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Správa o činnosti Oblastného futbalového zväzu Michalovce
od ostatnej riadnej konferencie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016
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 zimnej prestávky v sezóne 2016/2017 vo futbalových súťažiach, pred
ktorou reprezentácia mužov Slovenska pomerne úspešne pôsobila v kvalifikácii MS 2018 a reprezentácia mužov U21
postúpila na ME 2017 do Poľska.
V súťažiach SFZ v najvyššej I. Fortuna lige mužov sa oveľa lepšie ako v predchádzajúcej sezóne darí mužom
MFK Zemplín Michalovce, ktorí aj v súťaži SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017 (v nej pôsobili aj: ŠK Strážske, MFK
Sobrance, TJ Družst. Petrovce n/L) postúpili už do 6. kola (štvrťfinále), v ktorom sa dňa 7.3.2017 (na 1 zápas) predstavia
na pôde ŠKM Liptovský Hrádok. V I. lige žien ako nováčik pôsobia ženy MFK Zemplín Michalovce a podobne aj
juniorky toho istého klubu 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 v najvyššej III. lige Východ mužov náš ObFZ úspešne reprezentujú Veľké Revištia, v IV.
lige Juh mužov: Sobrance, Strážske, Veľké Kapušany; v V. lige Zemplínskej mužov: Vinné, Močarany, Topoľany,
Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Čičarovce, Lastomír; v mládežníckych súťažiach Sobrance v II. lige Východ SD
U19 a v II. lige Východ MD U17; v III. lige Zemplínskej SD U19: 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, MFK Veľké Kapušany; v súťaží
prípraviek žiakov U8: MFK Zemplín Michalovce. V súťažiach VsFZ je to spolu 24 družstiev (11 družstiev dospelých, 5
družstiev dorastencov, 3 družstvá žiactva, 5 družstiev prípraviek).
V súťažiach ObFZ Michalovce je to spolu ďalších 107 družstiev (49 družstiev dospelých, 34 družstiev
dorastencov, 24 družstiev žiakov).
V celkovom sumári má náš ObFZ v sezóne 2016/2017 v dlhodobých súťažiach FZ zapojených spolu 141
družstiev, ktoré eviduje v 55 kluboch. Do tejto sezóny sa neprihlásil ani jeden nový klub oproti sezóne 2014/2015, ba
naopak zo sezóny 2015/2016 ani jedno svoje družstvo do nej neprihlásilo týchto 5 FO-FK: Choňkovce, Nižná Rybnica,
Sejkov, Senné, Tušice TNV.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 8.7.2016 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach. Konferencie sa zúčastnili delegáti (zástupcovia) 39 FO-FK z celkového počtu 60
pozvaných, čo predstavovalo 65,00 %, okrem nich aj 16 hostí z 23 pozvaných (z nich sa: 5 ospravedlnili; 2 nedostavili
bez akéhokoľvek oznámenia). Na konferenciu sa nedostavili zástupcovia týchto 21 FO-FK: Beša, Budkovce,
Čičarovce, Horňa, Choňkovce, MFK Zemplín Michalovce, Nacina Ves, Nižná Rybnica, Palín, Porostov, Pozdišovce,
Remetské Hámre, Sejkov, Senné, Sobrance, Tibava, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Vinné, Záhor; z nich sa ospravedlnili zástupcovia týchto FO-FK: Budkovce, Veľké Kapušany.
Konferencia prijala celkom 12 uznesení, z ktorých boli: vzaté na vedomie - 3; schvaľovacie - 8; splnené - 1
(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.
Návrhy z ostatnej konferencie na riešenie:
- povinnosti družstiev mužov mať mládežnícke družstvá
- možnosti štartu hráčov vo veku nad 13 rokov za družstvá dorastencov
- zmeny počtu kontumácií smerujúcich k vylúčeniu družstiev zo súťaží
boli zaslané e-mailom predsedovi VsFZ, ktorý je zároveň podpredsedom SFZ.
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 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave súťaží ObFZ 2016/2017;
uznesenia; fotozábery, zápis z konferencie) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ.
V ďalšom sa zmienim o činnosti ďalších orgánov ObFZ, ktorú medzi konferenciami ObFZ riadil 7-členný
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 a podľa potreby aj predsedovia ďalších komisií (väčšinou
len KR, ŠTK, DK). Na nich sa prerokoval program v zmysle plánu zasadnutí na 2. polrok 2016 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 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 110 uznesení (č. 527 - 636), ktoré boli k 30.12.2016 zrealizované takto: vzaté na vedomie - 45; schvaľovacie - 42; splnené - 13; plnili sa v termíne - 10.
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. Po skončení jesennej časti súťaží ObFZ sa dňa 12.12.2016
uskutočnil spoločný aktív členov komisií a VV ObFZ za účasti 27 členov z 39 možných. V ďalšom sa zmienim o
činnosti jednotlivých komisií ObFZ v hodnotenom období. Všetky mali v 2. polroku 2016 povinnosť spracovať
„Vyhodnotenia svojej činnosti za 2. polrok 2016“ i „Návrh svojho rozpočtu na rok 2017“. O ich činnosti v 2. polroku
2016 sa nebudem zmieňovať podrobne, lebo zhodnotenie každej z nich je podrobne zverejnené na stránke ObFZ.
Odvolacia komisia (OK) - v 2. polroku 2016 bola nútená zasadať len k 2 prípadom v počte zasadnutí 3.
Odvolania boli voči rozhodnutiam DK a ŠTK. Odvolávali sa: Močarany - voči rozhodnutiu DK k finančnej pokute
1000 € za odhlásenie dorastencov U19 zo súťaže. DK odvolaniu nevyhovela, potvrdila svoje rozhodnutie z ÚS č.9 v
plnom rozsahu a odvolanie predložila na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ. Tá po preskúmaní prípadu rozhodla
ponechať prvotné rozhodnutie DK v plnom znení. Krišovská Lieskova - voči rozhodnutiu ŠTK vo veci nastúpenia
hráča na cudzí RP v stretn. 2.kola VI.L m Palín - Krišovská Liesková zo 14.8.2016. ŠTK odvolanie prerokovala,
potvrdila svoje rozhodnutie z ÚS č. 7 a odvolanie odstúpila na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ. Tá po preskúmaní
prípadu potvrdila rozhodnutie ŠTK v plnom znení (v uvedenom stretnutí sa dopustil závažnej chyby R, ktorý bol
odstúpený na riešenie KR s postihom; ŠTK postupovala správne).
Disciplinárna komisia (DK) - v 2. polroku 2016 prerokovala celkovo 69 prípadov udelenia ČK, z toho 2 v
kategórii žiakov, 13 v kategórii dorastencov, 54 v kategórii mužov. Počas evidencie udeľovania ŽK prerokovala 3
prípady 5. ŽK. Na DK bolo doručených 17 žiadostí o zmenu DS (disc. sankcie) hráčov, kde DK vo všetkých prípadoch
zmenila DS na podmienečné. Okrem toho DK riešila 12 problémov na štadiónoch a v stretnutiach, z ktorých bol 1
pokus o inzultáciu R hráčom, 3 prípady k neprístojností zo strany funkcionárov, 3 prípady neprístojností divákov, 2
prípady NŠH, 2 prípady pochybenia R, 1 prípad svojvoľného opustenia HP hráčmi.
Tajomník komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu poplatkov a pokút DK do zberných faktúr v ISSF. DK
udeľovala pokuty podľa uznesení ostatných komisií. Prerokovala aj 1 odvolanie voči svojmu rozhodnutiu, ktoré
ponechala v platnosti.
Komisia rozhodcov (KR) - v 2. polroku 2016 mala k dispozícií 31 aktívnych rozhodcov a 8 delegátov, čo
bolo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2015 viac o 7 rozhodcov a menej o 1 delegáta. KR postupnými krokmi,
najmä školeniami nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu, ako aj „Školou mladých R“,
dosiahla mierneho vzostupu počtu rozhodcov. Preto z jej iniciatívy sa stretnutia VII. líg mužov a VIII. ligy mužov,
ktoré sú v RS vo vyžrebovaní uvedené na predposledných miestach v jednotlivých kolách, už nehrali o 3 h skôr.
Školský úsek KR SFZ z dôvodu oboznámenia sa a vysvetlenia nových zmien a doplnkov PF platných od
1.7.2016, organizoval dňa 10.7.2016 v Banskej Bystrici pracovný seminár licenčných komisárov akreditovaného systému
vzdelávania R (licencia A a P) z jednotlivých RFZ a ObFZ. Za ObFZ MI sa ho zúčastnil J. Mano - licenčný komisár KR.
Jesenná časť sa začala letným seminárom rozhodcov a delegátov súťaži ObFZ v piatok 29.7.2016 v reštaurácii
VÝŠKOVÁ. Jeho hlavnou náplňou boli informácie o príprave sezóny 2016/2017, odovzdanie certifikátov frekventantom
ŠMR, ako aj rozbor zmien a doplnkov v PF platných od 1.7.2016. Tohto seminára sa zúčastnilo 25 R a 8 D. Náhradný
letný seminár R a D bol v piatok 5.8.2016 na ObFZ Michalovce.
Náhradný termín fyzických previerok R súťaží ObFZ pre sezónu 2016/2017 KR stanovila na piatok 29.7.2016,
kedy sa tieto uskutočnili na IV. Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha) a zúčastnilo sa ich 9 R.
Vo štvrtok 4.8.2016 KR na ObFZ zorganizovala pracovné stretnutie za účelom vysvetlenia, úpravy a spracovania
elektronického zápisu o stretnutí v ISSF pre novovyškolených R. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 9 R.
V piatok 5.8.2016 KR na ObFZ organizovala pracovné stretnutie pre všetkých klubových ISSF manažérov, ktorých
družstvá sú zaradené do súťaží ObFZ 2016/2017, ktorého programom bola prezentácia zmien a doplnkov z PF platných od
1.7.2016. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 13 zástupcov klubov.
Prípady riešené KR: pozastavenie obsadenia (na základe hodnotenia D: 4 R; pre neospr. neúčasť na zas. KR: 1
R; za nedostatky v elektr. správe D v ISSF: 1 D; pre nedostatky v elektr. zápise o stretnutí v ISSF: 2 R; pre nedoručenia
potvrdenia o návšteve školy: 3 R); predvolanie na KR (R: 26; D: 3 - vo všetkých prípadoch sa s pozvanými vykonal
pohovor, poukázalo sa na zistené nedostatky a vydali pokyny na zlepšenie činnosti); poriadkové pokuty (R – 7
v čiastke 36 €; FK - 1 v čiastke 20 €); pochvala na výkon R (od FK Bánovce n/O na výkon rozhodcu J. Mateja a deleg.
M. Rovňáka); žiadosť o zmenu obsadeného R (od 2 FK); sťažnosť na výkon R (od FK Iňačovce a FK Pozdišovce);
KR dňom 14.9.2016 vyradila z nominačných listín R pre sezónu 2016/2017 rozh. R. Mitríka z dôvodu porušenia štatútu R.

Tajomník komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu poplatkov KR do zberných faktúr v ISSF.
Športovo-technická komisia (ŠTK) - v 2. polroku 2016 v júli pripravila rozpis 15. ročníka súťaže „Pohár
ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017, predbežný rozpis 11. ročníka súťaže „Turnaj ObFZ v
halovom futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017, i samotný rozpis súťaží ObFZ 2016/2017. Zasadala väčšinou v stredu.
Zabezpečovala kontrolu zápisov zo stretnutí v ISSF po športovo-technickej stránke, riešila žiadosti o zmenu termínov
stretnutí, potvrdzovala žiadosti o súčasný štart hráčov i súhlasy vekovo mladších hráčov v súťažiach žiakov. Tajomník
komisie v ISSF zabezpečoval evidenciu poplatkov ŠTK do zberných faktúr v ISSF. Od 15.11.2016 predbežný rozpis
11. ročníka súťaže „Turnaj ObFZ v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017, aj s prihláškou zverejnila, na
stránke ObFZ s informáciou o možnosti prihlásenia sa naň.
ŠTK riešila: zrušenie stretnutia 7x (m-4, d-1, ž-3); nenastúpenie na stretnutie 5x (d-3, ž-2); neskorý
nástup na stretnutie 13x (m-4, d-7, ž-1, Pohár-1); nedohranie stretnutia 6x (m-2, d-3, Pohár-1); neodohranie
stretnutia 1x (m-1); námietku voči neoprávnenému štartu hráčov 2x (m-2); pokus o neoprávnený štart hráča (m1); neposkytnutie šatní pre hostí a DO 3x (m-3); nepripravenie HP 1x (m-1); nenatáčanie videozáznamu 7x (m-7);
potvrdenia o súčasných štartoch hráčov 25x (d-m: 25); odpočet 3 bodov kolektívu po sezóne 3x (m-3); odhlásenie
družstva zo súťaže 1x (d-1).
Matrično-registračná komisia (MRK) - jej činnosť v ISSF ako matrikár vybavoval sekretár ObFZ. MRK v 2.
polroku 2016 vyvíjala činnosť v úrovni štatistických výkazov a ich sumarizácie k určitému dátumu, čo je dôsledkom
uvedenia ISSF do praxe. Tento „fenomén“ zjednodušil činnosť hráčom, ktorí prejavili záujem o matričný úkon,
funkcionárom, futbalovým oddielom a klubom. Práca MRK sa stala jednoduchšou. Je potrebné dodať, že do „diania“
MRK vstúpil „prestup s obmedzením“ (predtým hosťovanie). Zo strany SFZ bol opätovne novelizovaný Registračný a
prestupový poriadok (RaPP), ktorý je účinný od 2.12.2016 a je zverejnený na stránke SFZ.
Matrika ObFZ v hodnotenom období vykonala týchto 842 matričných úkonov: požiadavky klubov (na
opravu, doplnenie a zmenu údajov v ISSF - 3); prevzatie prístupových hesiel - 155; požiadavka oznámenia
prihlasovacieho hesla hráča pri aktivácii hráčskeho konta v ISSF - 3; overenie podpisu hráča - 9; pridanie práv v
ISSF - 3; požiadavka na zmenu e-mailovej adresy hráča - 45; žiadosť o základnú registráciu (schválená - 104;
zamietnutá - 25; schválená SFZ hráčovi zo zahraničia - 1; nemohla byť schválená po 1.10.2016 - 6); žiadosť o RP
(zamietnutá - 6; schválená: po schválení prihlášky k registrácii - 106; po skončení platnosti papierového preukazu - 12;
po schválení transferu a skončení platnosti papierového preukazu - 10; po schválení transferu a nedodaní RP - 7; po
schválení zahraničného transferu na SFZ - 2); žiadosť o duplikát RP (po strate RP: schválená 8); žiadosť o RP člena
SFZ - schválená 8; dodatočné doručenie papierového RP (ŽP) k žiadosti o RP hráča (po schválení transferu - 3; u
neaktívneho hráča - 1); prestup s obmedzením (zamietnutý - 13; schválený - 82); prestup klasický (zamietnutý - 30;
schválený - 198; zahraničný schválený SFZ - 2.
Trénersko-metodická komisia (TMK) - sa v 2. polroku 2016 nezišla ani raz. Potrebnú problematiku v oblasti
TMK riešil jej predseda so sekretárom ObFZ. Takto sa zabezpečoval aj prenos informácií zo SFZ i VsFZ v tejto oblasti
do ÚS ObFZ (najmä o organizovaných seminároch a školeniach).
Komisia mládeže (KM) - v 2. polroku 2016 zabezpečovala:
- prenos informácií z oblasti mládežníckeho futbalu zo SFZ i VsFZ do ÚS ObFZ
- už v júli prípravu predbežného rozpisu 32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom
futbale“ pre sezónu 2016/2017; od 15.11.2016 ho s prihláškou zverejnila na stránke ObFZ s informáciou o možnosti
prihlásenia sa naň; dňa 7.12.2016 jeho vyžrebovanie; po ňom spracovanie upresneného rozpisu turnaja a všetkých
podkladov k nemu, ktoré od 15.12.2016 zverejnila na stránke ObFZ; po tomto termíne ho organizačne zabezpečovala a
dňa 27.12.2016 ho uskutočnila v šport. hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach za účasti len 6 družstiev žiakov
týchto FO a FK, ktoré sa v turnaji umiestnili v takomto poradí: 1. TJ FK Družst. Trhovište U15, 2. MFK Zemplín
Michalovce U12 II., 3. MFK Zemplín Michalovce U12 I., 4. OŠK Zalužice, 5. OŠK Svornosť Bracovce, 6. OŠK
Lastomír; po vyžrebovaní turnaja a po zverejnení materiálov turnaja sa z turnaja dňa 23.12.2016 odhlásil ŠK Strážske
a dňa 26.12.2016 MFK Veľ. Kapušany a až deň pred uskutočnením turnaja sa sekretárovi ObFZ podarilo zabezpečiť
ako náhradníkov Bracovce a Lastomír, ktorých vedúcim KM aj touto cestou vyslovuje poďakovanie za účasť na turnaji;
ďalších 16 FO a FK s družstvami žiakov o turnaj záujem neprejavilo
Každodennú činnosť ObFZ medzi zasadnutiami jednotlivých orgánov ObFZ zabezpečoval sekretariát ObFZ
(Se) hlavne zásluhou sekretára ObFZ a ďalších spolupracovníkov. Pod správu sekretariátu ObFZ okrem iného patrilo aj:
- spracovanie úradných správ ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ a ich zasielanie k
zverejňovaniu na stránku ObFZ, kde vychádzali len raz v týždni, v piatok (zverejnených ich bolo 26, od č. 1 po č. 26);
- správa web stránky ObFZ (túto na základe dohody s ObFZ spravoval Peter Gožo;
- kontakt so SFZ, VsFZ a inými ObFZ (dňa 12.10.2016 sa sekretár ObFZ zúčastnil pracovnej porady
predsedov a sekretárov ObFZ v rámci VsFZ v Košiciach; dňa 2.12.2016 sa predseda ObFZ i sekretár ObFZ zúčastnili
pracovného stretnutia predsedov a sekretárov FZ v rámci SFZ v Bratislave; dňa 14.12.2016 sa predseda ObFZ zúčastnil
pracovnej porady predsedov ObFZ v rámci VsFZ v Košiciach);

- spolupráca s médiami zameraná hlavne na propagáciu činnosti (v tomto smere patrí vďaka Róbertovi
Andrejovi, športovému redaktorovi Korzára, hlavne za zverejňovanie výsledkov stretnutí všetkých súťaží ObFZ s
údajmi z nich a tabuľkami po každom kole v utorok v týždenníku Zemplínske noviny;
- práca sekretára ObFZ v ISSF v 4 ďalších funkciách;
- úsek správy súťaží ObFZ (zabezpečovali ho Jaroslav Bendzák, Ján Mano, Erik Anguš)
- 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 2. polroku 2016 hospodáril v
zmysle schváleného vyrovnaného rozpočtu v časti príjmov i výdavkov po 86.300 € na rok 2016, ktorého plnenie na
svojich zasadnutiach raz za štvrťrok prerokovával VV ObFZ. V júli 2016 schválil hospodárenie ObFZ za I.-II. štvrťrok
2016, v októbri 2016 za I.-III. štvrťrok 2016.
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 €, pričom príjmy boli 15.324 €, čo predstavovalo 17,76%, a výdavky
32.461 €, čo predstavovalo 37,61%.
V 2. polroku 2016 boli príjmy 61.954 € a výdavky 40.574 €. Z príjmov najvyššie položky boli: poplatky za
náležitosti R a D - 34.598 €; súťažné vklady - 8.700 €; poplatky a pokuty ŠTK - 6.452 €; poplatky a pokuty MRK 3.444 €; poplatky a pokuty DK - 2.702 €; z výdavkov najvyššie položky boli: náležitosti R a D - 16.806 €; mzdové
náklady - 8.275 €; sociálna a zdravotné poisťovne - 3.880 €; spotrebný materiál, telefóny, web, internet - 2.117 €; dane 1.936 €; nájomné - 1.114 €; stravné - 929 €; cestovné - 789 €; bankové poplatky - 168 €.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 na účte v UniCreditBank bol 35.969,98 €, v pokladni 277,03 € a na
termínovanom účte v Poštovej banke 7.451,74 €, pričom príjmy boli 77.278 €, čo predstavovalo 89,55%, a výdavky
73.035 €, čo predstavovalo 84,63%.
VV na svojom 37. zasadnutí dňa 9.1.2017 schválil hospodárenie ObFZ za rok 2016 podľa predloženého
tabuľkového prehľadu a odporučil ho schváliť aj dnešnej konferencii.
K ekonomickému úseku pripojím aj informáciu o budove, v ktorej sídli ObFZ. Táto od 1.2.2016 je pod správu SFZ
Bratislava. V súčasnosti je v nej možnosť prenájmu 5 voľných miestností na kancelárske účely, 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.
V 2. polroku 2016 na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca s týmito FK: Bracovce, Hatalov, Kusín, Pusté
Čemerné. Veľmi zlá bola s týmito FK: Beša, Čičarovce, Malčice, Palín, Vinné.
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 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 roku 2017 Vám
všetkým želám pevné zdravie a veľa elánu do ďalšej činnosti.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

