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Správa o činnosti Oblastného futbalového zväzu Michalovce 

od ostatnej riadnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 

 

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.  

 Dnešná konferencia sa koná vo výnimočnom čase, kedy celú spoločnosť poznačil koronavírus a tiež v čase 

letnej prestávky v našich futbalových súťažiach, v ktorých sa odohrali, len stretnutia jesennej časti súťaží mužov 

a stretnutia mládeže sa nedohrali vôbec a stretnutia boli anulované. Aj táto správa je takpovediac výnimočná, lebo 

nebude taká obsiahla, ako správy v predchádzajúcom období. Koronavírus poznačil nielen spoločnosť, ale aj futbal, 

ktorý sa pozvoľna rozbehol.  

 V úvode by som chcel vyzdvihnúť šport ako taký v meste Michalovce. Musím povedať, že aj napriek epidémii 

vo väčšine odvetví, či je to hokej, hádzaná, ale aj vo futbale sa družstvám z Michaloviec darilo. V najvyššej Fortuna 

lige mužov sa síce menej, ako v predchádzajúcej sezóne darilo mužom MFK Zemplín Michalovce, ktorí vo Fortuna lige 

obsadili 10. miesto. Kvôli pandémii bola upravená aj súťaž „Slovnaft cup“, ktorú v sezóne 2020/2021 dohrali, len 

mužstvá II. ligy a Fortuna ligy. MFK Zemplín MI skončil v 4. kole, keď nestačil na FC Košice, s ktorým prehral 1:2. 

 

 Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v nedeľu 28.6.2020 v Reštaurácii Aztéka v Strážskom. 

Zúčastnili sa jej 11 delegáti (zástupcovia) FO-FK.  

 Konferencia prijala celkom 14 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:  

 Na 6. zasadnutí riadnej konferencie v diskusii vystúpil: 

=Patrik Romanec, ktorý sa vyjadril k systému súťaže VI.LV d so žiadosťou ponechania pôvodného systému tejto súťaže 

hoci aj so štyrmi účastníkmi.   

- VV ponechal pôvodný systém súťaže VI.LV d aj v SR 2020/2021.  

= Peter Škultéty, ktorý požiadal o neskorší termín vkladania videozáznamov zo stretnutí na server SFZ - futbalnet z 

dôvodu komplikácii pri nahrávaní a ukladaní. 

- VV schválil vkladanie videozáznamov do nasledujúcej stredy po stretnutí do 12.00 h. 

 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 - futbalnet. 

 

 V ďalšom sa v stručnosti zmienim o činnosti ďalších orgánov ObFZ, ktorú medzi konferenciami ObFZ 

riadil 7-členný Výkonný výbor ObFZ Michalovce, ale od 16.6.2021 už len šesť členný.  

 Výkonný výbor (VV) mal v hodnotenom období 6 svojich zasadnutí zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci. Dve 

mal prostredníctvom per rollam, kedy bolo nutné operatívne riešiť problémy súvisiace s koronavírusom. 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 ObFZ na 2. polrok 2020 a 1. polrok 2021 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). 10.1.2021 vzhľadom na prijaté 

opatrenia vládou SR mimoriadne zasadal VV per rollam, kde riešil plán zasadnutí na I. polrok 2021, hospodárenie 

ObFZ za rok 2020, upravenú termínovú listinu 2020/2021, termíny dohrávaných stretnutí jesennej časti súťaží ObFZ 

2020/2021. 

 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 a na 

webovej stránke ObFZ - futbalnet.   

 

Na riadení súťaží a organizovaní podujatí v rámci ObFZ, ktoré boli v tomto hodnotiacom období 

minimálne mali svoj podiel aj jednotlivé komisie ObFZ, ktoré riadia činnosť ObFZ medzi zasadnutiami VV ObFZ. 

V ďalšom sa stručne zmienim o činnosti jednotlivých komisií ObFZ v hodnotenom období. Tieto v tomto období 

pracovali minimálne a niektoré vôbec. Preto sa zmienim, len o tých, ktoré vykonávali svoju činnosť.  

 

 

 



Komisia rozhodcov (KR) - Pracovala pod vedením Jána Špiváka. 

- Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Uskutočnil sa v piatok 24.7.2020 od 16:00 h. 

v reštaurácii Výšková, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce-Topoľany. Jeho hlavnou náplňou bolo vydanie pokynov k 

sezóne 2020/2021 súťaží ObFZ.  

- Náhradný letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2020/2021: Uskutočnil sa v utorok 4.8.2020 

od 15:00 h na ObFZ v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bola prezentácia zmien a doplnkov PF platných od 1.7.2020. 

Pochvaly na výkon R: R - 8; D - 3 

Poriadkové pokuty: R suma 50€ 

KR aj v tomto období zápasí s nedostatkom R a preto aj touto cestou vyzýva členov riadnej konferencie o spoluprácu 

a nábor hráčov, funkcionárov, ktorí by chceli zastávať túto funkciu, aby sa prihlásili KR ObFZ - školský úsek.  

 

 Športovo-technická komisia (ŠTK) - Komisiu ŠTK riadil Marek Michlovič.   

- Organizovanie 14. ročníka „ Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 

2020/2021: ŠTK ho z dôvodu pandémie neorganizovala. 

- 19. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI pre SR 2020/2021“: bol tiež kvôli pandémii zrušený. 

- Reštart súťaží ObFZ MI: ŠTK na svojom zasadnutí dňa 21.4.2021 spracovala návrh dohrania súťaží ObFZ po ich 

reštarte, ktorý predložila na najbližšie zasadnutie VV ObFZ v tejto podobe: dohranie jesennej časti majstrovských 

stretnutí sezóny 2020/2021 v kategórii mužov. Všetky súťaže mládeže boli zrušené a dosiahnuté výsledky anulované. 

 

 Disciplinárna komisia (DK) - Komisiu DK riadil Ing. Ján Šimko. 

V hodnotenom období riešila DK širokospektrálnu škálu - priestupkov, žiadosti a odvolaní. Konkrétne to bolo: 

Žiadosť o zmenu DS (žiadosť o zmenu DS (21x, z ktorých 3x žiadosti nevyhovela); DS po udelení ČK (24 x); DS po 

udelení ČK po 2. ŽK (3x); DS po 5. ŽK (4x); Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu (1x); Nenastúpenie na 

stretnutie (podnet od ŠTK - 6x); Predčasne ukončené stretnutie (1x); Odhlásenie sa družstva zo súťaže (1x); Neskorý 

začiatok stretnutia (podnet od ŠTK - 7x); Nedostavenie sa na zasadnutie komisie po predvolaní (3x); Neoprávnený štart 

hráča (4x); Odhlásenie sa družstva zo súťaže (1x); Prípad, keď DK nebola príslušná (1x); Príslušné podanie nespĺňalo 

DP (čl.41/1) (1x) a iné; Na základe vyššie vymenovaných riešených priestupkov, žiadosti, odvolaní, DK konštatuje, že 

v jesennej časti 2020 bolo riešených 81 rôznych priestupkov a podaní, čo je cca porovnateľné s jesennou časťou 2019 

(117), pretože v jesennej časti súťaže nebol odohratý plný počet stretnutí z dôvodu pandémie COVID 19. DK z 

porovnaní dedukuje, že aj pri zníženom počte družstiev, priestupkov a podaní neubúda, čo určite nie je dobrou 

vizitkou práce v jednotlivých kluboch.  

  Matrika ObFZ, OK, KM - v tomto období svoju činnosť nevykonávali.          

 

Každodennú činnosť ObFZ v obmedzenom režime zabezpečoval sekretariát ObFZ (Se), kde funkciu 

sekretára zabezpečoval Ján Mano. Pod jeho správu okrem iného patrilo aj: 

a) činnosť sekretariátu:  
- spracovanie úradných správ ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ a ich zverejňovanie 

na stránku ObFZ - futbalnet  

- 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 (táto je zabezpečovaná na stránke futbalnet)  

  

 b) 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).        

  

Vážení delegáti, milí hostia! 

V predloženej správe bolo uvedené to, čo sa za ostatných 12 mesiacov vykonalo. Vychádzal som z toho, že 

ObFZ o svojej činnosti priebežne informoval vo svojich pravidelných ÚS-ach. Táto správa poukázala nato, že aj 

v neľahkej situácii, do ktorej sa dostala spoločnosť vieme spoločne zvládnuť všetky nástrahy doby. 

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 2020 a v 1. polroku 2021. Osobitne ďakujem tým starostom, 

poslancom, ale aj sponzorom, ktorí majú nemalú zásluhu na tom, že futbal v našich obciach naďalej žije a prináša 



zábavu svojim priaznivcom. Prosíme delegátov konferencie, aby naše poďakovania odovzdali tým, ktorým boli 

adresované.        Oblastný futbalový zväz Michalovce 


