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Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 21.-28.2.2020 bude sekretariát 

ObFZ z dôvodu čerpania dovolenky 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. Každý deň bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok. 
 

SPRÁVY KR ObFZ: 

 Zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2019/2020: Uskutoční sa v sobotu 7.3.2020 od 8:00 h v Michalovciach, 

v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13 (na poschodí). Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jesennej časti 

súťaží ObFZ 2019/2020 a príprava ich jarnej časti. Prerokujú sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na 

zistené najčastejšie nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť 

všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2019/2020, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie 

R. Program zimného seminára R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2019/2020 bude zverejnený na webovej stránke 

ObFZ - futbalnet v nasledujúcich dňoch. 

 Program zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2019/2020: Tento je zverejnený na webovej stránke ObFZ - 

futbalnet v časti štruktúra ObFZ - komisie ObFZ - KR - Oznamy KR. 
 Oznámenie pre R a D: KR oznamuje R a D, ktorí pôsobili v stretnutiach ObFZ v jarnej časti SR 2018/2019 a 

v jesennej časti SR 2019/2020, že tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za 

rok 2019“ si môžu od 24.1.2020 vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. 

 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 v ISSF vykonala s D. Osipčákovou dňa 10.2.2020 o 13.45 h 

a 13.2.2020 o 13.30 h na ObFZ v Michalovciach. Nasledujúce sa uskutoční dňa 18.2.2020 o 13.00 h na ObFZ 

v Michalovciach. 

  

SPRÁVY DK ObFZ:  
 Nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez 

Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 01/2020 na účet SFZ do stanoveného termínu: V zmysle 

SPF ich od 11.2.2020 majú tieto FO a FK: Porostov. DK to týmto FO a FK zruší až po importovaní platby z uvedenej ZF 

na účet SFZ. 

 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 SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Prerozdelenie členských príspevkov, kredity do futbalnet.shop: Prvá časť bola zaslaná na účty FO-FK dňa 

7.2.2020. Druhá časť bude zaslaná v druhej polovici júla 2020 po skončení a uzatvorení sezóny 2019/2020. 

 Zrušenie pevnej telefónnej linky: Se ObFZ oznamuje všetkým funkcionárom, hráčom, rozhodcom, 

delegátom a širokej športovej verejnosti, že dňa 6.2.2020 bola zrušená pevná telefónna linka sekretariátu (tel. číslo: 

056/6423890). Pre sekretariát ObFZ je naďalej aktívne už len mobilné telefónne číslo: 0918/978877. 

 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019: Se ObFZ žiada R a D: 

L. Babjak, M. Hospodi, M. Ivan, M. Juhás, T.F. Komenda, M. Končík, O. Palinský, P. Pavlo, M. Rovňák, M. 

Dirda, P. Vaľo, A. Žoffčák, aby si toto tlačivo vyzdvihli na sekretariáte ObFZ v čo najkratšom termíne. Daňové 

priznanie si môže každý spracovať sám. 

 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:   
  Upozornenie k spôsobu platby za ZF: EÚ ObFZ upozorňuje, že vykonávať platbu za zbernú faktúru poštovou 

poukážkou slovenskej pošty je prísne zakázané. V tomto prípade EÚ SFZ nebude takto vykonanú platbu akceptovať. 

Platbu je možné vykonať výlučne bankovým prevodom osobne platbou v banke, alebo prostredníctvom internetbankingu. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 01/2020: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.2.2020, pričom platby za 

tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.2.2020. Do uvedeného termínu ich na účte 

SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Porostov. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.2.2020), 

nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho dňa (od 11.2.2020) 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. Do pozornosti 

DK.  
   

SPRÁVY VV ObFZ: 
 Z ostatného 27. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa 

uskutočnilo v pondelok 10.2.2020. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe 

e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK), ako aj k zverejneniu na webovú stránku 

ObFZ - futbalnet. 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


