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Správa o činnosti Oblastného futbalového zväzu Michalovce
od ostatnej riadnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018
Vážení delegáti konferencie, milí hostia!
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Jej členmi sú 14. zástupcovia FK územne patriacich pod
ObFZ Michalovce z jednotlivých súťaží a to: VI. liga - 4; VII liga východ - 3; VII liga západ - 3 a VIII liga - 4.
Dnešná konferencia sa koná v čase letnej prestávky v našich futbalových súťažiach, ale v plnom prúde sú MS
2018 v Rusku, kde sa naša futbalová reprezentácia bohužiaľ neprebojovala.
V súťažiach SFZ v najvyššej I. Fortuna lige mužov sa oveľa lepšie ako v predchádzajúcej sezóne darilo
mužom MFK Zemplín Michalovce, ktorí obsadili celkové 8. miesto. V súťaži SFZ „Slovnaft Cup“ 2017/2018 pôsobili
aj: OŠK Pavlovce n/U, ŠK Nacina Ves a MFK Zemplín Michalovce, ktorý skončil v 5. kole, keď neuspel na ihrisku TJ
Iskra Borčice. V I. lige žien sa nedarilo ženám MFK Zemplín Michalovce, keď obsadili posledné miesto a ktorých
juniorky pôsobili v I. lige junioriek. MFK Zemplín Michalovce má svoje družstvá aj v I. LSD U19, v I. LMD U17, v I.
LMD U16, v I. LSŽ U15, v I. LSŽ U14, v I. LMŽ U13, v I. LMŽ U12. V súťažiach SFZ je to spolu 10 družstiev (2
družstvá dospelých, 1 družstvo junioriek, 3 družstvá dorastencov, 4 družstvá žiakov).
V súťažiach VsFZ náš ObFZ reprezentovali: v najvyššej III. lige Východ mužov: Veľké Revištia, v IV. lige
Juh mužov: Topoľany, Sobrance, Strážske, Veľké Kapušany, Petrovce n/L, Čičarovce; v V. lige Zemplínskej mužov:
Vinné, Močarany, Nacina Ves, Lastomír a Pavlovce n/Ú, ktoré ako nováčik postúpili do IV. ligy Juh mužov;
v mládežníckych súťažiach v III. lige Zemplínskej SD U19: Sobrance, Nacina Ves, Veľké Kapušany, Topoľany,
Strážske; v II. lige skup. A SŽ U15: Veľké Kapušany; v II. lige skup. A MŽ U13: Veľké Kapušany; v I. lige Východ
žiačok U15: MFK Zemplín Michalovce; v súťaží prípraviek žiakov U11: MFK Zemplín Michalovce; v súťaží
prípraviek žiakov U10: MFK Zemplín Michalovce; v súťaží prípraviek žiakov U9: MFK Zemplín Michalovce; v súťaží
prípraviek žiakov U8: MFK Zemplín Michalovce. V súťažiach VsFZ to bolo spolu 24 družstiev (12 družstiev
dospelých, 5 družstiev dorastencov, 3 družstvá žiactva, 4 družstiev prípraviek).
V súťažiach ObFZ Michalovce to bolo spolu ďalších 103 družstiev (47 družstiev dospelých, 31 družstiev
dorastencov, 25 družstiev žiakov).
V celkovom sumári mal náš ObFZ v sezóne 2017/2018 v dlhodobých súťažiach FZ zapojených spolu 137
družstiev. Do sezóny 2018/2019 sa oproti sezóne 2017/2018 prihlásilo družstvo Moravany - muži.
Do nastávajúcej sezóny prihlášky zo zástupcov ObFZ Michalovce podali:
- do súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2017/2018: MFK Zemplín Michalovce, ŠK Strážske, MFK Sobrance,
OŠK Krišovská Liesková, OŠK Pavlovce n/U.
- do ostatných súťaží ÚLK, SFZ, VsFZ, ich podali všetky kluby z uplynulej sezóny, ku ktorým do V. ligy
zemplínskej mužov pribudol OŠK Kriš. Liesková.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v pondelok 8.1.2018 v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
slobody 13, 071 01 Michalovce. Zúčastnili sa jej 12 delegáti (zástupcovia) FO-FK (1 sa ospravedlnil; 1 sa nedostavil).
Konferencia prijala celkom 11 uznesení. Konferencia uložila predsedovi VV ObFZ vyhodnotiť ju na
najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov, čo bolo splnené.
Riešenie návrhov z ostatnej konferencie VV-om:
návrh riešiť súťaže VII. a VIII. líg ObFZ mužov - riešenie predložené na zasadnutí VV dňa 11.6.2018
zvýšenie odmien pre rozhodcov v súťažiach ObFZ - aktuálna výška odmien je adekvátna v porovnaní so
súťažami VsFZ
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 boli
zverejnené na webovej stránke ObFZ.
V ďalšom sa zmienim o činnosti ďalších orgánov ObFZ, ktorú medzi konferenciami ObFZ riadil 7členný Výkonný výbor ObFZ Michalovce.
Výkonný výbor (VV) mal v hodnotenom období 6 svojich zasadnutí, zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci. Na
zasadnutia VV boli prizývaní predseda RK, sekretár ObFZ (od zasadnutia v mesiaci apríl zastupujúci sekretár) a podľa
potreby aj predsedovia ďalších komisií (väčšinou len KR, ŠTK, DK). Na nich sa prerokoval program v zmysle plánu
zasadnutí ObFZ na 1. polrok 2018 a v zmysle 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 Jozef Horňák z FK
Topoľany a Peter Pilch z ŠK Strážske) a zo zasadnutí VV VsFZ Ján Špivák (člen VV VsFZ).

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 mali svoj podiel aj jednotlivé komisie ObFZ,
ktoré riadia činnosť ObFZ medzi zasadnutiami VV ObFZ. V ďalšom sa zmienim o činnosti jednotlivých komisií ObFZ
v hodnotenom období. Všetky mali v závere 1. polroku 2018 povinnosť spracovať „Zhodnotenia svojej činnosti za 1.
polrok 2018“. O ich činnosti v 1. polroku 2018 sa nebudem zmieňovať podrobne, lebo zhodnotenie každej z nich je
podrobne zverejnené na webovej stránke ObFZ.
Odvolacia komisia (OK) - pod vedením Miroslava Čagu, bola v 1. polroku 2018 nútená zasadať len v 1
prípade k 1 odvolaniu voči rozhodnutiam ŠTK. Dňa 7.6.2018 sa odvolával OŠK Budkovce ohľadom svojho družstva
mužov. Po preskúmaní uvedeného problému, OK na základe predložených dokumentov a uznesení, odvolanie vyriešila
s týmto záverom. OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK, že neoprávneným štartom hráča v súťažnom stretnutí je štart hráča,
ak nastúpi na stretnutie podľa, SP z 28.06.2017, DRUHA HLAVA - HRÁČI, článok 52, odstavec c) počas
pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti. V uvedenom prípade, hráč Peter Pulko nastúpil na stretnutie po 5 ŽK.
Zodpovednosť za štart hráča je stále v kompetencii futbalového klubu.
Disciplinárna komisia (DK) - pod vedením Jána Šimka v 1. polroku 2017 prerokovala spolu 27 prípadov
udelenia ČK. Počas evidencie ŽK prerokovala 8 prípadov, v ktorých hráči dostali 5-krát ŽK. Na DK bolo doručených 5
žiadostí o odpustenie zvyšku trestu hráčov, kde DK vo všetkých prípadoch zmenila trest na podmienečný. Na DK boli
riešené 4 prípady rôznych neprístojností na futbalových štadiónoch, pri ktorých DK riešila: 1 námietku k NŠH; 1
sťažnosť na správanie sa divákov; 1 neprístojnosti zo strany hráča; 1 inzultáciu R.. Tajomník komisie v ISSF
zabezpečoval evidenciu poplatkov a pokút DK do zberných faktúr v ISSF. DK udeľovala pokuty podľa uznesení
ostatných komisií.
Komisia rozhodcov (KR) - pod vedením Jána Špiváka mala v uvedenom hodnotiacom období k dispozícií
35 aktívnych rozhodcov a 9 delegátov. Z uvedeného vyplýva, že oproti minulému hodnotiacemu obdobiu (jesenná
časť 2017/2018) KR svojou systematickou a odbornou prácou dosiahla navýšenia počtu R o 7 a D o 2, čo je zásluha
školského úseku. Tento v mesiaci január 2018 organizoval besedy na vybraných stredných školách v Michalovciach za
účelom náboru záujemcov z radov študentov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu a v dňoch 14-16.2.2018
organizoval na ObFZ vstupné školenie nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu, ktorého sa
zúčastnili 6 záujemcovia o funkciu rozhodcu a dvaja o funkciu delegáta. Z nich všetci toto školenie úspešne absolvovali
a v súčasnej dobe pôsobia v súťažiach ObFZ. Vzhľadom na optimálny počet rozhodcov, KR môže na stretnutia VI. ligy
ObFZ delegovať na stretnutie troch rozhodcov a na stretnutia VII. ligy ObFZ po dvoch rozhodcov. Jarná časť sa začala
zimným seminárom rozhodcov a delegátov súťaži ObFZ, ktorý sa uskutočnil v sobotu 3.3.2018 v reštaurácii
VÝŠKOVÁ, nám. Slobody 13, Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží ObFZ
2017/2018 a vydanie pokynov do jarnej časti SR 2017/2018. Tohto seminára sa zúčastnilo 32 R a 9 D. Náhradný
zimný seminár R a D sme organizovali v stredu 4.4.2018 na ObFZ Michalovce. KR v utorok 13.3.2018 na ObFZ
organizovala pracovné stretnutie z dôvodu analýzy pravidiel futbalu s R a D, ktorí sa v dostatočnom časovom množstve
nezúčastnili školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie R futbalu, ako aj pre tých ktorí sa prihlásili
až po tomto školení. VsFZ v Košiciach v sobotu 24.3.2018 organizoval licenčný seminár k predĺženiu licencie „A“
delegáta zväzu pre delegátov, držiteľov licencie „A“ z ObFZ na východe Slovenska. Za náš ObFZ sa tohto seminára
zúčastnili títo delegáti: M. Dančišin, V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák. Úspešní absolventi
seminára obdržali licenciu delegáta zväzu na ďalšie 4 roky.
Prípady riešené KR: pozastavenie obsadenia (R – 6); predvolanie na KR (R – 14; D – 1); poriadkové
pokuty (R – 2 - suma 60 €); pochvala na výkon R a D (5); sťažnosť na výkon R (5).
Prehľad o postupoch a zostupoch R a D zo súťaží ObFZ MI: marec 2017: postup do súťaži VsFZ: júl 2018: R.
Pavlenko.
Tajomník komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu uznesení a poplatkov KR do zberných faktúr v ISSF.
Športovo-technická komisia (ŠTK) - pod vedením Tomáša Škodiho v 1. polroku 2018 zabezpečovala
kontrolu zápisov zo stretnutí v ISSF po športovo-technickej stránke, riešila žiadosti o zmenu termínov stretnutí,
potvrdzovala žiadosti o štart vekovo mladších hráčov za družstvá dorastencov i za družstvá mužov, ako aj súhlasy
vekovo mladších hráčov v súťažiach žiakov. Tajomník komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu uznesení a poplatkov
ŠTK do zberných faktúr v ISSF. ŠTK dňa 27.1.2018 organizovala 12. ročník súťaže „Turnaj ObFZ v halovom futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018, ktorý za účasti 4 družstiev vyhrali Tušice TNV. Okrem toho riadila aj 4. kolo a dňa
24.06.2018 aj finále 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ mužov“ pre sezónu 2017/2018, ktorého víťazom sa stal OŠK
Krišovská Liesková. V závere sezóny na 2 miestach ocenila majstrov súťaží ObFZ v kategóriách, ž, d a m. Superpohár
ObFZ sa v tomto SR neorganizoval, nakoľko víťaz súťaže VI.L m a Pohára ObFZ bol ten istý.
ŠTK riešila: Odhlásenie družstva zo súťaže 2x (m-2); Žiadosť o udelenie výnimky 1x (m-1); Žiadosť
o zmenu miesta stretnutia 1x (m-1); Nenastúpenie na stretnutie 12x (m-4,d-4, ž-4); nedohranie stretnutia 1x (m1); Predčasne ukončené stretnutia 3x (m-2,d-1); Neoprávnený štart hráča 4x (m-4); Nenatáčanie videozáznamu zo
stretnutia 1x (m-1 Zrušenie stretnutí 5x (m-1,d-2,ž-1,ml.ž-1).

Matrika ObFZ - jej činnosť v ISSF ako matrikár vybavoval sekretár ObFZ.
Matrika ObFZ v hodnotenom období vykonala týchto 1050 matričných úkonov: požiadavka na oznámenie
prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácií hráčskeho konta v ISSF - 10; požiadavka na zmenu e-mailovej adresy
hráča - 6; žiadosť o základnú registráciu (schválená - 24); prestup s obmedzením (zamietnutý - 24; schválený 121); žiadosť o RP (zamietnutá - 120; schválená: - 708); žiadosť o registráciu/ člena SFZ (schválená - 35); žiadosť
o pridanie tímového manažéra (schválená - 2).
Trénersko-metodická komisia (TMK) - pod vedením Jozefa Vaľka. TMK navrhla svoje prvé stretnutie dňa
18.04.2018 so zástupcami klubov v rámci ObFZ za účelom opätovného oboznámenia sa projektu Podpory talentovanej
mládeže U12 /U14. Tohto stretnutia sa zúčastnil tréner klubu Trhovište Slavomír Koba, zároveň predseda KM ObFZ.
Bol oboznámený o nedostatkoch v rámci PPTM U12 / U14. Nakoľko sa nepodarilo vyriešiť otázku trénerskej trojice
tohto projektu, tento bol pre jarnú časť pozastavený. Potrebnú problematiku v oblasti TMK riešil jej predseda so
sekretárom ObFZ. Z pohľadu TMK sa zabezpečil prenos informácií zo SFZ i VsFZ do ÚS ObFZ (najmä
o organizovaných seminároch a školeniach).
Komisia mládeže (KM) - pod vedením Slavomíra Kobu sa v 1. polroku 2018 zišla jeden krát. Potrebnú
problematiku v oblasti KM riešil jej predseda so sekretárom ObFZ. Z pohľadu KM sa zabezpečil: prenos informácií zo
SFZ i VsFZ v tejto oblasti do ÚS ObFZ. Víziou KM je naštartovať spoluprácu medzi klubmi ktoré majú zabezpečenú
kontinuitu vo výchove mládeže t.z. majú mládežnícke družstvá U13, U15, U19 (ŠK Strážske, MFK V. Kapušany a
MFK Sobrance), kde by sa vytvorili tréningové centrá mládeže pre hráčov súťaží ObFZ.
Každodennú činnosť ObFZ medzi zasadnutiami jednotlivých orgánov ObFZ zabezpečoval sekretariát
ObFZ (Se), ktorý od 19.3.2018 pracoval v obmedzenom režime kvôli zdravotným dôvodom sekretára. V tomto období
ho zastupoval Ján Mano, ktorý od 1.6.2018 už pracoval a zabezpečoval činnosť v plnom režime. Pod jeho správu okrem
iného patrilo aj:
a) činnosť sekretariátu:
- spracovanie úradných správ ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ a ich zasielanie k
zverejňovaniu na stránku ObFZ
- prenos najdôležitejších informácií z ÚS SFZ a ÚS VsFZ do ÚS ObFZ
- príprava materiálov (spracovávanie dohôd so zamestnancami ObFZ a zabezpečovanie požadovaných
podkladov k nim; zabezpečovanie požiadaviek na nahlasovanie zamestnancov do poisťovní i na ich odhlasovanie z
nich; spracovanie požiadaviek na úhradu faktúr a na vystavovanie faktúr; spracovanie výplat a účtovných dokladov
ObFZ; organizačné zabezpečovanie akcií a podujatí ObFZ; príprava konferencie ObFZ a jednotlivých zasadnutí VV-u
ObFZ; spracovanie zápisu z konferencie i z jednotlivých zasadnutí VV-u ObFZ)
- správa web stránky ObFZ (túto na základe dohody s ObFZ zabezpečoval Peter Gožo)
b) úsek správy súťaží ObFZ: ObFZ mal aj v I. polroku 2018 v ISSF zaevidovaných týchto 3 správcov súťaží
ObFZ, ktorí majú svoju zodpovednosť za jednotlivé úseky rozdelenú:
- Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ), Ján Mano (podpredseda KR ObFZ), Tomáš Škodi (predseda ŠTK)
c) ekonomický úsek ObFZ: jeho činnosť zabezpečoval sekretár v spolupráci s p. Máriou Janičovou
(účtovníčkou na dohodu), ktorej taktiež patrí naše poďakovanie za jej činnosť (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).
Súčasťou tejto správy je aj správa o „Hospodárení ObFZ Michalovce“. Podľa uznesenia VV ObFZ mám
dnešnej riadnej konferencii predložiť aj informáciu o hospodárení ObFZ za rok 2017. VV ho schválil na svojom 3. zas.
dňa 12.2.2018 a uložil predsedovi ObFZ predložiť ho na prerokovanie najbližšej riadnej konferencii ObFZ s návrhom VV
na jeho schválenie. ObFZ v roku 2017 hospodáril v zmysle schváleného vyrovnaného rozpočtu v časti príjmov i
výdavkov po 86.900 €, ktorého plnenie za každý štvrťrok prerokovával VV ObFZ na svojich zasadnutiach. Stav
finančných prostriedkov k 31.12.2017 na účte v UniCreditBank bol 21.779,72 €, v pokladni 410,61 € a na
termínovanom účte v Poštovej banke 7.572,63 €, pričom príjmy boli 59.820 €, čo predstavovalo 68,84%, a výdavky
73.877 €, čo predstavovalo 85,01%. To, že výdavky boli vyššie ako príjmy, bolo dôsledkom neuhradenia ZF za
10/2017 a 11/2017 klubmi Bánovce n/O, Malčice, Palín v celkovej čiastke 11.303,16 €, pričom tieto za 11/2017 boli
uhradené až v 01/2018 a za 10/2017 až v 03/2018.
Čo sa týka I. polroku tohto roku (na rok 2018 bol schválený vyrovnaný rozpočet v časti príjmov i výdavkov po
87.000 €), stav finančných prostriedkov k 30.6.2018 na účte v UniCreditBank bol 28.735,23 €, v pokladni 154,75 € a na
termínovanom účte v Poštovej banke 7.572,63 €. Príjmy boli 35.442 €, čo predstavovalo 40,74%, a výdavky 28.743 €,
čo predstavovalo 33,04%. Z príjmov najvyššie položky boli: poplatky za náležitosti R a D - 26.131 €; poplatky a pokuty
ŠTK - 6.061 €; z výdavkov najvyššie položky boli: náležitosti R a D - 11.062 €; mzdové náklady - 6.412 €. VV schválil

aj hospodárenie ObFZ za I. polrok 2018 a predkladá ho na prerokovanie dnešnej riadnej konferencii ObFZ s návrhom na
jeho schválenie.
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.
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 2018. Osobitne ďakuje 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.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

