Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 11 z 10.9.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka
do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné Oznamy ObFZ č. 4 tam
boli zverejnené od 4.9.2015. Ďalšie Oznamy ObFZ č. 5 tam budú zverejnené od 11.9.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ bol každý
vyzvaný FO a FK povinný bezpodmienečne do stredy 26.8.2015 do 15:00 h pod disciplinárnymi dôsledkami povinný
doručiť kópie niektorých z týchto svojich dokladov: Stanovy FK (MV SR), Potvrdenie o pridelení IČO (štatistický
úrad), Potvrdenie o pridelení DIČ (daňový úrad), Potvrdenie o zriadení čísla účtu (banková inštitúcia). Na ObFZ ich
z nich už do 10.9.2015 do 11:00 h postupne doručili aj:
a) kópiu ostatných svojich platných stanov potvrdených na MV SR: - dňa 3.9.2015: Rus. Hrabovec (aj s
kópiou návrhu na registráciu); - dňa 9.9.2015: Horňa (aj s kópiou dodatku z 31.10.2014). Nedoručili ju a obratom sú
povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Stretava.
b) kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 3.9.2015: Rus. Hrabovec. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto
FO a FK: Beša, Bracovce, Dúbravka, Ložín, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Senné, Stretava, Vojany.
c) kópiu potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 4.9.2015: Ptrukša; - dňa 9.9.2015: Horňa. Nedoručili ju a obratom sú povinní
ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Bracovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce,
Ložín, Malčice, Niž. Rybnica, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Úbrež.
d) kópiu potvrdenia o zriadení účtu klubu (musí byť vystavené na platný názov klubu): - dňa 3.9.2015: Rus.
Hrabovec, Pus. Čemerné; - dňa 4.9.2015: Ptrukša; - dňa 7.9.2015: Tibava; - dňa 9.9.2015: Rem. Hámre, Poruba p/V,
Ložín, Horňa. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Jastrabie
pri Michalovciach, Jovsa, Kusín, Lesné, Niž. Rybnica, Oborín, Porostov, Stretava.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Upozornenie pre futb. odd. OŠK Agronova Blatná Polianka: Z ObFZ bolo toto dňa 9.9.2015 zaslané emailom klubovému ISSF manažérovi uvedeného futb. oddielu ohľadom úhrady zbernej faktúry z ISSF za 08/2015,
ktorá bola v ISSF vygenerovaná dňa 1.9.2015 a importovaná na účte SFZ mala byť do 10.9.2015 (odporúčalo sa ju uhradiť
aspoň 3 dni pred týmto stanoveným termínom), a to z toho dôvodu, že tento klub je v tejto sezóne neaktívny.
Úhrada ZF z ISSF za 08/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2015 a importované na účte SFZ mali
byť do termínu v nich uvedenom - 10.9.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.9.2015. V termíne od 1.9.2015
do 10.9.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto FO a FK (41) v týchto dňoch (uvedený dátum je
dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 3.9.2015 (2): Nac. Ves, Ptrukša; - dňa 4.9.2015 (4): Strážske, Stretava,
Úbrež, Veľ. Kapušany; - dňa 7.9.2015 (7): Horovce, Koromľa, Kusín, Lastomír, Moravany, Niž. Rybnica, Podhoroď;
- dňa 8.9.2015 (8): Horňa, Krásnovce, Lesné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Záhor, Zempl. Široká, Žbince; - dňa
9.9.2015 (9): Budkovce, Hatalov, Choňkovce, MI - TJ Sokol Močarany, Oborín, Sobrance, Tibava, TJ FK Družst.
Trhovište, Zalužice; - dňa 10.9.2015 (11): Beša, Ložín, Malčice, Pavlovce n/U, Poruba p/V, Pozdišovce, Pus.
Čemerné, Senné, Tušice TNV, Veľ. Slemence, Vojany. Ani do 10.9.2015 do 11:00 h ich na účte SFZ nemali importované
a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK (17): Bánovce n/O, Bl. Polianka, Bracovce, Dúbravka, Iňačovce, Jovsa,
Lekárovce, MI - AFK Topoľany, MI - MFK Zemplín, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Rus. Hrabovec, Sejkov, Veľ.
Revištia, Vinné, Vyš. Remety. Každý FO a FK, ktorý dňa 10.9.2015 nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte
SFZ, má od 11.9.2015 pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF a
nepodmienečné zastavenie činnosti, pričom je povinný kópiu dokladu o jej úhrade doručiť hneď po jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY KR ObFZ:
Naliehavá požiadavka na R a D v stretnutiach súťaží ObFZ v mesiaci august 2015: KR žiada všetkých R a D,
ktorí pôsobili v stretnutiach súťaží ObFZ v mesiaci august 2015, aby v prípade, že sa na ich stretnutie nedostavila niektorá z
delegovaných osôb (R, AR1, AR2, D), toto obratom s uvedením mena a priezviska nedostavenej osoby a konkrétneho stretnutia
oznámili telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 9.9.2015 dostala od týchto FO a FK: - Vyš. Remety (zo stretn.
4.k. VI.L m Vyš. Remety - Malčice z 30.8.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 3.9.2015 do 9.9.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: a) Žbince (zo stretn. 3.k. VI.L m Žbince - Moravany z 23.8.2015; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby do oznámenia); b) Budkovce (zo stretn. 3.k. VI.L m Budkovce - Pavlovce n/U z 23.8.2015; bez opatrení;
KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 3.9.2015 do 9.9.2015 dostala a vzala na vedomie
tieto: A) od R: - o neobs.: B. Ondrík na 19.9.2015 - prac. dôv.; B) od D: - o zruš. obs.: L. Vojtko na 30.8.2015 - rod. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 3.9.2015 do 9.9.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: T.
Kovács na 12.-13.9.2015 - rod. dôv., Š. Ferko na 11.9.2015 - štud. dôv., M. Mazár na 13.9.2015 (stretn. v ÚHČ) - prac.
dôv., L. Kurták na 12.9.2015 (stretn. mž) - osob. dôv., B. Ondrík na 12.9.2015 (stretn. mž) - osob. dôv.

Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 9.9.2015 sa naň dostavili: - rozh.: D. Ihnacik; - deleg.: J. Hreško - obaja
z dôvodu nedostatkov v stretn. 4.k. VI.L m Moravany - Hatalov z 30.8.2015; KR s nimi vykonala pohovor, upozornila na
zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 9.9.2015: - na základe hodnotenia D: - rozh. L.
Kurták - na 2 stretn. (za nedostatky v stretn. 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 11.-13.9.2015: KR ich dňa 9.9.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 11, v časti „Zmeny v obsadení R – D“.
Upozornenie pre R a D v stretnutiach súťaží ObFZ: KR dôrazne upozorňuje R a D v stretnutiach súťaží ObFZ,
aby v prípade nedostavenia sa delegovanej osoby (R, AR1, AR2, D) na stretnutie, túto skutočnosť R stretnutia povinne
zaznamenal v zázname rozhodcu v elektronickom zápise o stretnutí a delegát stretnutia vo svojej správe D.
Nariadenie pre všetkých R stretnutí v súťažiach ObFZ 2015/2016: Každý R je povinný v zápise z každého
stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016 v časti „Záznam rozhodcu“ uviesť, či domáci klub mal alebo nemal pri stretnutí k
dispozícii počítač alebo notebook s pripojením na internet a tlačiareň.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 18.-20.9.2015: KR ho dňa 9.9.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 15.9.2015, a to v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenie R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na Se ObFZ do St 16.9.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015); b)
Budkovce (zo stretn. 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 18.20.9.2015: KR ho dňa 9.9.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 7.
kolo - sobota 19.9.2015 o 12:00 h: Hatalov - Pavlovce n/U, Rakovec n/O - Vinné; V. liga Východ dorastencov: - 5. kolo sobota 19.9.2015 o 12:00 h: Kusín - Podhoroď, Tibava - Úbrež; V. liga Stred dorastencov: - 3. kolo - sobota 19.9.2015 o
12:00 h: Budkovce - Dúbravka, Kriš. Liesková - Lekárovce; V. liga Západ dorastencov: - 3. kolo - sobota 19.9.2015 o
12:00 h: Zalužice - Bánovce n/O, Pus. Čemerné - Lesné; VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 12:00 h: Hatalov Pavlovce n/U, Tušice TNV - Topoľany; VII. liga Východ mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 12:00 h: Niž. Rybnica Rem. Hámre, Kusín - Podhoroď; VII. liga Západ mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 12:00 h: Rakovec n/O - Veľ.
Slemence, Pus. Čemerné - Lesné; VIII. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 12:00 h: Choňkovce - Lekárovce,
Oborín - Úbrež.
Úvodná časť „Školy mladých rozhodcov“ 2015/2016: Uskutoční sa v stredu 23.9.2015 a v piatok 25.9.2015
s týmto programom: 23.9.2015 o 18:00 h: Účasť na futbalovom stretnutí 10.k. Fortuna ligy MFK Zemplín
Michalovce - ŠK Slovan Bratislava; 25.9.2015 od 15:00 -15:15 h: Predstavenie projektu účastníkom „Školy mladých
rozhodcov“ (lektori: V. Čan, J. Špivák, J. Mano); 15:15 - 16:00 h: Rozbor výkonu rozhodcovského tímu v sledovanom
stretnutí Fortuna ligy (lektori: G. Ádam, J. Mano); 16:00 - 16:30 h: Diskusia s rozhodcom SFZ o aktuálnom vnímaní
rozhodcovstva v spoločnosti (lektor: G. Ádam), 16:30 - 18:00 h: Odborná prednáška: Pravidlo futbalu XI - hráč mimo
hry (lektor: G. Ádam). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po neprístojnostiach v stretnutiach 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- stretnutie 1. kola Stretava - Topoľany z 26.8.2015: Július Hajduk (Stretava m) - 2 stretn. NEPO v súťaži „Pohár
ObFZ“ od 9.9.2015 (10 €/ZF).
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Frederik Szabó
(Somotor m; 10 €/ZF) - DK zvyšok DO 3 mes. NEPO zmenila na PO od 9.9.2015 do 30.6.2016.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 3. kola V.L V d Porostov - Vyš. Remety z 5.9.2015: Nikolas Miker (Porostov d) - 3 týždne NEPO od
9.9.2015 (5 €/ZF); Jaroslav Poľanin (Porostov d; 5 €/ZF) - 3 týždne NEPO od 9.9.2015 (5 €/ZF); Jaroslav Zahorčak (Vyš.
Remety d) - 1 stretn. NEPO od 9.9.2015 (5 €/ZF).
b) stretnutie 5. kola IV.L d Nacina Ves - Žbince z 5.9.2015: Erik Ficik (Nacina Ves d) - 1 stretn. NEPO od
9.9.2015 (5 €/ZF).
c) stretnutie 5. kola V.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015: Matúš Mihálik (Budkovce m) - 1 stretn. NEPO
od 9.9.2015 (10 €/ZF).
d) stretnutie 5. kola VII.L V m Porostov - Poruba p/V zo 6.9.2015: Juraj Petrík (Poruba p/V m) - 3 stretn. NEPO
od 9.9.2015 (10 €/ZF).
e) stretnutie 5. kola VII.L Z m Beša - Pozdišovce zo 6.9.2015: Matúš Hirko (Pozdišovce m) - 1 stretn. NEPO od
9.9.2015 (10 €/ZF).
Neprístojnosti počas stretnutí: Rozhodnutia DK k riešeným prípadom:
a) stretnutie 3.k. V.L V d Porostov - Vyš. Remety z 5.9.2015: Vyš. Remety d - pokuta 50 € za vniknutie
funkcionára hostí z lavičky náhradníkov na HP a NS sa voči R; poplatok 5 € za PPK.
b) stretnutie 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015: Budkovce m - pokuta 50 € za vniknutie diváka na
HP a nedostatočnú UsS; poplatok 10 € za PPK.
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 ŠTK ObFZ:
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 4.-6.9.2015 tieto takto nepripravili tieto družstvá
týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 3.k. z 5.9.2015: Rus. Hrabovec Jovsa (Jovsa d - 4 €); - V.L S d - 1.k. z 5.9.2015: Budkovce - Kriš. Liesková (Budkovce d - 4 €); - VIII.L m - 1.k. zo
6.9.2015: Choňkovce - Oborín (Oborín m - 4 €).
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 4.-6.9.2015 toto takto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 3.k. z 5.9.2015:
Porostov - Vyš. Remety (Porostov d - 7 €); - V.L S d - 1.k. z 5.9.2015: Budkovce - Kriš. Liesková (Budkovce d - 7 €); VII.L V m - 1.k. zo 6.9.2015: Rus. Hrabovec - Veľ. Revištia B (Rus. Hrabovec m - 7 €); Ložín - Sobrance B (Ložín m
- 7 €).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 5.k. VII.L V m zo 6.9.2015: Rus. Hrabovec - Veľké
Revištia B 6:0 (ponechaný výsledok z HP; pôvodne 6:0 nedohrané od 51´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7). Návrh
pre DK udeliť do ZF túto PP: Veľké Revištia B m - 50 €.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 10.9.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 3.-6.9.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila všetky, okrem týchto: - V.L Z d: Zalužice Pus. Čemerné (1.k.; dohráva sa 16.9.2015).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 dôvodu nedostatku R v dňoch 18.20.9.2015: ŠTK ho dňa 9.9.2015 prerokovala a schválila.
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vytvorenie programu stretnutí 2. kola 14. ročn. súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016 v ISSF: Tento bol v ISSF vytvorený dňa 10.9.2015. Na základe toho boli vytvorené dvojice tohto kola a
doplnené aj delegované osoby, takže aj z každého stretnutia tohto kola sa vyhotoví elektronický zápis o stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 11.-13.9.2015:
III. liga mladších žiakov: - 3. kolo - sobota 12.9.2015 o 10:00 h: Zalužice - Palín (Dziad st. ako R za Ondríka),
Bracovce - Strážske (D. Čeklovský ako R za L. Kurtáka).
III. liga žiakov: - 4. kolo - piatok 11.9.2015 o 16:00 h: Vinné - Lastomír (Koščo ako R za Ferka).
IV. liga dorastencov: - 6. kolo - sobota 12.9.2015 o 15:30 h: Palín - Petrovce n/L (Kopas ako R za
Cejkovského).
V. liga Východ dorastencov: - 4. kolo - sobota 12.9.2015 o 15:30 h: Vyš. Remety - Tibava (Dziad st. ako R za
Ubľanského), Podhoroď - Sejkov (Ubľanský ako R za Dziada st.).
V. liga Stred dorastencov: - 2. kolo - sobota 12.9.2015 o 15:30 h: Vojany - Kriš. Liesková (Cejkovský ako R za
Kovácsa).
V. liga Západ dorastencov: - 2. kolo - sobota 12.9.2015 o 15:30 h: Lesné - Zalužice (Ne 13.9.2015 o 13:00 h:
Verdžák ako R za Kovácsa).
VII. liga Východ mužov: - 6. kolo - nedeľa 13.9.2015 o 15:30 h: Rem. Hámre - Sejkov (o 12:15 h: Cejkovský
ako R za Ihnacika), Senné - Zalužice B (Žoffčák ako D - zruš.), Porostov - Záhor (o 12:30 h: Ihnacik ako R za
Cejkovského).
VII. liga Západ mužov: - 6. kolo - nedeľa 13.9.2015 o 15:30 h: Lesné - Rakovec n/O (Verdžák ako R za
Kovácsa), Horovce - Bánovce n/O (KR neobs. R za Mazára), Iňačovce - Bracovce (Žoffčák ako D - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-6.9.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a informácia o
nich bola z ObFZ dňa 7.9.2015 zaslaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je umiestnená v jej
aktuálnom menu uprostred, pri dátume 7.9.2015.
Upozornenie k podávaným hosťovaniam v ISSF: Hosťovanie sa môže podávať na dobu najneskôr do
30.6.2016 (po tomto termíne bude podávanie hosťovaní zrušené). Hráč je povinný sa k podanému hosťovaniu vyjadriť
najneskôr do 3 dní a materský klub je povinný sa k nemu vyjadriť najneskôr do 3 dní po vyjadrení hráča. Ak sa tomu tak
nestane, systém hosťovanie zamietne.
Vyžiadania hráčov do zahraničia (z ÚS SFZ č. 610 zo 4.9.2015 - zo Správ Matriky SFZ): Medzi hráčmi,
uvedenými v tejto ÚS SFZ a vyžiadanými do zahraničia, sú aj títo hráči z FO - FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce: ANGLICKO: Peter Turčík (FK Strážske); SRBSKO: Haris Miraljemovič (TJ Veľké Revištia).
SPRÁVY ODDELENIA IT SFZ:
Požiadavka na FZ-y k vyplneniu analytického a syntetického účtu v nastavení cenníkov súťaží pri
používaní generovania odmien delegovaných osôb: FZ-y ju dostali od Odd. IT SFZ e-mailom dňa 7.9.2015. FZ-y,
ktoré používajú generovanie odmien delegovaných osôb, sú povinné v nastavení cenníkov súťaží mať vyplnený

analytický a syntetický účet podľa doručenej prílohy. Viaceré FZ-y to nemajú nastavené a robí to problém v
účtovníctve. Požiadavka bola o urýchlenú kontrolu a správne nastavenie.
Upozornenie pre FZ-y k podielovým faktúram za september 2015 a ďalším: FZ-y ho dostali od Odd. IT
SFZ e-mailom dňa 7.9.2015. K podielovým faktúram za september 2015 a ďalším sa už má vždy generovať aj Platobný
predpis v ISSF, presne podla postupu na http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy.html (júl a staršie
mesiace ešte po starom). Od SEPTEMBRA (položky za august, podielové faktúry za August) už treba vygenerovať
platobný predpis. Platobný predpis sa nemusí tlačiť a prikladať k faktúre, ale pri každej položke vo faktúre (jedna
položka = jeden mesiac) treba uviesť aj číslo FZ-om vygenerovaného platobného predpisu v ISSF (Vzor položky,
napríklad: - podiely z fakturácie za august 2015, Platobný predpis č. 654321). V každom prípade je potrebné si
naštudovať ten postup tvorby platobného predpisu. Na platobný predpis sa dostanú len položky v stave UHRADENA.
Zrýchli to kontrolu faktúr a zníži omyly pri fakturácii položiek, na ktoré ešte nie je nárok, alebo nie sú uhradené.
SPRÁVY ODDELENIA RIADENÍ SÚŤAŽÍ SFZ:
Oznámenie o zrušení pevných liniek Matriky SFZ: Členovia SFZ oznámenie o tom dostali od ORS SFZ emailom dňa 28.8.2015 s týmto textom: „Oznamuje všetkým FK, že z organizačných dôvodov sa s účinnosťou od
1.9.2015 rušia telefónne čísla pevných liniek matriky (klapky č. 35 a 36). Komunikácia s matrikou SFZ, so zameraním
na zahraničné prestupy, bude naďalej možná cez platné e-mailové adresy a mobilné telefóny pracovníkov matriky.
Ohľadne ostatnej problematiky matričnej činnosti, sú FK povinné prednostne komunikovať cez sekretárov ObFZ a RFZ
(podľa svojej matričnej príslušnosti v ISSF, t.j. úroveň ObFZ, RFZ a SFZ).“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

