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Správa o činnosti Oblastného futbalového zväzu Michalovce
od ostatnej riadnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018
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 zimnej prestávky v našich futbalových súťažiach, ale v čase, keď sa práve
včera začala „Krajská futbalová liga“ - Zimný pohár predsedu KSK, v ktorej štartujú aj futbalové kluby všetkých súťaží
z nášho ObFZ.
V tejto sezóne 2018/2019 v súťažiach ObFZ štartuje 98 družstiev (45 družstiev mužov, 24 družstiev
dorastencov, 29 družstiev žiakov), pričom v nej je aktívnych 58 FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 6.7.2018 v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody
13, 071 01 Michalovce. Zúčastnili sa jej 10 delegáti (zástupcovia) FO-FK (4 sa ospravedlnili).
Konferencia prijala celkom 23 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:
VV na svojom zasadnutí dňa 13.8.2018 diskusné príspevky p. Špiváka, Vajdu a Moravského vzal na vedomie
a inak sa nimi nezaoberal, lebo mali informatívny charakter.
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, zastupujúci sekretár ObFZ a podľa potreby aj predsedovia ďalších komisií
(väčšinou len KR, ŠTK, DK). Na nich sa prerokoval program v zmysle plánu zasadnutí ObFZ na 2. 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 zastupujúci 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 2. polroku 2018 povinnosť spracovať „Zhodnotenia svojej činnosti za 2.
polrok 2018“. O ich činnosti v 2. polroku 2018 sa nebudem zmieňovať podrobne, lebo zhodnotenie každej z nich bude
podrobne zverejnené na webovej stránke ObFZ.
Odvolacia komisia (OK) - pod vedením Miroslava Čagu, bola v 2. polroku 2018 nútená zasadať v 4
prípadoch k 2 odvolaniam voči rozhodnutiam ŠTK a 2 odvolaniam voči rozhodnutiam DK. V prvom prípade sa dňa
14.8.2018 sa odvolával OŠK Budkovce ohľadom výšky trestu pre hráča družstva mužov. Po preskúmaní uvedeného
problému, OK na základe predložených dokumentov a uznesení, odvolanie vyriešila s týmto záverom. OK súhlasila
s opravným prostriedkom, pri ktorom DK ObFZ samá zmenila svoje pôvodne rozhodnutie v zmysle uznesenia MI-DK2018/2019-001. V druhom prípade sa dňa 10.9.2018 sa odvolával FK Rus. Hrabovec ohľadom rozhodnutia ŠTK
o udelení pokuty za nenastúpenie družstva mužov na stretnutie. Po preskúmaní uvedeného problému, OK na základe
predložených dokumentov a uznesení, odvolanie vyriešila s týmto záverom. OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom
znení. V tomto prípade bolo ospravedlnenie hráčov FK Rusky Hrabovec neadekvátne. V treťom prípade sa dňa
6.9.2018 odvolával OcŠK Pozdišovce ohľadom rozhodnutia ŠTK o udelení pokuty za nezaplatenie zbernej faktúry
v stanovenom termíne. Po preskúmaní uvedeného problému, OK na základe predložených dokumentov a uznesení,
odvolanie vyriešila s týmto záverom. OK potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom znení. ŠTK postupovala v zmysle SP
a RS ObFZ MI. V štvrtom prípade sa dňa 24.9.2018 odvolával FK Beša ohľadom rozhodnutia DK o výške trestu pre
hráča družstva mužov. Po preskúmaní uvedeného problému, OK na základe predložených dokumentov a uznesení,
odvolanie vyriešila s týmto záverom. OK ObFZ súhlasila s opravným prostriedkom komisie DK, bez ďalšieho riešenia.

Disciplinárna komisia (DK) - pod vedením Jána Šimka v 2. polroku 2018 prerokovala spolu 23 prípadov
udelenia ČK. Počas evidencie ŽK prerokovala 2 prípady, v ktorých hráči dostali 5-krát ŽK. Na DK bolo doručených 12
žiadostí o odpustenie zvyšku trestu hráčov, kde DK vo všetkých prípadoch (okrem jedného) zmenila trest na
podmienečný. Na DK boli riešené 8 prípady rôznych neprístojností na futbalových štadiónoch, pri ktorých DK riešila: 1
námietku k NŠH; 1 sťažnosť na nedostatočnú usporiadateľskú službu; 2 zákazy výkonu činnosti hlavného
usporiadateľa; 1 inzultáciu R; 3 prípady vykázania hráčov z lavičky náhradníkov. 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
34 aktívnych rozhodcov a 8 delegátov. Komisii rozhodcov sa svojou systematickou a odbornou prácou
v predchádzajúcom období podarilo zvýšiť počet rozhodcov pôsobiacich v súťažiach ObFZ a preto od sezóny
2018/2019 sa v každej súťaží mužov a dorastencov hrá stretnutie o 3 hod. skôr pred ÚHČ už len to, ktoré je v RS
uvedené na poslednom mieste. Jesenná časť sa začala letným seminárom rozhodcov a delegátov súťaži ObFZ, ktorý sa
uskutočnil v piatok 27.7.2018 v reštaurácii VÝŠKOVÁ, nám. Slobody 13, Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bolo
vyhodnotenie jarnej časti súťaží ObFZ 2017/2018 a vydanie pokynov k súťažiam ObFZ 2018/2019. Tohto seminára boli
povinní sa zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2018/2019. Tohto seminára sa zúčastnilo 24
R a 7 D. Náhradný letný seminár R a D KR organizovala vo štvrtok 9.8.2018 na ObFZ Michalovce, kde sa ho zúčastnili 7
R a 1 D. Na základe dodržiavania konvencie rozhodcov prípadné pozastavenie delegácie, KR už od SR 2018/2019
nezverejňovala v ÚS, ale R a D oznamovala zaslaním na e-mail adresy. KR z dôvodu množiacich sa nedostatkov v popise
priestupkov pri udelení ČK organizovala v dňoch 19.9.2018 a 26.9.2018 na ObFZ pracovné stretnutie s R súťaží ObFZ, kde
vykonala potrebné opatrenia na zlepšenie činnosti. Dňa 29.12.2018 sa výber R a D ObFZ zúčastnil 25. ročníka „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre sezónu 2018/2019, ktorý organizuje ObFZ Poprad.
Komisia rozhodcov ObFZ každoročne organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu“. KR ho v plánovanom termíne neorganizovala z dôvodu nedostatočného doručenia prihlášok na toto
školenie (2 prihlášky).
Prípady riešené KR: pozastavenie obsadenia (R – 7; D – 1); predvolanie na KR (R – 11; D – 2; funkcionári
FK - 2); poriadkové pokuty (R – 3 - suma 83,50 €; FK – 1 - suma 100 €); pochvala na výkon R a D (11); sťažnosť na
výkon R (5); žiadosť o zmenu delegovaného R: (4).
Prehľad o postupoch a zostupoch R a D zo súťaží ObFZ MI: marec 2019: postup do súťaži VsFZ: Š. Miľo.
Tajomník komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu uznesení a poplatkov KR do zberných faktúr v ISSF.
Športovo-technická komisia (ŠTK) - pod vedením Mareka Michloviča v 2. 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 organizovala prvé kolá 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ mužov“ pre sezónu
2018/2019. V úvode sezóny na základe rozhodnutia RÚVZ na zabezpečenie ochrany zdravia musela riešiť zmenu
miesta stretnutí z dôvodu výskytu infekčného ochorenia obciach Trhovište, Iňačovce a Zempl. Široká.
ŠTK riešila: Nenastúpenie na stretnutie 9x (m-5,d-2, ž-2); Nedohranie stretnutia 2x (m-1,d-1); Predčasne
ukončené stretnutia 1x (m-1); Neoprávnený štart hráča 2x (d-4); Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia 1x (m-1
Neskorý nástup na stretnutie 7x (m-7); Nenatáčanie videozáznamu 1x (m-1); Nepripravenie požadovanej
techniky 6x m-3,d-3).
Matrika ObFZ - jej činnosť v ISSF ako matrikár vybavoval zastupujúci sekretár ObFZ.
Matrika ObFZ v hodnotenom období vykonala týchto 1060 matričných úkonov: požiadavka na oznámenie
prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácií hráčskeho konta v ISSF - 2; požiadavka na zmenu e-mailovej adresy
hráča - 18; žiadosť o základnú registráciu (zamietnutá - 18; schválená - 129); žiadosť o transfer hráča (zamietnutý
- 62; schválený - 331); žiadosť o RP (zamietnutá - 76; schválená: - 400); žiadosť o registráciu/ člena SFZ (zamietnutá
- 6; schválená - 14); žiadosť o pridanie tímového manažéra (zamietnutá - 2; schválená - 2).
Trénersko-metodická komisia (TMK) - pod vedením Jozefa Vaľka. navrhla stretnutie dňa 21.11.2018 so
zástupcami klubov v rámci ObFZ MI za účelom opätovného oboznámenia sa projektu Centralizovanej prípravy SFZ.
Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 7 klubov. Spoločne so zastupujúcim sekretárom ObFZ p. Manom boli títo
oboznámení o možnostiach spolupráce v tomto projekte. Na základe spolupráce s KM ObFZ sme sa opätovne zapojili
do projektu Centralizovanej prípravy SFZ. Tento projekt sme v spolupráci s KM rozbehli v dvoch tréningových
centrách mládeže v Trhovišti a v Strážskom. Na troch tréningových jednotkách sa zúčastnili hráči kategórie U12, U13
a U14. Personálne obsadenie tohto projektu je: Jozef Vaľko, Peter Jurišta a Slavomír Koba. Technický úsek SFZ v
spolupráci s VsFZ organizoval dňa 17.11 2018 pre trénerov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v
Košiciach v sále na Bačíkovej ulici. Z ObFZ MI sa ho zúčastnili: J. Vaľko, M. Eštok, Z. Marjov, R. Feňuš, C. Balog, J.
Gomboš, P. Danko. 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 2. polroku 2018 zišla 1 krát. V spolupráci s
TMK ObFZ Michalovce podarilo personálne zabezpečiť trénerské posty jednotlivých kategórií mládežníckych výberov
ObFZ Michalovce a tak pokračovať v projekte Centralizovanej prípravy SFZ a Podpory talentov SFZ. Tento projekt
SFZ sme sa rozhodli realizovať v kluboch, ktoré majú zabezpečenú kontinuitu v mládežníckych kategóriách ( U13,
U15, U19 v súťažiach ObFZ, VsFZ alebo SFZ ) a zároveň prejavili záujem stať sa Tréningovým centrom mládeže (
TCM ) nášho ObFZ. Týmto riešením chceme poskytnúť talentovaným chlapcom lepšiu dostupnosť zúčastniť sa
tréningovej jednotky. V jesennej časti 2018 sme absolvovali 3 tréningové jednotky, z toho dve sa konali v Trhovišti a
jedna v Strážskom. Naším cieľom je v jarnej časti 2019 absolvovať minimálne ďalších 5 tréningových jednotiek a
pokúsiť sa do procesu Centralizovanej prípravy SFZ a Tréningových centier mládeže zapojiť aj FK Veľ. Kapušany,
Sobrance, Veľ Revištia alebo Vyš. Remety. Týmto by som chcel vyjadriť poďakovanie za ústretový prístup FK (TušiceTNV, Rakovec n/O, Hatalov, Trhovište, Nacina Ves, Strážske ), ktorých hráči sa v jeseni 2018 zúčastnili tréningových
jednotiek. KM navrhuje prostredníctvom úradnej správy ObFZ požiadať kluby, ktoré majú záujem o čerpanie finančnej
podpory pre mládež a spĺňajú podmienku zazmluvneného trénera mládeže (minimálne dohoda o vykonaní práce) aby
svoj záujem oznámili zastupujúcemu sekretárovi ObFZ a zároveň zaslali na sekretariát ObFZ doklad o splnení
podmienky. Potrebnú problematiku v oblasti KM riešil jej predseda so zastupujúcim sekretárom ObFZ. Z pohľadu KM
sa zabezpečil: prenos informácií zo SFZ i VsFZ v tejto oblasti do ÚS 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 II. 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), Marek Michlovič (predseda
ŠTK)
c) ekonomický úsek ObFZ: jeho činnosť zabezpečoval sekretariát 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 listín za každý mesiac, 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 od ostatnej riadnej konferencie ObFZ (teda za
rok II. polrok 2018) a na schválenie aj hospodárenie ObFZ za celý rok 2018.
Čo sa týka hospodárenia ObFZ za II. polrok 2018, stav finančných prostriedkov k 30.6.2018 na účte v
UniCreditBank bol 28.735,23 €, v pokladni 154,75 €, na termínovanom účte v Poštovej banke 7.572,63 €, pričom
príjmy boli 35.442 € a výdavky 28.743 €. K 31.12.2018 na účet v UniCreditBank pribudlo 11.645,49 €, do pokladne
156,09 €, pričom príjmy sa zvýšili o 58.394 € a výdavky o 46.592 €.
Čo sa týka hospodárenia ObFZ za rok 2018, VV ho schválil na svojom 14. zas. dňa 14.1.2019 a uložil
predsedovi ObFZ predložiť ho na prerokovanie najbližšej riadnej konferencii ObFZ s návrhom VV na jeho schválenie.
ObFZ v roku 2018 hospodáril v zmysle schváleného vyrovnaného rozpočtu v časti príjmov i výdavkov po 87.000 €,
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%. Stav
finančných prostriedkov k 31.12.2018 na účte v UniCreditBank bol 40.380,72 €, v pokladni 310,84 € a na
termínovanom účte v Poštovej banke 7.572,63 € + zatiaľ neznámy pripísaný úrok za ostatné 2 roky, pričom príjmy boli
93.836 €, čo predstavovalo 107,86%, a výdavky 75.335 €, čo predstavovalo 86,59%. Teda za rok 2018 na účet v
UniCreditBank pribudlo 18.601 €, z pokladne ubudlo 99,77 €, pričom príjmy boli o 34.016 € vyššie a výdavky o 1.458
€ vyššie. Z príjmov najvyššie položky boli: poplatky za náležitosti R a D - 57.922 €; poplatky a pokuty ŠTK - 11.796 €;
súťažné vklady a finančná zábezpeka - 8413 €. Z výdavkov najvyššie položky boli: nezdaňované poplatky náležitostí R
a D - 28.300 €; mzdové náklady - 14.697 €; ostatné služby - 7.042 €. Tu je potrebné sa kriticky vyjadriť aj k niektorým
FO a FK, ktoré nedodržiavali termíny úhrad svojich mesačných zberných faktúr z ISSF (Bánovce n/O, Vyš. Remety,

Malčice, Porostov, Ložín, Strážske), z ktorých svoje ZF ani do 31.12.2018 za rok 2018 uhradené nemali: Bánovce n/O
za 06/2018 a Strážske za 10/2018.
VV na svojom 13. zas. dňa 10.12.2018 schválil aj rozpočet ObFZ na rok 2019 (ako vyrovnaný v časti
príjmov i výdavkov po 90.000 €) 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 2. 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

