
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 37 z 13.03.2019 
 

Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V pondelok 18.3.2019 bude sekretariát 

ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky zastupujúceho sekretára 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 7.3.2019 do 13.3.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

M. Ruščanský od 15.3.2019 do oznámenia - prac. dôv. 

 Pracovné stretnutie s uchádzačmi o získanie základnej kvalifikácie R a D: KR ho z dôvodu výkladu PF 

a inštruktáži k spracovaniu elektronického zápisu o stretnutí a správy D v ISSF vykonala s R. Sninským dňa 12.3.2019 

o 10.00 h a s N. Varjassym a P. Vaľom dňa 14.3.2019 o 14.00 h na ObFZ v Michalovciach. KR s menovanými vykonala 

pohovor a inštruktáž k danej problematike a vydala pokyny do ďalšej činnosti. 

 Oznámenie pre R: KR oznamuje R, že od stredy 20.3.2019 si na sekretariáte ObFZ môžu vyzdvihnúť novú 

rozhodcovskú výstroj modrej farby od firmy ATAK s.r.o. 

  Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2018/2019: Uskutoční 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. Zúčastniť sa ho 

majú títo: - rozh.: L. Babjak, D. Čeklovský, P. Feňuš, J. Ferenc, Š. Ferko, M. Hospodi, M. Jakubec, T.F. Komenda, J. 

Pivarník, M. Čekan, P. Remecký, J. Zambory; - uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: P. Vaľo, P. Filo, T. 

Gera; - deleg.: V. Pčolár. 

  Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho doručil: - dňa 13.3.2019: Ľ. Mirda. 

  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:  
Oznámenie ŠTK: ŠTK z dôvodu konania kvalifikačného stretnutia na ME 2020 vo futbale Wales - Slovensko 

dňa 24.3.2019 o 15:00 hod. vykonala prieskum odohrania stretnutí 14. kola súťaží VI. ligy mužov ObFZ Michalovce. 

ŠTK na základe ankety ponecháva v platnosti pôvodný termín 14. kola VI.L m - nedeľa 24.3.2019 o 15:00 hod. 

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

  ● Porostov - VII.LV m 14.k z 19.5.2019 o 17:00 h. Porostov - Pavlovce n/U B: nový termín - 19.5.2019 

o 17:00 h. v Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 19.5.2019 o 17:00 

h. na ihrisku v Sobranciach. 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 nepotvrdený. ŠTK sa vyjadrí až po potvrdení súhlasu súpera.  

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

SPRÁVY DK ObFZ: 

Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ a po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila 

týmto FO a FK: - za ZF z 01/2019: - dňa 11.03.2019: Ložín (od 12.02.2019 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 13.03.2019 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). 

 

SPRÁVY TMK ObFZ: 

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

h do 20:30 h v reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí), Michalovce. Program seminára a organizačné 

pokyny boli každému frekventantovi zaslané na jeho e-mail adresu a sú zverejnené na web stránke https://obfz-

michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - trénersko-metodická komisia. 

 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. 

 Požiadavka na Se ObFZ o spracovanie dohôd zamestnancov s ObFZ Seminár trénerov licencií UEFA 

GRASSROOTS C a UEFA B organizovaný 15.3.2019: Na základe určenia lektorov na tento seminár, ju TMK dala pre 
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Se ObFZ ohľadom spracovania dohôd týchto zamestnancov: - dňa 13.3.2019: Škultéty Peter, Kostovčík Viktor (s obidvomi  

dohoda s nepravidelným príjmom na deň 15.3.2019). 

 

SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE ObFZ: 
 Previerka hospodárenia ObFZ za II. polrok 2018: RK ju vykonala v dňoch 02.-10.02.2018, pričom jej 

predseda v 02/2019 na ObFZ doručil aj účtovné doklady ObFZ za mesiace 07-12/2019, ktoré RK mala k previerke k 

dispozícii. Záznam z previerky spracoval J. Pado (predseda RK) a odporučil ho prerokovať na zas. VV. 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 
  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. 

  Vrátenie videozáznamov FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019: Na Se ObFZ si svoj videozáznam 

môžu vyzdvihnúť tieto FO a FK: Pavlovce n/U, Malčice, Veľ. Slemence, Ložín, Kriš. Liesková, Vyš. Remety, Palín, 

Krásnovce, Záhor, Zempl. Široká, Budkovce, Zalužice, Bracovce, Horovce, Žbince. 

  Spracovanie ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami: Na základe požiadaviek TMK z 13.3.2019 boli tieto 

spracované s týmito zamestnancami: - dňa 13.3.2019: Škultéty Peter, Kostovčík Viktor. 

 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 22.01.2019 k dispozícii na Se ObFZ, kde si ich už osobne alebo 

v zastúpení  postupne do 13.03.2019 do 15:00 h vyzdvihli aj: - dňa 11.03.2019: O. Palinský. V termíne vopred telefonicky 

dohodnutom so sekretariátom ObFZ si ich na ObFZ mohol a môže osobne alebo v zastúpení oproti podpisu vyzdvinúť aj: 

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. 

 Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného 

v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade 

na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom (stačil aj oskenovaný doklad). Tieto za importovanie ZF na účet SFZ už na 

ObFZ postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 11.03.2019: Ložín (e-mailom: za 01/2019 - uhradená dňa 

11.03.2019). 

  Spracovanie výplat ObFZ za 02/2019: Tie sa počas uvedeného mesiaca spracovávali priebežne, skompletizované 

boli v dňoch 08.-11.03.2019 a dňa 11.03.2019 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k zúčtovaniu za uvedený 

mesiac. 

  Spracovanie podkladov na vystavenie ďalších faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených 

pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ: Tieto boli na základe informácií z ISSF spracované sekretariátom 

ObFZ priebežne a požiadavky na vystavenie faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF uhradených pre ObFZ MI boli 

zo sekretariátu ObFZ zaslané e-mailom účtovníčke ObFZ takto: - dňa 13.03.2019: v čiastke 405,00 € (všetky platby za 

01/2019 importované na účet SFZ v dňoch 01.01.2019 - 11.03.2019; PP: 6112); dátum dodania: 13.03.2019; dátum 

vyhotovenia: 13.03.2019; dátum splatnosti: 17.03.2019; - dňa 13.03.2019: v čiastke 410,00 € (všetky platby za 02/2019 

importované na účet SFZ v dňoch 01.03.2019 - 11.03.2019; PP: 6113); dátum dodania: 13.03.2019; dátum vyhotovenia: 

13.03.2019; dátum splatnosti: 17.03.2019. 

 

 SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ: 

  Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2019: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 11.-

12.03.2019 a dňa 12.03.2019 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ. 

  Výplatná listina a výplatné pásky zamestnancov ObFZ Michalovce za 02/2019: Na Se ObFZ boli doručené dňa 

13.03.2019 (6 zamestnancov, s ktorým mal ObFZ uzavreté dohody/zmluvy na 02/2019). Od uvedeného dňa si výplatnú pásku 

mohli títo zamestnanci prevziať na Se ObFZ. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 02/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.03.2019, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 11.03.2019; preto ich bolo potrebné uhradiť 

aspoň 3 dní pred týmto termínom. ObFZ upozorňoval FO a FK územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu po 

vygenerovaní obratom. Do 13.03.2019 do 16:00 h ich už, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto 

FO a FK: - dňa 06.03.2019: Poruba p/V; - dňa 07.03.2019: Zalužice; - dňa 08.03.2019: Jovsa, Rus. Hrabovec; - dňa 

09.03.2019: Iňačovce; - dňa 11.03.2019: Budkovce. Do uvedeného termínu ich už, podľa uvedenia v ISSF, mali na účte 

SFZ importované všetky požadované FO a FK územne patriace pod ObFZ MI. Do pozornosti Se. 

Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.02.2019, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 11.02.2019; preto ich bolo potrebné uhradiť 

aspoň 3 dní pred týmto termínom. ObFZ upozorňoval FO a FK územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu po 

vygenerovaní obratom. Do 13.03.2019 do 16:00 h ich už, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ mali importované aj tieto 

FO a FK: - dňa 11.03.2019: Ložín. Do uvedeného termínu ich už, podľa uvedenia v ISSF, mali na účte SFZ importované 

všetky požadované FO a FK územne patriace pod ObFZ MI. Do pozornosti Se a DK. 
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  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 13.03.2019 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. 

  Vystavenie ďalších faktúr ObFZ a ich odoslanie na Ekonomický úsek SFZ k podielom z mesačných 

zberných faktúr z ISSF pre ObFZ MI: Tieto boli účtovníčkou ObFZ vystavené a ňou preposlané na sekretariát ObFZ e-

mailom takto: - dňa 13.03.2019: v čiastke 405,00 € (všetky platby za 01/2019 importované na účet SFZ v dňoch 

01.01.2019 - 11.03.2019; PP: 6112); - dňa 13.03.2019: v čiastke 410,00 € (všetky platby za 02/2019 importované na 

účet SFZ v dňoch 01.03.2019 - 11.03.2019; PP: 6113). Hneď v uvedených dňoch boli tieto zo sekretariátu ObFZ zaslané 

na Ekonomický úsek SFZ e-mailom na stanovenú adresu. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 
 Z ostatného 16. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 11.3.2019. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal 

ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK, TMK), ako aj k zverejneniu na 

webovú stránku ObFZ - futbalnet. 

  

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 


