Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Správa o činnosti Oblastného futbalového zväzu Michalovce
od ostatnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016
Vážení delegáti konferencie, milí hostia!
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Jej členmi je po jeden delegát (ako zástupca) každého v
príslušnej sezóne aktívneho futbalového oddielu alebo futbalového klubu územne patriaceho pod ObFZ Michalovce.
Dnešná konferencia sa koná v čase vyvrcholenia ME vo futbale mužov vo Francúzsku, na ktorých sa nestratila
ani reprezentácia Slovenska. V najvyššej I. Fortuna lige mužov sa zachránili muži MFK Zemplín Michalovce, do I.ligy
postúpili ženy MFK Zemplín Michalovce, v III. lige Východ úspešne reprezentovali Veľké Revištia, v IV. lige Juh
mužov: Sobrance, Strážske, Veľké Kapušany; v V. lige Zemplínskej mužov VsFZ: Močarany, Petrovce n/L, Čičarovce,
Lastomír (z tejto vypadli Palín a Kriš. Liesková).
Do novej sezóny prihlášky zo zástupcov ObFZ Michalovce podali:
- do súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: ŠK Strážske, MFK Zemplín Michalovce, MFK Sobrance, TJ
Družst. Petrovce n/L.
- do súťaže ÚLK - do Fortuna ligy 2016/2017: MFK Zemplín Michalovce.
- do ostatných súťaží SFZ 2016/2017: - I. liga ženy: MFK Zemplín Michalovce; - I. liga junioriek U19: MFK
Zemplín Michalovce; - I. LSD U19: MFK Zemplín Michalovce; - I. LMD U17: MFK Zemplín Michalovce; - I.
LMD U16: MFK Zemplín Michalovce; - I. LSŽ U15: MFK Zemplín Michalovce; - I. LSŽ U14: MFK Zemplín
Michalovce; - I. LMŽ U13: MFK Zemplín Michalovce; - I. LMŽ U12: MFK Zemplín Michalovce.
- do súťaží VsFZ 2016/2017: - III. liga Východ mužov VsFZ: TJ Veľké Revištia; - IV. liga Juh mužov VsFZ:
MFK Sobrance, ŠK Strážske, MFK Veľké Kapušany; - V. liga Zemplínska mužov VsFZ: OŠK Vinné, TJ Sokol
Močarany, AFK Topoľany, ŠK Nacina Ves, TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, TJ Družstevník Čičarovce,
OFK Lastomír; - II. liga Východ SD U19 VsFZ: MFK Sobrance; - II. liga Východ MD U17 VsFZ: MFK Sobrance;
- III. liga Zemplínska SD U19 VsFZ: MFK Veľké Kapušany, AFK Topoľany, ŠK Strážske; - II. liga skup. A SŽ
U15 VsFZ: MFK Veľké Kapušany; - II. liga skup. A MŽ U13 VsFZ: MFK Veľké Kapušany; - I. liga Východ žiačok
U15 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U11 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky
žiakov U10 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce; - Prípravky žiakov U9 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce, MFK
Veľké Kapušany; - Prípravky žiakov U8 VsFZ: MFK Zemplín Michalovce.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 15. 1.2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Konferencie sa zúčastnili delegáti (zástupcovia) 34 FO-FK z celkového
počtu 60 pozvaných, čo predstavovalo 56,66 %, okrem nich aj 15 hostí z 20 pozvaných.Na konferenciu sa nedostavili
zástupcovia týchto 26 FO-FK: Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Choňkovce, Iňačovce, Jovsa, Ložín, MIMočarany, MI-Topoľany, MFK Zemplín Michalovce, Niž. Rybnica, Palín, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V,
Ptrukša, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske, Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Vojany, Vyš. Remety,
Zalužice. Z nich sa ospravedlnil len zástupca tohto 1 FO: Tušice TNV.
Konferencia prijala celkom 15 uznesení, z ktorých boli: vzaté na vedomie - 4; schvaľovacie - 10 (z nich je
potrebné spomenúť schválenie „Hospodárenia ObFZ za rok 2015“ a schválenie „Rozpočtu ObFZ na rok 2016“);
splnené - 1 (71) - konferencia uložila vyhodnotiť ju na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných
príspevkov, čo bolo splnené. VV vyslovil nespokojnosť s neúčasťou zástupcov FO-FK na konferencii a navrhol to do
budúcnosti riešiť.
Po konferencii sekretár ObFZ spracoval zápis z konferencie, ktorý svojimi podpismi overili na konferencii
schválení overovatelia zápisu. Informácie o konferencii boli zverejnené v ÚS ObFZ. Základné materiály z nej (správa o
činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015; informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ
2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017; uznesenia; fotozábery, zápis z konferencie) boli zverejnené na stránke ObFZ.
V ďalšom sa zmienim o činnosti ďalších orgánov ObFZ, ktorú medzi konferenciami ObFZ riadil 7-členný
Výkonný výbor ObFZ Michalovce na čele s predsedom Vladimírom Čanom.
Výkonný výbor ObFZ mal v hodnotenom období 6 svojich zasadnutí, zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci. Na
zasadnutia VV boli prizývaní predseda RK, sekretár ObFZ a podľa potreby aj predsedovia ďalších komisií (väčšinou len
KR, ŠTK, DK). Na nich sa prerokoval program v zmysle plánu zasadnutí na 1. polrok 2016 a pozvánky na príslušné
zasadnutie. VV na každom zasadnutí hodnotil realizáciu uznesení, priebeh súťaží, činnosť jednotlivých komisií a
sekretariátu za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia VV, operatívne riešil aktuálne otázky ObFZ (materiálne
vybavenie, nájomné, organizovanie podujatí a rôznych akcií).
Prenos informácií z konferencií SFZ a VsFZ na zasadnutiach VV zabezpečoval predseda ObFZ (členmi
konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce sú v tomto 4-ročnom funkčnom období okrem neho aj Zdenko Hudák z TJ
Veľké Revištia a Peter Pilch z ŠK Strážske) a zo zasadnutí VV VsFZ Ján Špivák (člen VV VsFZ).
Za hodnotené obdobie VV prijal 113 uznesení, ktoré boli zrealizované takto: vzaté na vedomie - 48;
schvaľovacie - 44; splnené - 17; plnia sa v termíne - 3 (v jednom z nich VV uložil každému FO a FK mať všetky svoje
zberné faktúry za 04-05/2016 importované na účte SFZ do 24.6.2016 do 15:00 h a zbernú faktúru za 06/2016 do 8.7.2016;

kópiu dokladu o jej úhrade bol klub povinný doručiť na konferenciu dňa 8.7.2016 - za 04 ju nedoručil Sejkov; za 05 Choňkovce, Nižná Rybnica); nesplnené - 1 (VV uložil každému R a D všetky svoje nepredložené doklady o úhrade
finančných podlžností voči jednotlivým orgánom ObFZ doručiť na ObFZ do 24.6.2016 do 15:00 h - nedoručil ich rozh.
Martin Jakubec).
Po každom zasadnutí VV sekretár ObFZ spracoval zápis zo zasadnutia, ktorý z ObFZ e-mailom zasielal členom
VV a predsedom komisií. Základné informácie o jednotlivých zasadnutiach VV boli zverejňované v ÚS.
Na riadení súťaží a organizovaní podujatí v rámci ObFZ majú svoj podiel aj jednotlivé komisie ObFZ, ktoré
riadia činnosť ObFZ medzi zasadnutiami VV ObFZ. Po skončení jarnej časti súťaží ObFZ sa dňa 23.6.2016 uskutočnil
spoločný aktív členov všetkých komisií a VV ObFZ za účelom riešenia nedostatkov i úloh, s podaním večere. V
ďalšom sa zmienim o činnosti jednotlivých komisií ObFZ v hodnotenom období. Všetky mali v 1. polroku 2016
povinnosť spracovať „Vyhodnotenia svojej činnosti za 2. polrok 2015“ i „Vyhodnotenia svojej činnosti za 1. polrok
2016“. O ich činnosti v 1. polroku 2016 sa nebudem zmieňovať podrobne, lebo zhodnotenie každej z nich je podrobne
zverejnené na webovej stránke ObFZ.
Odvolacia komisia (OK) - v 1. polroku 2016 nedostala na prerokovanie ani jedno odvolanie, takže sa
nepotrebovala zísť ani raz. .
Disciplinárna komisia (DK) - v 1. polroku 2016 prerokovala celkovo 51 prípadov udelenia ČK, z toho 1 v
kategórii žiakov, 10 v kategórii dorastencov , 40 v kategórii mužov. Počas evidencie udeľovania ŽK prerokovala 38
prípadov 5. ŽK a 1 prípad 9. ŽK. Na DK bolo doručených 12 žiadostí o zmenu DO hráčov, kde DK vo všetkých 12
prípadoch zmenila DO na podmienečné. Na DK bolo riešených 5 prípadov NŠH, 5 prípadov rôznych neprístojností na
futbalových štadiónoch (z nich v 1 prípade došlo k inzultácii R hráčom, v 1 prípade k neprístojnostiam zo strany
funkcionárov, v 3 prípadoch k neprístojnosti divákov), 3 žiadosti o vyplatenie tabuľkovej hodnoty za prestup hráča, u
ktorých po prešetrení upustila od udelenia disciplinárneho opatrenia.
DK v 3 prípadoch pristúpila k vylúčeniu družstva zo súťaže: Sejkov dorastenci pre 3 nenastúpenia na stretnutia
a následne tým pre nesplnenie podmienky účasti v súťaži aj Sejkov muži; Tibava muži pre nesplnenie podmienok účasti
v VI. lige. Kluby dostali pokuty za vylúčenie po 1000 €.
Komisia rozhodcov (KR) - v 1. polroku 2016 v súlade so schváleným tematickým a termínovým plánom
pokračovala v organizovaní „Školy mladých rozhodcov“. Počet frekventantov v tomto projekte bol 14. Dňa 28.2.2016 v
reštaurácii ARECA v Michalovciach organizovala zimný seminár rozhodcov a delegátov súťaží ObFZ, na ktorom
vyhodnotila jesennú časť, uskutočnila rozbor problémových situácií vzniknutých v jesennej časti, informovala o príprave
jarnej časti, pričom R a D vykonali písomný test z PF. Náhradný zimný seminár sa uskutočnil 9.3.2016. Dňa 18.3.2016
organizovala pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov za účelom prezentácie odborných tém z pravidiel futbalu a
rozpisu súťaží ObFZ, pričom sa aj takýmto spôsobom snažila širokej verejnosti vysvetliť a správne pochopiť špecifické
problémy v pravidlách futbalu a zjednodušiť vnímanie rozhodnutí rozhodcov v stretnutiach.
KR z dôvodu preškolenia a preskúšania R nahlásených na zimný seminár R V. ligy VsFZ v dňoch 12.-13.3.2016 v
Kežmarských Žľaboch organizovala dňa 4.3.2016 na ObFZ pracovné stretnutie pre týchto R: P. Tóth, M. Ubľanský, J. Škodi,
P. Koščo, B. Ondrík. Vybrala ich z projektu „Škola mladých rozhodcov“, aby zažili úroveň seminárov organizovaných VsFZ.
KR pred súť. roč. 2016/2017 organizovala fyzické previerky R súťaží ObFZ dňa 16.6.2016 na IV. ZŠ Michalovce.
Účasť na nich bola jednou z podmienok pre zaradenie na nominačné listiny R v súťažnom ročníku 2016/2017. Týchto
previerok sa zúčastnilo 26 R, 4 sa ospravedlnili a 4 sa nedostavili bez akéhokoľvek oznámenia.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie rozhodcu
futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017, KR organizovala v dňoch 6.-8.6.2016 na ObFZ. Na toto školenie
sa dostavilo 11 záujemcov. Záverečné preskúšanie z pravidiel futbalu KR uskutočnila 16.6.2016 na ObFZ. Všetci zúčastnení
toto preskúšanie zvládli, čím ich KR ObFZ od SR 2016/2017 navrhla zaradiť na nominačné listiny R.
Nedostatky riešené KR v jarnej časti súť. ročníka 2015/2016: pozastavenie delegácie: - na základe hodnotenia
D: 6 R; - na základe vzhliadnutého videozáznamu: 1 R; - z dôvodu nedostatkov v správe D: 1 D; predvolanie na KR:
R - 8, D - 4 (vo všetkých prípadoch sa s pozvanými vykonal pohovor, poukázalo sa na zistené nedostatky a vydali sa
pokyny na zlepšenie činnosti); poriadkové pokuty: R - 5 (suma: 25 €); pochvala na výkon R: od FK: Bánovce n/O,
Oborín; sťažnosť na výkon R: - od FK: Bánovce n/O, Veľ. Slemence, Rem. Hámre, Malčice.
Športovo-technická komisia (ŠTK) - v 1. polroku 2016 organizovala 10. ročník súťaže „Turnaj ObFZ v
halovom futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016, ktorý sa za účasti 10 družstiev uskutočnil v sobotu 23.1.2016 v šport.
halách Gymnázia Pavla Horova Michalovce a MsŠH Michalovce - víťaz FK Žbince. Organizovala aj semifinále a finále
14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016. V súťaži III. ligy žiakov
umožnila štart družstva žiačok a junioriek MFK Zemplín Michalovce mimo súťaž (tieto k súperom chodili, no súperom
k nim sa veľmi nechcelo).
ŠTK riešila: 1 zrušenie stretnutia (m-1); 11 nenastúpení na stretnutie (m-1,d-6, ž-4); 12 neskorých
nástupov na stretnutie (m-8, d-3, ž-1); 7 nedohraní stretnutia (m-7); 1 námietku voči neoprávnenému štartu
hráčov (m-1); 2 pokusy o neoprávnené štarty hráčov (d-2); 3 neoprávnené štarty hráča (m-1, ž-2); 35 potvrdení
o súčasných štartoch hráčov(ž-d: 3; d-m: 32); 1 odpočet bodov po sezóne kolektívu (m-1).

ŠTK podala na DK aj 3 návrhy na vylúčenie družstiev zo súťaže (m-2,d-1, ž-0).
Matrično-registračná komisia (MRK) - jej činnosť v ISSF ako matrikár vybavoval sekretár ObFZ. Zo strany
SFZ bol opätovne novelizovaný (po pripomienkovaní pôvodne schváleného RaPP zo strany UEFA) a 9.5.2016
schválený Registračný a prestupový poriadok (RaPP), ktorý je účinný od 15.6.2016 a je zverejnený na webových
stránkach SFZ, VsFZ a na ObFZ pri dátume 2.6.2016, kde po rozkliknutí sa dotyčnému otvorí samotný 9.5.2016
schválený RaPP; na stránke ObFZ je pri dátume 2.6.2016 zverejnená aj jeho schválená novela (18 strán).
Matrika ObFZ v hodnotenom období vykonala týchto 436 matričných úkonov: požiadavky klubov (na
opravu, doplnenie a zmenu údajov v ISSF - 6); prevzatie prístupových hesiel - 88; overenie podpisu hráča - 6;
pridanie práv v ISSF - 7; požiadavka ObFZ na zrušenie alebo doplnenie schváleného transferu (zaslané z ObFZ
na SFZ) - 2; doručenie papierového RP (ŽP) ku kontrole platnosti údajov v ISSF - 9; požiadavka na zmenu emailovej adresy hráča - 1; žiadosť podaná ako podanie na MRK ObFZ - zamietnutá 1; žiadosť o základnú
registráciu (schválená - 48; zamietnutá - 9); žiadosť o RP (zamietnutá - 4; schválená: po schválení prihlášky
k registrácii - 45; po skončení platnosti papierového preukazu - 16; po schválení transferu a skončení platnosti
papierového preukazu - 15; žiadosť o duplikát RP - schválená 4; žiadosť o RP člena SFZ - schválená 5; hosťovanie
(predčasné zrušenie zamietnuté - 3; predčasne zrušené - 5; zamietnuté - 7; schválené - 36); prestupy (schválený - 113;
zamietnutý - 6).
Trénersko-metodická komisia (TMK) - sa v 1. polroku 2016 zišla len na jednom svojom zasadnutí, na
ktorom prerokovala najmä kvalifikácie trénerov družstiev súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 a postup pri ich
kontrole. TMK žiadala všetky FO a FK, ktorých družstvá štartovali v súťažiach ObFZ 2015/2016, aby do 30.4.2016 na
ObFZ, na adresu „obfzmi@stonline.sk“, zaslali e-mail, v ktorom mali uviesť meno a priezvisko trénera každého svojho
družstva v súťažiach ObFZ, ktorý pri družstve pôsobí, a v prílohe zaslať aj oskenované kópie licencie trénerov. Toto do
stanoveného termínu i po ňom zo 60 klubov zrealizovalo len týchto 7 FO a FK: Moravany, Pusté Čemerné, Jastrabie
pri MI, Horovce, Žbince, Bracovce, Topoľany. Aj medzi tými boli uvedení tréneri s neplatnou kvalifikáciou. Preto
im TMK uviedla aj pokyny pri ich zaregistrovaní alebo pri obnove. V tomto smere sa s týmto stavom v kluboch bude
musieť niečo robiť z pozície celého ObFZ už v najbližšej sezóne. V 1. polroku 2016 to už robil VsFZ.
Z pohľadu TMK sa v 1. polroku 2016 zabezpečoval prenos informácií zo SFZ i VsFZ v tejto oblasti do ÚS
ObFZ (najmä o organizovaných seminároch a školeniach).
Komisia mládeže (KM) - v 1. polroku 2016 na stretnutiach so sekretárom ObFZ, alebo na svojich
zasadnutiach, zabezpečila:
- prenos informácií zo SFZ i VsFZ v tejto oblasti do ÚS ObFZ
- 4 tréningové zrazy „Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14“ v rámci „Programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov“ organizovaného VsFZ, a to v Michalovciach, na štadióne AFK Topoľany, v dňoch 25.4.2016,
9.5.2016, 23.5.2016, 6.6.2016, na ktoré do každého z výberov nominovala po 10-13 hráčov: pri týchto výberoch
zabezpečovala nominácie hráčov, vyhodnocovanie zrazov i informácií o nich; prístup FO a FK k týmto zrazom
veľmi slabý, viacerí nominovaní sa na tieto zrazy nedostavili bez akéhokoľvek oznámenia, a niektoré kluby ich
neúčasť nezdôvodnili na ObFZ e-mailom ani doteraz; tu sa ukazuje, aký je záujem o prácu s najmladšou
generáciou v kluboch; 4 tréningové zrazy sa majú uskutočniť aj v 2. polroku 2016 a KM žiada všetky FO a FK,
aby svojich najmladších talentovaných žiakov nahlásili e-mailom na ObFZ; nahlásiť ich môžu aj kluby, ktoré
nemajú družstvá žiakov, lebo aj u nich sa nejaký talent nájde.
Každodennú činnosť ObFZ medzi zasadnutiami jednotlivých orgánov ObFZ zabezpečoval sekretariát ObFZ
(Se) hlavne zásluhou sekretára ObFZ. Pod správu sekretariátu ObFZ patrilo:
- spracovanie a zverejňovanie Úradných správ ObFZ (prostredníctvom nich bol zabezpečený podrobný prenos
informácií zo zasadnutí jednotlivých orgánov ObFZ na FK-y i pre futbalovú verejnosť; prenos najdôležitejších
informácií z ÚS SFZ a VsFZ do ÚS ObFZ zabezpečoval sekretár ObFZ; v hodnotenom období ich bolo zverejnených
celkom 26, od č. 28 po č. 53);
- spolupráca s médiami zameraná hlavne na propagáciu činnosti (výsledky stretnutí všetkých súťaží ObFZ si
každý mohol nájsť na futbalnete; aj napriek tomu boli tieto s údajmi z nich a tabuľkami po každom kole v utorok
zverejňované aj v týždenníku Zemplínske noviny, začo patrí vďaka Róbertovi Andrejovi, športovému redaktorovi
Korzára; zásluhou neho i sekretára boli v ňom zverejňované aj akcie a podujatia, ktoré organizoval ObFZ; škoda len, že
na propagácii futbalu sa v ňom viac nepodieľali spravodajcovia FK-ov; kluby nepropagujú svoju činnosť, nezverejňujú
výsledky svojich prípravných stretnutí, neinformujú o organizovaní svojich podujatí);
- správa web stránky ObFZ (na základe dohody s ObFZ ju zabezpečoval Peter Gožo; podklady k
zverejňovaniu na stránku boli zasielané e-mailom väčšinou z ObFZ prostredníctvom sekretára ObFZ; na stránke ObFZ
boli zverejňované: všetky dôležité samostatné informácie; vyhodnotenia činnosti komisií ObFZ za 2. polrok 2015;
informácie o organizovaní jednotlivých akcií a podujatí ObFZ, aj s podkladmi k nim; vyhodnotenia jednotlivých akcií a
podujatí ObFZ s prípadnými fotodokumentáciami; informácie z prípravného futbalu; pravidelné Úradné správy ObFZ;
obsadenia R a D na stretnutia súťaží ObFZ; informácie o príprave novej sezóny 2016/2017; nominácie na tréningové
zrazy výberov ObFZ U12, U13, U14, ako aj ich zhodnotenia; matričné úkony ObFZ v mesiacoch 01-06; potrebné
tlačivá; ponuky firiem; a iné);

- organizačné zabezpečovanie akcií a podujatí ObFZ (príprava konferencie ObFZ a jednotlivých zasadnutí VVu ObFZ; spracovanie zápisu z konferencie i zo zasadnutí VV-u ObFZ; kontakt so SFZ i VsFZ; kontakt s funkcionármi
klubov; práca v ISSF; správa súťaží ObFZ; ekonomický úsek ObFZ; a iné).
Úsek „Správy súťaží ObFZ Michalovce“ v ISSF v 1. polroku 2016 zabezpečovali títo 3 správcovia súťaží
ObFZ, ktorí majú svoju zodpovednosť za jednotlivé úseky rozdelenú:
- Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ) - doplňoval do ISSF údaje zo zápisov zo stretnutí, ktoré nerozhodoval
obsadený R; vykonával úpravu údajov v ISSF o stretnutiach po rozhodnutiach komisií; pripravoval jednotlivé kolá
Pohára ObFZ aj s obsadením R a D; spracovával náležitosti R a D; zabezpečoval požiadavky R a D na odomknutie
zápisu R a správy D v ISSF pre prípady opráv zistených nedostatkov; pripravil jednotlivé súťaže v ISSF pre sezónu
2016/2017; schválil v ISSF všetky podané prihlášky družstiev do súťaží ObFZ 2016/2017;
- Ján Mano (podpredseda KR ObFZ) - doplňoval delegované osoby R a D v ISSF i ich každotýždenné
zmeny, zabezpečoval opravy termínov stretnutí na základe rozhodnutí orgánov ObFZ; zabezpečoval požiadavky R a D
na odomknutie zápisu R a správy D v ISSF pre prípady opráv zistených nedostatkov;
- Erik Anguš (predseda ŠTK) - zabezpečoval športovo-technické náležitostí súťaží.
Ekonomický úsek ObFZ Michalovce v 1. polroku 2016 zabezpečoval:
- zásluhou sekretára ObFZ: spracovanie požiadaviek na úhradu faktúr a na vystavovanie faktúr; spracovanie
účtovných podkladov ObFZ za každý mesiac; spracovávanie dohôd so zamestnancami ObFZ a zabezpečovanie
požadovaných podkladov k nim; oznamovanie nahlásení i odhlásení zamestnancov do poisťovní podľa oznámených
požiadaviek; spracovanie výplat zamestnancov ObFZ za každý mesiac; odovzdávanie výplatných lístkov pre
zamestnancov ObFZ za každý mesiac; vydávanie potvrdení o príjmoch zamestnancov ObFZ za jednotlivé mesiace
podľa požiadaviek; sledovanie úhrad mesačných zberných faktúr z ISSF, vedenie prehľadu uhradených i neuhradených
zberných faktúr a ich zverejňovanie v ÚS-ach, a iné.
- zásluhou Márie Janičovej (účtovníčky na dohodu): nahlasovanie zamestnancov do poisťovní i ich
odhlasovanie z nich podľa oznámených požiadaviek; zúčtovanie výplat zamestnancov ObFZ za každý mesiac a ich
úhrady na účty; vytlačenie výplatných lístkov pre zamestnancov ObFZ za každý mesiac; zúčtovanie účtovných
podkladov ObFZ za každý mesiac; odvody na daňový úrad a do poisťovní; úhrady faktúr; vystavovanie faktúr;
spracovanie hospodárení ObFZ za každý štvrťrok po uplynutí príslušného štvrťroka; spracovanie požadovaných
ekonomických výkazov, a iné.
K ekonomickému úseku patrí aj „Hospodárenie ObFZ Michalovce“. ObFZ v 1. polroku 2016 hospodáril v
zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016, ktorého plnenie na svojich zasadnutiach raz za štvrťrok prerokovával VV
ObFZ. V januári 2016 schválil hospodárenie ObFZ za I.-IV. štvrťrok 2015, v apríli 2016 hospodárenie ObFZ za I.
štvrťrok 2016. Rozpočet ObFZ na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný v časti príjmov i výdavkov po 86.300 €.
Stav finančných prostriedkov ObFZ k 31.12.2015 bol na účte v UniCreditBank 30.875,70 €; v pokladni
1.128,42 €; na termínovanom účte v Poštovej banke 7.451,74 €.
K 30.6.2016 príjmy boli 15.324 €, čo predstavovalo 17,76% (v tých nie sú ešte zahrnuté úhrady ZF za
06/2016), výdavky boli 32.461 €, čo predstavovalo 37,61% (v tých nie sú ešte zahrnuté výplaty za 06/2016).
V 1. polroku 2016 z príjmov najvyššie položky boli: súťažné vklady - 400 €; poplatky a pokuty ŠTK - 872 €;
poplatky a pokuty DK - 1.118 €; poplatky a pokuty MRK - 1.851 €; poplatky za náležitosti R a D - 11.016 €;
z výdavkov najvyššie položky boli: spotrebný materiál, telefóny, web, internet - 4.885 €; nájomné - 1.363 €; cestovné 430 €; stravné - 638 €; bankové poplatky - 205 €; mzdové náklady - 6.964 €; dane - 1.630 €; sociálna a zdravotné
poisťovne - 3.597 €; náležitosti R a D - 12.380 €.
Stav finančných prostriedkov ObFZ k 30.6.2016 bol na účte v UniCreditBank 14.864,62 €; v pokladni 3,09 €;
na termínovanom účte v Poštovej banke 7.451,74 €.
K ekonomickému úseku pripojím aj informáciu o budove, v ktorej sídli ObFZ. Táto od 1.2.2016 prešla spod správy
SZTK Bratislava pod správu SFZ Bratislava. V súčasnosti je v nej možnosť prenájmu 5 voľných kancelárií, o čom každý z Vás
môže informovať aj v svojich kruhoch.
Vážení delegáti, milí hostia!
V predloženej správe nebolo možné uvádzať a hodnotiť všetko, čo sa za ostatných 6 mesiacov vykonalo.
Vychádzal som z toho, že ObFZ o svojej činnosti priebežne informoval vo svojich pravidelných ÚS-ach. Táto správa
poukázala nato, aká rozsiahla je činnosť orgánov ObFZ, upozornila na problémy, klady i zápory, a snažila sa naznačiť,
akým smerom sa má uberať ďalej, aby bilancovanie činnosti bolo na budúcej konferencii ešte priaznivejšie.
V 1. polroku 2016 na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca s týmito FK: Bracovce, Kusín, Pusté Čemerné.
Len o niečo slabšia bola s týmito FK: Horňa, Žbince. Veľmi zlá bola s týmito FK: Beša, Čičarovce, Choňkovce,
Iňačovce, Palín, Vinné. Len o trochu lepšia bola s týmito FK: Budkovce, Ložín, Rem. Hámre, Veľ. Revištia, Vojany.
I napriek tomu ObFZ oceňuje prácu všetkých dobrovoľných funkcionárov FK-ov a členov orgánov ObFZ,
ktorí sa podieľali na práci vo futbale v 1. polroku 2016. Osobitne ďakujeme tým starostom, poslancom, ale aj
sponzorom, ktorí majú nemalú zásluhu na tom, že futbal v našich obciach žije a prináša zábavu svojim priaznivcom.
Prosíme delegátov konferencie, aby naše poďakovania odovzdali tým, ktorým boli adresované. V 2. polroku 2016 Vám
všetkým želám pevné zdravie a veľa elánu do ďalšej činnosti.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

