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Správa o činnosti a hospodárení Oblastného futbalového zväzu Michalovce 

od ostatnej riadnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.7.2021 do 26.11.2021 

 

Vážení delegáti konferencie, milí hostia! 

  

   Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Dnešná konferencia je volebnou, ktorou sa končí uplynulé 4-

ročné funkčné obdobie volených orgánov ObFZ za roky 2018-2021. Má zhodnotiť II. polrok 2021, ale i celé uplynulé 

4-ročné funkčné obdobie a zvoliť nové orgány ObFZ na nastávajúce funkčné obdobie na roky 2022-2025. Jej členmi je 

po jeden delegát (ako zástupca) každého v tejto sezóne aktívneho FO alebo FK územne patriaceho pod ObFZ MI.  

 Dnešná konferencia sa koná v čase, kedy sa skončila jesenná časť väčšiny futbalových súťaží na Slovensku, 

v závere ktorej sa reprezentácii mužov Slovenska nepodarilo postúpiť na MS 2022 do Kataru.  

 V tejto sezóne 2021/2022 v súťažiach ObFZ štartuje 105 družstiev (45 družstiev mužov, 23 družstiev 

dorastencov, 36 družstiev žiakov a prípraviek), pričom v nej je aktívnych 45 FO a FK územne patriacich pod ObFZ 

Michalovce.   

 Z celkového pohľadu oproti sezóne 2020/2021 bolo aktívnych 50 FO a FK územne patriacich pod ObFZ 

Michalovce, došlo k poklesu aktívnych klubov o 5 a družstiev (Zempl. Široká, Jovsa, Horňa, Koromľa a v priebehu 

aktuálnej sezóny sa odhlásil FK Oborín).   

 

 Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 9.7.2021. Zúčastnili sa jej delegáti (zástupcovia) 9 

FO-FK z celkového počtu 14 pozvaných, čo predstavovalo 60,00 %, okrem nich aj 11 hostí. Na konferenciu sa 

nedostavili zástupcovia 5 FO-FK.  

 Konferencia prijala celkom 12 uznesení, z ktorých boli: vzaté na vedomie - 5; schvaľovacie - 8; splnené - 1 

(konferencia uložila predsedovi VV ObFZ vyhodnotiť ju na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných 

príspevkov, čo bolo splnené; VV na tomto zasadnutí vyslovil nespokojnosť s neúčasťou zástupcov nezúčastnených 

FO-FK na konferencii). 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 i na web stránke ObFZ. 

  Za celé 4-ročné funkčné obdobie sa uskutočnila 1 volebná konferencia a 7 riadnych konferencií ObFZ. Je to 

o jeden menej, ako v predchádzajúcom období z dôvodu Covid 19. Z celkového počtu 31 uznesení z ostatnej volebnej 

konferencie ObFZ z 1.12.2017 boli tieto zrealizované takto: vzaté na vedomie - 4; schvaľovacie - 22; splnené - 3; 

čiastočne splnené - 2. Z celkového počtu 98 uznesení zo 7 riadnych konferencií ObFZ boli tieto zrealizované takto: 

vzaté na vedomie - 37; schvaľovacie - 53; splnené - 8. 

 

 V ďalšom sa zmienim o činnosti ďalších orgánov ObFZ, ktorú medzi konferenciami ObFZ riadil 7-

členný Výkonný výbor ObFZ Michalovce (od 07/2021 už len 6-členný, kvôli úmrtiu J. Žofčáka).  

 Výkonný výbor (VV) mal v II. polroku 2021 aj 5 svojich zasadnutí, zvyčajne v druhý pondelok v každom 

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 ObFZ na II. polrok 2021 

a v zmysle pozvánky na príslušné zasadnutie. VV na každom zasadnutí hodnotil realizáciu uznesení, priebeh súťaží, 

činnosť jednotlivých komisií, úsekov a sekretariátu ObFZ za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia VV, operatívne 

riešil aktuálne otázky ObFZ. Po každom zasadnutí VV sekretár ObFZ spracoval zápis zo zasadnutia, ktorý z ObFZ e-

mailom zasielal členom VV a predsedom komisií, ako aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.  

 Prenos informácií z konferencií SFZ a VsFZ na zasadnutiach VV zabezpečoval predseda ObFZ (členmi 

konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období okrem neho boli aj Peter Pilch z ŠK 

Strážske a Jozef Horňák z AFK Topoľany) a zo zasadnutí VV VsFZ Ján Špivák (člen VV VsFZ). 

  Za celé 4-ročné funkčné obdobie sa uskutočnilo 40 zasadnutí VV, z ktorých 2 zasadnutia boli konané per 

rollam z dôvodu Covid 19, na ktorých bolo prijatých 773 uznesení. 

 

Na riadení súťaží a organizovaní podujatí v rámci ObFZ mali svoj podiel aj jednotlivé komisie ObFZ, 

ktoré riadia činnosť ObFZ medzi zasadnutiami VV ObFZ. Ich rozhodnutia boli podrobne zverejňované v ÚS. Tajomníci 

jednotlivých komisií v ISSF zabezpečovali evidenciu uznesení a poplatkov do ISSF. V ďalšom sa zmienim o činnosti 

jednotlivých komisií ObFZ v hodnotenom období. Všetky mali v závere II. polroku 2021 povinnosť spracovať 

„Zhodnotenie svojej činnosti za II. polrok 2021“ a „Stručné zbilancovanie svojej činnosti za roky 2018-2021“.  

  

 Odvolacia komisia (OK) - pod vedením Miroslava Čagu, v II. polroku 2021 nezasadala, čo potvrdzuje 

správnosť rozhodnutí odborných komisií. 

Za celé 4-ročné funkčné obdobie OK ako orgán zabezpečenia spravodlivosti ObFZ s odvolacou a 

prieskumnou právomocou, bol integrálnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry ObFZ. Komisia bola nestranná, a 

jej členovia spravodliví. Rozhodnutia OK boli rešpektované a nedošlo k žiadnym pochybnostiam pri ich rozhodnutiach. 

 

  

 



 Disciplinárna komisia (DK) - pod vedením Jána Šimka v II. polroku 2021 prerokovala: 16 prípadov udelenia 

ČK; 14 prípadov udelenia ČK po 2.ŽK; 5 prípadov udelenia 5.ŽK; 7 žiadostí o odpustenie zvyšku disciplinárnych 

sankcií hráčov; 5 prípadov rôznych neprístojností na futbalových štadiónoch; 4 podnety od KR. Okrem poplatkov 

a pokút DK tajomník DK realizoval aj pokuty ostatných komisií ObFZ do zberných faktúr v ISSF podľa ich uznesení. V 

jesennej časti DK udelila pokuty vo výške 2542 €. Väčšina pokút bola udelená za nenastúpenie na stretnutie, 

neoprávnený štart hráčov, nevyloženie videozáznamu na server SFZ, alebo jeho neúplné vyloženie a odhlásenie 

mužstva mužov zo súťaže (Oborín).  

Za celé 4-ročné funkčné obdobie DK postupne prešla na prácu v ISSF a postupne sa k tomu prispôsobili aj 

jednotlivé FO a FK. Po prechode na ISSF DK už nemala prácu s evidenciou kariet. Jej práca sa sústreďovala už iba na 

riešenie disciplinárnych priestupkov a ich následné zaevidovanie v ISSF. Nedostatkom bolo a stále aj je neuhrádzanie 

zberných faktúr jednotlivými klubmi na účet SFZ do stanovených termínov.  

 

 Komisia rozhodcov (KR) - pod vedením Jána Špiváka v II. polroku 2021 už pred štartom sezóny dňa 

14.7.2021 organizovala letný seminár R a D v priestoroch Reštaurácie VÝŠKOVÁ v Michalovciach. Na ňom 

vyhodnotila jarnú časť sezóny 2020/2021 a vydala pokyny k sezóne 2021/2022. Tohto seminára boli povinní sa zúčastniť 

všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2021/2022. Zúčastnilo sa ho 14 R a 6 D. Náhradný letný seminár 

R a D organizovala KR dňa 21.7.2021 na ObFZ.  

Na súťaže mala KR k dispozícií 17 aktívnych R a 6 D, takže nemala ich optimálny počet na pokrytie väčšieho 

počtu obsadení na stretnutia. Preto sa aj naďalej stretnutia v VI. a VII. lige mužov, ktoré boli v RS uvedené na 

posledných dvoch miestach v jednotlivých kolách, ako aj v VIII. lige mužov, a v súťažiach dorastencov, ktoré boli v RS 

uvedené na poslednom mieste, hrali o 3 h skôr pred ÚHČ. 

  Prípady riešené KR: pozastavenie obsadenia (2 R - na základe hodnotenia D; za nedostatky v správe D - 1 D; 

na základe vzhliadnutého videozáznamu - 3 R); predvolanie na KR (3 R; 2 D; vo všetkých prípadoch sa s pozvanými 

vykonal pohovor, poukázalo sa na zistené nedostatky a vydali pokyny na zlepšenie činnosti); pochvala na výkon R (od 

6 FK); sťažnosť na výkon R (od 3 FK); žiadosť o zmenu obsadeného R (od 1 FK).  

Za celé 4-ročné funkčné obdobie napriek maximálnej snahe KR a za aktívnej pomoci sekretára ObFZ, naďalej 

pretrváva nedostatok R a v poslednom období už aj D. Žiaľ, pri získavaní nových adeptov aj cez výzvu na predchádzajúcej 

riadnej konferencií o pomoc FK, odozva od FK nebola takmer žiadna. Niektorí novovyškolení R v tomto období z nich po 

vyškolení ani nezačali rozhodovať stretnutia a niektorí z rôznych dôvodov svoju činnosť v súťažiach ObFZ neskôr 

ukončili. Na nízkom počte R a D ma svoj podiel aj Covid 19, kvôli ktorému ukončilo činnosť 6 R. 

 

 Športovo-technická komisia (ŠTK) - pod vedením Mareka Michloviča v II. polroku 2021 riadila 10 súťaží 

„Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ (3 v kategórii mužov, 2 v kategórii dorastencov, 2 v skupine žiakov, 3 

v skupine prípraviek) a prvé 3. kolá 20. roč. súťaže „Pohár ObFZ mužov“ pre sezónu 2020/2021. Zabezpečovala 

kontrolu zápisov zo stretnutí v ISSF po športovo-technickej stránke, potvrdzovala žiadosti o štart vekovo mladších 

hráčov za družstvá dorastencov i za družstvá mužov, ako aj súhlasy vekovo mladších hráčov v súťažiach žiakov. 

 Riešila: oznámenie o odhlásení družstva zo súťaže 1x (m-1); zrušenie stretnutia 1x (m-1); nenastúpenie 

na stretnutie 5x (m-3, d-1, ž-1); neskorý začiatok stretnutia 1x (ž-1); nedohranie stretnutia 3x (m-2, d-1); 

neoprávnený štart hráča 2x (m-2); žiadosti o zmenu termínu stretnutia, alebo miesta stretnutia 23x (m-12, d-6, ž-

5); dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní 2x (m-1, p-1); kontumácia výsledkov stretnutí 11x; nevyloženie 

videozáznamu na server SFZ futbalnet 4x (300€). Nedostatočný bol prístup FK k registrácii svojich osôb/príslušnosti 

v ISSF. 

Za celé 4-ročné funkčné obdobie sa postupne podarilo zvýšiť úroveň vybavenosti sociálnych budou  

a priestorov v nich pre mužstvá a delegované osoby. ŠTK osobne vykonávala kontrolu vybavenosti futbalových ihrísk 

(Porostov, Kusín, Rus. Hrabovec, Tibava, Podhoroď). V prípade nevyhovujúcich podmienok nedovolila odohrať 

domáce stretnutia na ihriskách s nevyhovujúcou infraštruktúrou. V tomto období sa u všetkých FO-FK zlepšilo 

vybavenie požadovanou technikou pre prácu v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF. 

 

 Matrika ObFZ - jej prácu zastrešoval sekretár ObFZ Ján Mano a v II. polroku zabezpečoval štatistickú 

činnosť úkonov vykonávaných v ISSF matrikárom ObFZ za každý mesiac, ktorých bolo vykonaných 670.  

 Za celé 4-ročné funkčné obdobie zavedením ISSF do praxe došlo k zjednodušeniu, zrýchleniu a uľahčeniu 

práce na úrovni matrikára ObFZ a predovšetkým na úrovni jednotlivých FO a FK. Celkovo za celé funkčné obdobie sa 

vykonal tento počet úkonov: rok 2018 - 1154; rok 2019 - 1108; rok 2020 - 575; rok 2021 (do 26.11.2021) - 670; a teda 

spolu 3507 úkonov.  

 

 Trénersko-metodická komisia (TMK) - pod vedením Slavomíra Kobu sa v II. polroku 2021 nezišla ani raz. 

Potrebnú problematiku v oblasti TMK riešil jej predseda so sekretárom ObFZ. Z pohľadu TMK sa zabezpečoval prenos 

informácií zo SFZ i VsFZ do ÚS ObFZ (najmä o organizovaných seminároch a školeniach). 

 Za celé 4-ročné funkčné obdobie sa TMK aktívne zapájala do projektov Centralizovanej prípravy SFZ 

a Podpory talentov SFZ. Realizovala tréningové jednotky v tréningových centrách mládeže. Výber ObFZ U15 sa v roku 

2019 zúčastnil  letného turnaja oblastných futbalových zväzov a výber ObFZ U13 sa zúčastnil zimného halového 

turnaja Bohdana Benedika. Organizovala aj turnaj TCM vo V.Kapušanoch, Vianočné turnaje U15 a seminár pre 

trénerov. V roku 2020 na základe uznesenia VV ObFZ sa TMK zlúčila s KM a začala vykonávať činnosť tejto komisie. 



 Každodennú činnosť ObFZ medzi zasadnutiami jednotlivých orgánov ObFZ zabezpečoval sekretariát 

ObFZ (Se) hlavne zásluhou sekretára ObFZ a ďalších spolupracovníkov. 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 web stránku ObFZ - futbalnet; prenos najdôležitejších informácií z ÚS SFZ 

a ÚS VsFZ do ÚS ObFZ; spolupráca s médiami; príprava materiálov (dohody, nahlasovanie a odhlasovanie 

zamestnancov; 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 a spracovanie zápisov z nich; vybavovanie požiadaviek SFZ, VsFZ i FO a FK;  

 b) úsek správy súťaží ObFZ: zabezpečovali ho Ján Mano (sekretár ObFZ), Marek Michlovič (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).   

 K ekonomickému úseku patrí aj „Hospodárenie ObFZ Michalovce“. ObFZ aj v III. štvrťroku 2021 

hospodáril v zmysle schváleného vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 v časti príjmov i výdavkov po 77.600 €, ktorého 

plnenie za 3.Q 2021 prerokovával VV ObFZ v 10/2021, kedy schválil hospodárenie ObFZ za I.-III.Q 2021).  

 Stav finančných prostriedkov k 30.9.2021 na účte v UniCreditBank bol 45.670,20 €, v pokladni 304,14 € a na 

termínovanom účte v Poštovej banke 7.720,54 €. 

 K 30.9.2021 boli príjmy 37.228 €, čo predstavovalo 47,97%, a výdavky 24.110 €, čo predstavovalo 31,07%. 

Z príjmov najvyššie položky boli: poplatky za náležitosti R a D - 17.398 €; súťažné vklady - 6.331 €; z výdavkov 

najvyššie položky boli: náležitosti R a D - 7.096 €; mzdové náklady - 5.479 €. Vzhľadom na stabilné a efektívne 

hospodárenie ObFZ, VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 11.10.2021 rozhodol preplatiť náklady FO-FK pre delegované 

osoby vo všetkých stretnutiach 20.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2021/2022 z prostriedkov 

ObFZ.  

 Vážení delegáti, milí hostia, v predloženej správe nebolo možné uvádzať a hodnotiť všetko, čo sa za 

ostatných 5 mesiacov vykonalo. Vychádzal som z toho, že ObFZ o svojej činnosti priebežne informoval vo svojich ÚS. 

ObFZ oceňuje prácu všetkých dobrovoľných funkcionárov FK-ov a členov orgánov ObFZ, ktorí sa podieľali na práci 

vo futbale v II. polroku 2021 i v celom 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021. Osobitne ďakuje tým starostom, 

poslancom, ale aj sponzorom, ktorí majú nemalú zásluhu na tom, že futbal v našich obciach aj napriek obťažnej dobe, 

v ktorej žijeme žije a prináša zábavu svojim priaznivcom. Prosíme delegátov konferencie, aby naše poďakovania 

odovzdali tým, ktorým boli adresované. 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce 


