
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 38 z 20.03.2019 
 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V piatok 29.3.2019 bude sekretariát ObFZ 

z dôvodu účasti sekretára na pracovnom stretnutí DK a OK SFZ, RFZ, ObFZ v Žiline 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 14.3.2019 do 20.3.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

J. Cejkovský od 25.3.2019 do 7.4.2019 - zdrav. dôv.; T.F. Komenda na 7.4.2019 a 21.4.2019 - prac. dôv. 

  Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2018/2019: Uskutočnil sa v stredu 20.3.2019 od 15:30 h na 

ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto seminára dňa 23.2.2019. Zúčastnili sa ho 

títo R: - rozh.: P. Feňuš, Š. Ferko, M. Hospodi, T.F. Komenda, J. Pivarník, M. Čekan, P. Remecký, J. Zambory; - 

uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: P. Vaľo; uchádzači o získanie základnej kvalifikácie D: R. Sninsky. 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 27.3.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: L. 

Babjak, M. Jakubec a deleg.: V. Pčolár  – všetci z dôvodu neúčasti na náhradnom zimnom seminári R a D. 

  Oznámenie pre FO-FK súťaží ObFZ VI.L m: KR oznamuje FO-FK VI.L m, že hrací čas o 3 hod. skôr pred 

ÚHČ je pre stretnutia 14 a 15 kola VI.L m zrušený. Stretnutia 14 a 15. kola VI.L m sa odohrajú v ÚHČ (výnimky 

z ÚHČ ostávajú v platnosti). Zároveň oznamuje, že od jarnej časti SR 2018/2019 budú R v stretnutiach súťaží ObFZ, 

ako základnú farbu rozhodcovskej výstroje používať farbu modrú. 

 

SPRÁVY ŠTK 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 13.3.2019: Vojany (Patrik Adi - 26.8.2002, 

Norbert Šetét - 29.6.2001, Ján Csóka - 13.9.2002). 

Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 13.3.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Zalužice - VI.L m 15.k z 31.3.2019 o 15:00 h. Zalužice - Záhor: nový termín - 31.3.2019 o 15:00 h. v 

Hažíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 31.3.2019 o 15:00 h. na ihrisku 

v Hažíne. Poplatok do ZF 10 € pre Zalužice.  

  ● Zalužice - 17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce 5.k prvé stretnutia z 10.4.2019 o 16:30 h. Zalužice - 

Tušice TNV: nový termín - 10.4.2019 o 16:30 h. v Hažíne. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto 

stretnutie odohrať dňa 10.4.2019 o 16:30 h. na ihrisku v Hažíne. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

  ● Porostov - VII.LV m 12.k z 5.5.2019 o 16:30 h. Porostov - Kusín: nový termín - 4.5.2019 o 16:30 h. v 

Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF zamietnutý. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v pôvodnom termíne dňa 5.5.2019 

o 16:30 h. na ihrisku v Porostove. Poplatok do ZF za žiadosť sa nevyžaduje. 

  Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
 

SPRÁVY DK ObFZ: 

 Pracovné stretnutie predsedov DK SFZ, RFZ a ObFZ: Uskutoční sa v piatok 29.3.2019 od 09:00 hod. 

v Press Room, štadión MŠK Žilina, Športová ulica 9, Žilina. Za DK ObFZ sa tohto pracovného stretnutia zúčastní v. z. 

Ján Mano (sekretár ObFZ).  

 Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných 

úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 20.03.2019 do 16:00 h 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 osobne, 

písomne alebo e-mailom (stačí aj oskenovaný doklad), pričom vyvodí aj príslušný postih. 

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 24.3.2019:    

  VI.L m - 14. kolo - nedeľa 24.3.2019 o 15:00 h: Hatalov - Vyš. Remety (Ferko ako AR2 za Babjaka) 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

 Seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA B: Tento sa uskutočnil dňa 15.3.2019 od 16:00 

h do 20:30 h v reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí), Michalovce. Tohto seminára sa zúčastnilo 48 

trénerov. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/. 

 Prihlasovanie sa trénerov na školenia a semináre organizované TMK SFZ: TMK oznamuje trénerom 

futbalu, ktorí majú záujem absolvovať školenia, alebo semináre organizované TMK SFZ, že od 1.1.2019 je možné sa na 

tieto vzdelávacie aktivity TMK SFZ prihlasovať už len elektronicky. Presný postup ako sa prihlásiť na seminár, alebo 

školenie ja zverejnený na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - 

trénersko-metodická komisia. 

 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
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SPRÁVY OK ObFZ: 

 Pracovné stretnutie predsedov OK SFZ, RFZ a ObFZ: Uskutoční sa v piatok 29.3.2019 od 09:00 hod. 

v Press Room, štadión MŠK Žilina, Športová ulica 9, Žilina. Za OK ObFZ sa tohto pracovného stretnutia zúčastní 

Miroslav Čaga (predseda OK). 

  

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Oznámenie pre FO-FK: Sekretariát ObFZ oznamuje, že dňom 16.3.2019 sa sekretárom ObFZ stal Ján Mano -

0918 978877, obfzmi@stonline.sk. 

  Nahlásenie jubilantov: VV ObFZ rozhodol, že na svojich konferenciách bude aj naďalej oceňovať vybraných 

jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom polroku dožili svojho významného životného jubilea. Najbližšie ocenenie bude 

odovzdané na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2019. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 65, 70, 75, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2019. 

  Reklamácie k prerozdeleniu kreditov: Sekretariát ObFZ oznamuje, že reklamácie k prerozdeleniu kreditov 

do futbalnet.shop treba primárne riešiť s ObFZ a následne so sekretárom. Reklamácie nahláste maximálne do 

28.3.2019. Po tomto termíne už reklamácie neprijímame. 

 Prevzatie ďalších dohôd uzavretých medzi ObFZ a zamestnancami v 03/2019: Jedno vyhotovenie oboma 

stranami podpísanej dohody s dohodnutým príjmom si na Se ObFZ prevzali: - dňa 14.03.2019: Mano Ján, Škultéty Peter, 

Kostovčík Viktor. 

  Požiadavky o nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších 

spracovaných dohôd: Tieto boli z ObFZ zaslané e-mailom účtovníčke ObFZ takto: - dňa 14.03.2019: 3 zamestnanci. 

  Požiadavka o odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd: Tá 

bola z ObFZ zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 15.03.2019 ohľadom dohôd 2 zamestnancov na deň 15.03.2019. 

  Spracovanie účtovných dokladov ObFZ za 02/2019: Tieto boli počas uvedeného mesiaca spracovávané priebežne, 

skompletizované boli až v dňoch 16.-17.03.2019 a účtovníčke ObFZ boli doručené dňa 18.03.2019 k zúčtovaniu za uvedený 

mesiac. 

  Potvrdenia ObFZ Michalovce o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších 

údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

za zdaňované obdobie roku 2018: Tieto sú od 22.1.2019 k dispozícii na Se ObFZ, kde si ich už osobne alebo v zastúpení  

postupne do 20.03.2019 vyzdvihli aj: - dňa 20.03.2019: M. Hospodi. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania 

preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti môže každý podať u svojho zamestnávateľa, kde je povinný predložiť aj 

toto potvrdenie. Daňové priznanie si môže každý spracovať aj sám. 

   

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ: 

  Nahlásenie zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných dohôd: Toto 

bolo zrealizované ohľadom týchto zamestnancov: - dňa 14.03.2019 (požiadavka Se z 14.03.2019): 3 zamestnanci. 

  Odhlásenie zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na základe ukončenia dohôd: Toto bolo na 

základe požiadavky Se z 15.03.2019 zrealizované takto: - dňa 16.03.2019: ohľadom dohôd 2 zamestnancov na deň 

15.03.2019. 

  Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ 

ich na základe vyžiadania dostal zo SFZ na svoj účet v týchto dňoch: - dňa 18.03.2019: čiastka 405,00 € (všetky platby za 

01/2019 importované na účet SFZ v dňoch 01.01.2019 - 11.03.2019; PP: 6112); za faktúru zaslanú na SFZ dňa 

13.03.2019; - dňa 18.03.2019: čiastka 410,00 € (všetky platby za 02/2019 importované na účet SFZ v dňoch 01.03.2019 

- 11.03.2019; PP: 6113); za ďalšiu faktúru zaslanú na SFZ dňa 13.03.2019. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 20.03.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: 

Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený FO na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF, 

nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa zastavenú činnosť NEPO a pozastavené 

vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po 

úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom (stačí aj oskenovaný doklad). Do 

pozornosti DK. 

 

  

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 
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