho sa odpočtu 3b po skončení súťažného ročníka za neskoršiu úhradu ZF z
07/2018. DK potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č.9. Poplatok 10€ pre Pozdišovce; b) DK berie na vedomie odvolanie
FK Ložín voči uzneseniu DK č. MI-DK-2018/2019-0033, ktorým nepristúpila k upusteniu od výkonu zvyšku DS 1
zápas NEPO u hráča Kamila Lebedu (1234135). Odvolanie odstupuje na rozhodnutie OK.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 6.9.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Tušice TNV (zo stretn. 2.k. VII.LZ m Tušice TNV - Ložín z 12.8.2017; - bez opatrení; DK si videozáznam ponecháva pre
interné potreby do oznámenia)
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.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za neskorý začiatok
stretnutia: Podhoroď (7 € - ŠTK: NZS - m - 1.9.2018); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus.
Hrabovec (7 € - ŠTK: NPTkS - m - 1.9.2018); - za nedostavenie sa na zasad. ŠTK: Rus. Hrabovec (4 € - ŠTK: NnZ 6.9.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 7.9.2018 a zahrnúť do mesačných ZF
za 09/2018.
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“ dňa 2.9.2018:
VI.L m - 5. kolo - nedeľa 2.9.2018 o 15:30 h: Krásnovce - Poruba p/V (Olexa ako AR2 zruš)
VII.LZ m - 4. kolo - nedeľa 2.9.2018 o 15:30 h: Veľ. Slemence - Tušice TNV (o 12:30 h.: Olexa ako AR1 zruš)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 5.-9.9.2018:
III.L ž U15 - 4. kolo - piatok 7.9.2018 o 16:00 h: Vyš. Remety - Vinné (Štv 6.9.2018: Remecký ako R za
Ubľanskú)
IV.LV ž U15 - 4. kolo - piatok 7.9.2018 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Tibava (Tomči ako R za Hospodiho)
VI.L m - 6. kolo - nedeľa 9.9.2018 o 15:30 h: Dúbravka - Zempl. Široká (Tušek ako R za Kaffana), Vojany Vyš. Remety (Kaffan ako R za Tušeka, Bukaj ako AR2 zruš.)
- na dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 8.-11.9.2018:
III.L mž U13 - 2. kolo - pondelok 10.9.2018 o 16:00 h: Veľ. Kapušany - Strážske (Š. Miľo)
III.L mž U13 - 3. kolo - sobota 8.9.2018 o 10:00 h: Strážske - Veľ. Revištia (Zambory)
III.L ž U15 - 1. kolo - utorok 11.9.2018 o 15:30 h: Vinné - Sobrance (Gužiňák)
OBSADENIE R:
III.L mž U13 - 5. kolo - streda 12.9.2018 o 15:00 h: Močarany - voľno; Strážske - Vyš. Remety (Zambory);
Sobrance - Kriš. Liesková (Remecký); Veľ. Kapušany - Veľ. Revištia (So 15.9.2018 o 10:00 h.: M. Kurtak)
17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 2. kolo - streda 12.9.2018 o 16:30 h:
Stretava - Úbrež (Tomči), Beša - Ložín (Palinský), Ptrukša - Záhor (Tudja), Jastrabie pri MI - Pozdišovce (Rapáč),
Oborín - Dúbravka (Cejkovský), Pavlovce n/U B - Zempl. Široká (Matej), Topoľany B - Hatalov (Tušek), Tušice TNV Krásnovce (Zambory), Bracovce - Žbince (Piovar), Kusín - Vojany (Stretavský), Porostov - Poruba p/V (Gužiňák), Veľ.
Slemence - Palín (Dziad), Strážske B - Trhovište (Kaffan), Rakovec n/O - Zalužice A (Mazár), Zalužice B - Vyš.
Remety (Pivarník), voľno - Budkovce
SPRÁVY KM ObFZ:
Informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach
zapojenia sa do projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19: Našou najväčšou aktuálnou výzvou je
zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných
spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz je
záujemcov o najrozšírenejšiu hru na planéte čoraz menej, hoci futbal svojou jedinečnosťou a atraktivitou vie aj dnes
očariť vysoké percento mladých ľudí. V minulom školskom roku 2017/18 začal SFZ realizovať projekt v spolupráci s
klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u
detí v materských školách, s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na
futbal). Projekt bude pokračovať aj v školskom roku 2018/19 s možnosťou zapojenia nových, ďalších materských škôl,
resp. základných škôl s materskou školou, ktorých počet je však regionálne limitovaný. Pre kluby s licenciou Futbalovej
akadémie (FA) platí podmienka o spolupráci so štyrmi MŠ / ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže SFZ pre
sezónu 2018/19. Pre kluby s licenciou útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) platí podmienka o spolupráci s dvomi MŠ /
ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže Slovenského futbalového zväzu pre sezónu 2018/19. Pre kluby s
licenciou "čakateľ" platí odporúčanie o zapojení sa do projektu a spolupráca s jednou MŠ / ZŠ s MŠ pre sezónu
2018/19. V priebehu dvoch rokov chceme nadviazať podobným projektom na 1. stupni základných škôl.
Projekt Dajme spolu gól je súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového zväzu a jeho tvorcovia od projektu
očakávajú zapojenie väčšieho počtu chlapcov a dievčat do hrania futbalu a nárast členskej základne SFZ - detí od 5 do
10 rokov v rámci „Strategického plánu rozvoja futbalu“ na Slovensku pre roky 2018-2022.
Bližšie informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do
projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19 sú k dispozícii
na https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity
SPRÁVY OK ObFZ:
Upozornenie k odvolávaniu voči rozhodnutiu odborných komisii: OK upozorňuje FO-FK na správnosť
podania odvolania voči rozhodnutiam odborných komisii v súlade so SPF, 10 časť: Námietky a odvolanie; Prvá hlava:
Konanie o námietke a Druhá hlava: Odvolacie konanie, článok 85 - 87. V prípade, že tento postup nebude zachovaný
OK sa daným odvolaním nebude zaoberať.

SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
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
31.08.2018: Babjak Ladislav (na obdobie 01.09.2018 - 10.10.2018).
Vygenerovanie 2. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019 v ISSF: Dňa 06.09.2018 J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) v ISSF vygeneroval stretnutia 2.kola
tejto súťaže, ktoré je na programe v St 12.09.2018 o 16:30 h.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznámenie: Sekretariát ObFZ oznamuje, že budúco týždňové zasadnutia odborných komisií sa
uskutočnia v utorok 11.9.2018.
Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ od KR: Na Se ObFZ si svoj videozáznam môžu
vyzdvihnúť tieto FO a FK: 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).
Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 08/2018: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne,
skompletizované boli v dňoch 1.-3.9.2018 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 3.9.2018 k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie náležitostí delegovaných osôb v stretnutiach súťaží ObFZ MI za 08/2018 k príprave výplat za
08/2018: Tieto boli sekretariátom ObFZ spracované a upravené v dňoch dňa 4.-6.9.2018.
Spracovanie výplat zamestnancov ObFZ za 08/2017: Tie sa spracovávali priebežne, skompletizované boli dňa
6.9.2018, kedy boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený mesiac.
Spracovanie dohôd medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na II. polrok 2018: Tieto na základe požiadavky KR
zo 6.9.2018 spracoval sekretariát ObFZ dňa 7.9.2018 s R a D podľa zoznamu, a to na obdobie 12.09.-10.10.2018.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Nahlásenia ďalších zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe dohôd na II. polrok 2018: Na
základe požiadavky Se ObFZ boli tieto zrealizované účtovníčkou ObFZ takto: zo dňa 6.9.2018: dňa 7.9.2018; .
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 03.09.2018: 4.387,50 € (všetky platby za 07/2018 importované na
účet SFZ v dňoch 01.08.2018 - 24.08.2018; PP: 5008) za faktúru zaslanú na SFZ dňa 29.08.2018.
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 08/2018: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 4.-6.9.2018 a
na ObFZ boli doručené dňa 6.9.2018.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 06.09.2018
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 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, do 10.09.2018. ObFZ upozorňuje FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 06.09.2018 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované
tieto FO a FK: - dňa 02.09.2018: Dúbravka, Koromľa, Nac. Ves; - dňa 03.09.2018: Beša, Horňa, Tibava, Lekárovce,
Úbrež; - dňa 04.09.2018: Bracovce, Hatalov, Lastomír, Rus. Hrabovec, Sobrance, Trhovište, Vojany; - dňa
05.09.2018: Čičarovce, Kriš. Liesková, Kusín, Poruba p/V, Rakovec n/O, Tušice TNV, Záhor, Zalužice, Zempl.
Široká, Žbince. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Budkovce, Horovce,
Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce, Ložín, Malčice, MI-Močarany, MI-Topoľany, Moravany, Oborín,
Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rem. Hámre, Strážske,
Stretava, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vyš. Remety,. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v ZF (do 10.09.2018), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od
11.09.2018) 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.
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V jej 3. kole sa v dňoch 4.-5.9.2018 predstavilo už
len 64 družstiev v 32 stretnutiach (spomedzi 236 prihlásených do tejto súťaže), medzi ktorými boli už len 2 družstvá
mužov FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré sa predstavili v týchto stretnutiach: MŠK Námestovo
- MFK Zemplín Michalovce 0:0 (na kopy zo zn. PK 4:5), OŠK Pavlovce n/U - ŠK Odeva Lipany 1:1 (na kopy zo
zn. PK 4:5) (víťazi týchto stretnutí postúpili do ďalšieho 4. kola).

Oblastný futbalový zväz Michalovce

