O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z M i c h a l o v c e, Ul. P. O. H v i e z d o s l a v a 7, 071 01 M i c h a l o v c e
Z á p i s
zo 43. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2014-2017 - z 10.07.2017 od 15:00 h do 16:30 h
Miesto konania: ObFZ Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce.
PRÍTOMNÍ:
a) VV ObFZ: V. Čan, R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, A. Szabó, J. Žofčák - spolu 6; - ospravedlnení: Š. Czető spolu 1; - neprítomní: / - spolu 0;
b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado) - spolu 1; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0;
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: - ospravedlnení: DK (M. Polák) - spolu 1; - neprítomní: / - spolu 0;
d) administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák) - spolu 3; - ospravedlnení:
/ - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0.
PROGRAM:
15:00 h:
01. Otvorenie a kontrola uznesení
- preds. VV a sekr.
15:05 h:
02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 08.06.2017 do 05.07.2017
- preds. kom. a sekr.
15:20 h:
03. Hospodárenie ObFZ za I. polrok 2017
- preds. ObFZ
15:30 h:
04. Vyhodnotenie 11.r. stretnutia o „Superpohár ObFZ“ za sezónu 2016/2017 - preds. ŠTK
15:35 h:
05. Závery riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 07.07.2017
- preds. ObFZ
15:50 h:
06. Príprava letného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018
- preds. KR
15:55 h:
07. Príprava sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ (súťaže, rozpis)
- preds. ObFZ
16:10 h:
08. Rôzne a diskusia
- preds. VV
16:20 h:
09. Prehľad uznesení zo zasadnutia
- sekr. ObFZ
16:25 h:
10. Záver
- preds. VV
Ad 1/ A) Otvorenie rokovania tohto zasadnutia uskutočnil V. Čan (predseda ObFZ), ktorý ho aj celé riadil.
Prítomných privítal, oboznámil s oznámenými neúčasťami a s programom rokovania, ku ktorému pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje program rokovania 43. zas. VV ObFZ
dňa 10.07.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
B) Kontrola uznesení: Previedol ju J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Za toto 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017 (od ostatnej volebnej konferencie ObFZ zo dňa 20.12.2013):
1.) Z volebnej konferencie ObFZ z 20.12.2013 (stav k 10.07.2017):
2.) Z riadnych konferencií ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 10.07.2017):
Uzn. č. 1 (101): Konferencia schválila týchto 7 funkcionárov do pracovného vedenia konferencie: 1. Jaroslav
Bendzák (sekretár ObFZ a riadiaci konferencie), 2. Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), 3. Jaroslav Pado (predseda RK
ObFZ), 4. Michal Polák (predseda DK ObFZ), 5. Miroslav Čaga (predseda OK ObFZ), 6. Ján Špivák (predseda KR
ObFZ), 7. Erik Anguš (predseda ŠTK ObFZ). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 2 (102): Konferencia schválila týchto 3 členov mandátovej komisie: 1. Ján Vajda (OFK Hatalov) - ako
predseda, 2. Juraj Cinkanič (TJ Družst. Ruský Hrabovec) - ako člen, 3. Michal Šepeľák (OŠK Zalužice) - ako člen. - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. č. 3 (103): Konferencia schválila týchto 3 členov návrhovej komisie: 1. Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce)
- ako predseda, 2. Martin Gerzanič (FK Družst. Iňačovce) - ako člen, 3. Ľuboš Mirda (OŠK Úbrež) - ako člen. - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. č. 4 (104): Konferencia schválila týchto 2 skrutátorov konferencie: 1. Marek Žofčák - ako hlavný, 2.
Tomáš Škodi. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 5 (105): Konferencia schválila týchto 3 overovateľov zápisu konferencie: 1. Igor Gaľa (OŠK Pavlovce
n/U), 2. Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI), 3. Ján Jurčo (OŠK Horovce). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 6 (106): Konferencia schválila program jej rokovania dňa 7.7.2017 tak, ako bol uvedený v pozvánke. uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 7 (107): Konferencia dňa 7.7.2017 vzala na vedomie udelenie ocenení ObFZ za I. polrok 2017 pri
príležitosti životných jubileí týmto jubilantom: Peter Mach (50 - bronzová medaila), Václav Ciberej (70 - bronzová
medaila), Ing. Ivan Kačur (70 - bronzová medaila), Štefan Czető (70 - zlatá medaila), Mgr. Michal Čopák (75 - zlatá
medaila). - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. č. 8 (108): Konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie konferencie ObFZ zo 7.7.2017. uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. č. 9 (109): Konferencia schválila zloženie volebnej komisie ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov
2018-2021 takto: Eduard Belušák - predseda; Vladimír Koba - podpredseda; členovia: Igor Gaľa, Ján Šimko, Maroš
Mráz. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 10 (110): Konferencia schválila správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2017 do
30.6.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 11 (111): Konferencia schválila správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017. uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 12 (112): Konferencia vzala na vedomie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ. - uzn.
vzaté na vedomie.

Uzn. č. 13 (113): Konferencia vzala na vedomie diskusné príspevky týchto diskutujúcich: Ján Majoroš (OŠK
Kriš. Liesková), Štefan Czető (člen VV), Ján Špivák (preds. KR), Jaroslav Bendzák (sekr. ObFZ). - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. č. 14 (114): Konferencia schválila zmenu členov riadnej konferencie ObFZ a na najbližšej volebnej
konferencii ObFZ odporúča zvoliť 21 členov riadnej konferencie ObFZ spomedzi navrhnutých zástupcov FO a FK. uzn. schvaľovacie.
Uzn. č. 15 (115): Konferencia uložila predsedovi VV ObFZ vyhodnotiť konferenciu ObFZ zo 7.7.2017 na
najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. č. 16 (116): Konferencia vzala na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých riadnou „Konferenciou
ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
3.) Z predchádzajúcich zasadnutí VV ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 10.07.2017):
Uzn. VV-571/2016: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia v zázname RK
ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za 1. polrok 2016 vykonanej v dňoch 18.-24.7.2016. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. VV-682: VV uložil FO a FK do 30.6.2017 vybaviť RP SFZ funkcionárom klubov: štatutár-predsedatajomník-ekonóm, klubový ISSF manažér, tréner, VD. - uzn. nesplnené.
Uzn. VV-696: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname
RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za 2. polrok 2016 vykonanej v dňoch 17.-22.2.2017. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. VV-728: VV uložil predsedom komisií ObFZ spracovať vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017 a doručiť
ho na ObFZ e-mailom i písomne do 23.6.2017. - uzn. splnené.
Uzn. VV-729: VV uložil predsedom KR, ŠTK, DK, po skončení sezóny spracovať za svoje komisie zhodnotenie
sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ (zosumarizovať jesennú a jarnú časť) a toto doručiť ho na ObFZ do 23.6.2017 e-mailom
i písomne. - uzn. splnené.
4.) Z ostatného 42. zas. VV ObFZ z 12.06.2017 (stav k 10.07.2017):
Uzn. VV-738: VV schválil program rokovania 42. zas. VV ObFZ dňa 12.06.2017 tak, ako bol uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-739: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 12.06.2017. - uzn.
vzaté na vedomie.
Uzn. VV-740: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 4.5.2017 do 7.6.2017. uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-741: VV schválil použitie vlastných osobných áut na zabezpečenie odovzdávania ocenení všetkým
víťazom najvyšších súťaží ObFZ 2016/2017 v jednotlivých vekových kategóriách v dňoch 15.-18.6.2017 za úhradu
v zmysle schváleného rozhodnutia VV k tomu. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-742: VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o finálovom stretnutí i celom 15. roč. súťaže
„Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2016/2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-743: VV schválil úhradu nájmu za HP, použité priestory i za zabezpečené občerstvenie, úhradu za
ceny, úhradu peňažných darov, všetko v súvislosti so zabezpečením finále 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu
mužov“ pre sezónu 2016/2017 z 24.5.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-744: VV vzal na vedomie informáciu o 11. roč. stretnutia o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz
Pohára ObFZ m) za sezónu 2016/2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-745: VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o návrhoch na postupy a zostupy R a D v rámci
súťaží ObFZ pre sezónu 2017/2018, aj so vzneseným odporučením. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-746: VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o fyzických previerkach R pre súťaže ObFZ
2017/2018, aj so vznesenými odporučeniami. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-747: VV vzal na vedomie informácie o vyhodnotení činnosti orgánov ObFZ za I. polrok 2017. - uzn.
vzaté na vedomie.
Uzn. VV-748: VV schválil „Plán zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017“ podľa predloženého návrhu, aj
so vznesenou pripomienkou. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-749: VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce. - uzn.
vzaté na vedomie.
Uzn. VV-750: VV vzal na vedomie informácie o príprave „Rozpisu súťaží ObFZ 2017/2018“. - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. VV-751: VV schválil textovú časť „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ aj so všetkými
schválenými návrhmi na doplnky a zmeny v ňom. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-752: VV schválil splnomocniť sekretára ObFZ zodpovednosťou za doplnenie ďalších doplnkov do
„Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ po uzavretí prihlášok do súťaží, po prerokovaní s členmi VV ObFZ
a príslušnými predsedami komisií ObFZ. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-753: VV uložil predsedovi ŠTK ObFZ o rozhodujúcich zmenách a doplnkoch v „Rozpise súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018“ oproti predchádzajúcej sezóne informovať na riadnej konferencii ObFZ dňa 7.7.2017. - uzn.
splnené.
Uzn. VV-754: VV schválil na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 týchto funkcionárov:
riadiaci konferencie: Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ); 7-členné pracovné vedenie: riadiaci konferencie, predseda
ObFZ, podpredseda ObFZ, predseda RK ObFZ, predseda DK ObFZ, predseda KR ObFZ, predseda ŠTK ObFZ (v
prípade neprítomnosti niektorého z nich: člen VV ObFZ). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-755: VV schválil návrh programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 podľa
predloženého návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť

najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do
programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-756: VV schválil návrh zloženia pracovných komisií riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017 takto: - mandátová komisia: Ján Vajda (OFK Hatalov), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Arpád
Szabó (TJ Ptrukša); - návrhová komisia: Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce), Matej Šarocký (OŠK Stretava), Blažej Kačkoš
(TJ FK Družstevník Trhovište). Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú
možnosť najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie (do 23.6.2017 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné iné
návrhy na členov týchto pracovných komisií z radov delegátov konferencie. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-757: VV uložil sekretárovi ObFZ prípadné návrhy doručené na ObFZ do 23.6.2017 na doplnenie
programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017, ako aj návrhy na členov jej pracovných komisií,
prerokovať s členmi VV a podľa toho tieto prípadne doplniť. - uzn. splnené.
Uzn. VV-758: VV schválil na návrh sekretára ObFZ na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017
zabezpečiť týchto funkcionárov: za skrutátorov: Marek Žofčák (hlavný), Ján Pivarník; za organizátora: Jozef Pivarník;
za overovateľov zápisu: Igor Gaľa (OŠK Pavlovce n/U), Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI), Milan Babjak (TJ Bánovce
n/O). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-759: VV schválil kľúč účasti delegátov a hostí na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017 podľa predloženého návrhu. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-760: VV schválil návrh na ocenenie 5 jubilantov za I. polrok 2017 v rámci ObFZ na riadnej
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 podľa predloženého návrhu. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-761: VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017
zaslať najneskôr 7 dní pred jej konaním poštovou listovou zásielkou 5 oceneným jubilantom. - uzn. splnené.
Uzn. VV-762: VV schválil vyhlásenie volebnej komisie ObFZ, v súlade so stanovami ObFZ, čl. 52, na voľbu
členov volebnej komisie ObFZ na nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 na riadnej „Konferencii
ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. Každý člen ObFZ je oprávnený navrhnúť kandidáta na túto funkciu volenú
konferenciou písomne, doporučenou poštovou listovou zásielkou, doručením podľa predtlače vyplneného „Návrhu na
zaradenie do kandidátky“ najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie (do 30.6.2017) na adresu: Oblastný futbalový
zväz Michalovce, volebná komisia ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-763: VV schválil predložený návrh poverenia pre delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ
Michalovce“ dňa 7.7.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-764: VV schválil predložený návrh pozvánky na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-765: VV uložil funkcionárom uvedeným pri jednotlivých bodoch programu riadnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017 tieto včas pripraviť. - uzn. splnené.
Uzn. VV-766: VV uložil sekretárovi ObFZ na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017
zabezpečiť občerstvenie (minerálky). - uzn. splnené.
Uzn. VV-767: VV uložil sekretárovi ObFZ informácie o príprave riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
7.7.2017 s rozhodnutím o jej zvolaní, ako aj informácie o jej materiáloch, zverejniť v ÚS, a samotné materiály postupne
samostatne aj na webovej stránke ObFZ. - uzn. splnené.
Uzn. VV-768: VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017
zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov
každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a
Sobrance (i prípadným novoprihláseným klubom do sezóny 2017/2018), spolu aj s poverením pre delegáta klubu na
konferenciu (pre kluby, ktoré sa nezúčastnili ostatných 3 konferencií ObFZ ich zaslať aj písomne poštovou listovou
zásielkou). Každý klubový ISSF manažér je povinný pozvánku aj s poverením obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi
svojho klubu, ktorý je povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením.
Podobným spôsobom pozvánku zaslať aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ,
sekretárovi ObFZ, členom volebnej komisie ObFZ, skrutátorom konferencie, organizačnému pracovníkovi konferencie,
prípadným ďalším pozvaným hosťom. - uzn. splnené.
Uzn. VV-769: VV schválil úhradu faktúry za výrobu medailí z mincovne v Kremnici pre ObFZ Michalovce
k oceneniu jednotlivcov v rámci ObFZ. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-770: VV uložil sekretárovi ObFZ zabezpečiť obaly k poďakovaniam pre ocenených jubilantov
v rámci ObFZ. - uzn. splnené.
Uzn. VV-771: VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 42. zas. VV ObFZ dňa
12.6.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-772: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 42. zas. VV ObFZ dňa 12.6.2017. uzn. vzaté na vedomie.
5.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 10.07.2017):
a) z celkového počtu 31 uznesení z ostatnej volebnej konferencie ObFZ z 20.12.2013 boli tieto realizované
takto: vzaté na vedomie - 4; schvaľovacie - 22; splnené - 3; čiastočne splnené - 2.
b) z celkového počtu 116 uznesení z riadnych konferencií po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od
20.12.2013 boli tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 35; schvaľovacie - 73; splnené - 7; plnia sa v termíne - 1.
c) z celkového počtu 772 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od 20.12.2013 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 317; schvaľovacie - 312; splnené - 118; splnené dodatočne - 5; čiastočne
splnené - 11; plnia sa v termíne - 6; nesplnené - 2; stále - 1.

V závere tohto bodu informoval aj o správach z VsFZ (ohľadom čl. poplatkov klubov za sezónu 2016/2017);
zo SFZ (o výberovom konaní SFZ na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér; o 49. roč. súťaže SFZ mužov
„Slovnaft Cup“ 2017/2018 a 3 prihláškach doň od klubov z ObFZ MI); z ISSF (Požiadavka kontroly počtu
mládežníckych družstiev FO a FK za jarnú časť sezóny 2016/2017; Požiadavka vyriešenia problémov počtu
mládežníckych družstiev FO a FK kvôli prerozdeleniu 15% dotácie; Požiadavka nahlásenia zmien matričnej
príslušnosti klubov v súvislosti s prípravou novej sezóny 2017/2018; Doplnenie roly v ISSF „Správca súťaže delegátor“; Členské poplatky zväzov za sezónu 2016/2017; Členské poplatky klubov za sezónu 2016/2017; Finálny
report počtu mládežníckych družstiev FO a FK pre rozdelenie 15% dotácie; Odstupné ako položka do mesačnej zbernej
faktúry; Dôležité informácie k začínajúcej sezóne 2017/2018; Zoznam klubov, ktoré v ISSF nemajú IBAN; Vyplnenie
kolónky štadión pri družstvách v ISSF).
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu mal len J. Špivák.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.07.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 2/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 8.6.2017 do 5.7.2017: Postupne o prerokovaných
prípadoch svojich orgánov v uvedenom období (každý z nich v ňom spracoval zhodnotenie svojej za I. polrok 2017)
informovali: - o KR: J. Špivák (predseda KR); o obs. R a D na kvalifikačné stretnutie o voľné miesto v V.L m; o
nominačných listinách R a D súťaží ObFZ 2017/2018; doplnky a pripomienky ku KR postupne mali: J. Nemčík, R. Ivan, A.
Szabó, J. Bendzák; - o ŠTK: E. Anguš (predseda ŠTK); o účasti na stretnutiach kvalifikácie o voľné miesto v V. a v VI.
lige m; doplnky a pripomienky k ŠTK postupne mali: R. Ivan, J. Bendzák; - o DK: J. Bendzák (v.z. predsedu DK);
doplnky a pripomienky k DK neboli; - o činnosti ďalších komisií (MRK, TMK, KM, OK, RK) a úsekov (ÚSS, Se,
EkÚ): J. Bendzák (sekretár ObFZ) - z MRK: o matričných úkonoch ObFZ v 06/2017; o prehľade matričných úkonov
ObFZ za obdobie od ost. zas. VV; - z TMK: o upozornení pre trénerov jednotlivých kolektívov súťaží ObFZ; - z KM:
o prevzatí materiálneho zabezpečenia výberov ObFZ U12, U13, U14, pre kluby za sezónu 2014/2015; o rozdelení
materiálneho zabezpečenia výberov ObFZ U12, U13, U14, pre kluby za sezónu 2015/2016 a jeho preberaní; ďalšie
informácie o projekte „Program podpory talentovaných hráčov SFZ“ U12, U13, U14, v uvedenom období; - z OK: len
zhodnotenie činnosti za I. polrok 2017; - z RK: príprava materiálov na konferenciu ObFZ; - z úseku správcov súťaží
ObFZ: o doplnení údajov zo stretnutí do ISSF z papierových zápisov pri rozhodovaní klubovým zástupcom v dňoch
8.6.2017, 11.6.2017, 13.6.2017; o úprave ďalších údajov zo stretnutí v ISSF po rozhodnutiach komisií dňa 21.6.2017;
o spracovaní finálneho poradia v konečných tabuľkách všetkých súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 dňa 21.6.2017; o
vygenerovaní čl. poplatku V. Revíšť za sezónu 2016/2017 (z klubov ObFZ MI ho už vygenerovali všetky); o
vygenerovaní odmien v ISSF pre delegované osoby za 06/2017 dňa 3.7.2017; - zo Se: o informáciách Se z ÚS od ost.
zas. VV; - z EkÚ: o informáciách EkÚ z ÚS od ost. zas. VV; doplnky a pripomienky k ďalším komisiám a úsekom
neboli (bližšie informácie k tomuto bodu sú v pís. správe v materiáloch z tohto zas. na Se).
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 8.6.2017 do 5.7.2017. Hlasovali 6
členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje použitie vlastných osobných áut na stretnutia kvalifikácie o voľné miesto v V. a v VI. lige m.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje predložený návrh KR ObFZ na zloženie nominačných listín R a D súťaží ObFZ Michalovce
2017/2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 3/ Hospodárenie ObFZ za I. polrok 2017: Na základe spracovania účtovných dokladov za 06/2017 ho dňa
4.7.2016 spracovala M. Janičová (účtovníčka ObFZ). Informoval o ňom V. Čan (preds. ObFZ). Každý člen VV ObFZ
dostal z ObFZ e-mailom aj tabuľkový prehľad o hospodárení ObFZ za I. polrok 2017. Dostali ho aj preds. RK a sekr.
ObFZ (viď „Hospodárenie ObFZ za I. polrok 2017“ v materiáloch z tohto zas. VV na Se). Pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje „Hospodárenie ObFZ za I.
polrok 2017“. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 4/ Vyhodnotenie 11. roč. „Superpohára ObFZ“ za sezónu 2016/2017: Informoval o ňom E. Anguš
(preds. ŠTK). Doplnky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu o 11. roč. „Superpohára ObFZ“ za sezónu 2016/2017. Hlasovali 6 členovia VV
(6-0-0).
VV schvaľuje úhradu faktúry za zabezpečenie cien pre OŠK Pavlovce n/U za víťazstvo v 11. roč. „Superpohára
ObFZ“ v sezóne 2016/2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 5/ Závery riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 07.07.2017: Informovali o nich R. Ivan
(podpredseda ObFZ) a J. Bendzák (sekretár ObFZ). K tomuto bodu doplnky a pripomienky mali: J. Špivák, J. Nemčík.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 07.07.2017, o diskusných
príspevkoch a uzneseniach z nej. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z
07.07.2017 (cest. vl. autom ohľadom org. zabezpečenia; cest. funkcionárov ObFZ; občerstvenie; nájom). Hlasovali 6
členovia VV (6-0-0).

Ad 6/ Príprava letného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Informoval o nej J. Špivák (preds. KR).
KR ho organizuje dňa 28.7.2017 od 16:00 h v zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, v Michalovciach, cca
3 h, s požiadavkou na zabezpečenie minerálky a kávy. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o príprave letného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 28.7.2017 v
zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, v Michalovciach. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ vystaviť objednávku na zabezpečenie miestnosti na organizovanie letného seminára
R a D súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 28.7.2017 v zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, v Michalovciach.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 7/ Príprava sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ (súťaže, rozpis): O ďalšej príprave informovali V. Čan
(predseda ObFZ) a J. Bendzák (sekretár ObFZ). Informovali o materiáloch k sezóne 2017/2018 zverejnených na webovej
stránke ObFZ (prehľady v ISSF schválených elektronických prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 a iného od 19.6.2016; súťažný vklad FO a FK za kolektívy prihlásené
do týchto súťaží a doplatky k nemu za neskoré podanie prihlášok a za posuny do vyšších súťaží ObFZ; finančná zábezpeka
za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do ich najnižších súťaží), o oznámení zmien ObFZ Michalovce pre sezónu
2017/2018 k 30.06.2017, o návrhu zloženia súťaží ObFZ 2017/2018 schválenom ŠTK, o zatiaľ nepridelení žrebovacích
čísiel (čaká sa na definitívne čísla VsFZ), o zverejnení požiadaviek FO a FK k žreb. číslam a výnimkám; o spoločných
družstvách mládeže pre nastávajúcu sezónu; o návrhoch na doplnky a zmeny v „Rozpise súťaží ObFZ 2017/2018“.
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: J. Špivák, R. Ivan, E. Dančišin, J. Pado.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie ďalšie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce. Hlasovali 6
členovia VV (6-0-0).
Ad 8/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) J. Žofčák (člen VV ObFZ) - o situácii vo futb. odd. TJ Družst. Moravany a neprihlásení družstva mužov do
sezóny 2017/2018 a otázkach ohľadom toho k RaPP (doplnky k tomu mali: J. Bendzák, A. Szabó).
b) E. Dančišin (člen VV ObFZ) - o futb. odd. OŠK Lesné, ktorý sa pre sezónu 2017/2018 stal neaktívnym
a v sezóne 2017/2018 muži budú štartovať pod hlavičkou AFK Topoľany B a domáce stretnutia budú hrať v Lesnom
(doplnky k tomu mal J. Bendzák).
c) J. Špivák (predseda KR ObFZ) - o návrhoch do budúcnosti ohľadom štruktúry súťaží ObFZ (doplnky k tomu
mali V. Čan, J. Bendzák).
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o požiadavke na zakúpenie nového notebooku pre sekretára ObFZ z dôvodu novej e-mailovej platformy na
doméne ObFZ „stonline.sk“ a s tým súvisiacimi novými nastaveniami, namiesto doterajšieho notebooku.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje zakúpenie nového notebooku aj
s officom pre sekretára ObFZ v cene do 450 €. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
b) o požiadavke futb. oddielu OŠK Budkovce o úhradu nákladov 100 € za organizovanie kvalifikačného
stretnutia TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje úhradu nákladov v čiastke 100 € pre
futb. oddiel OŠK Budkovce za organizovanie kvalifikačného stretnutia TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O o voľné
miesto v VI.L m z 1.7.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
C) informácie sekretára ObFZ:
a) o došlej a vybavenej pošte, o daných objednávkach a uhradených faktúrach, v hodnotenom období.
b) o oznámení firmy Orange, že dňa 15.6.2017 vstupuje do platnosti európska regulácia roamingu, ktorá mení
ceny a podmienky využívania telekomunikačných služieb v EÚ.
c) o v dňoch 26.-30.6.2017 v budove SFZ na pracovisku v Michalovciach zrealizovanej oprave ústredného
kúrenia na základe objednávky SFZ firmou Ladislav Fedor.
d) o problémoch s doručovanými a odosielanými e-mailmi na ObFZ v súvislosti s novou e-mailovej platformou
na doméne ObFZ „stonline.sk“.
e) o prehodnotení poplatkov za používanie osobných mobilov pre potreby jednotlivých orgánov ObFZ (doplnok
k tomu mal J. Žofčák).
f) o ďalšej voľnej miestnosti od 1.8.2017 na prenájom v budove SFZ na pracovisku v Michalovciach.
g) o liste GS SFZ z 10.7.2017 k používaniu ISSF, určeniu oficiálneho počtu súťaží a štartov hráčov v súťažiach
RFZ a ObFZ.
Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 43. zas. VV ObFZ dňa 10.7.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 9/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-773: VV schválil program rokovania 43. zas. VV ObFZ dňa 10.07.2017 tak, ako bol uvedený v
pozvánke.
Uzn. VV-774: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.07.2017.
Uzn. VV-775: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 8.6.2017 do 5.7.2017.

Uzn. VV-776: VV schválil použitie vlastných osobných áut na stretnutia kvalifikácie o voľné miesto v V. a v VI.
lige m.
Uzn. VV-777: VV schválil predložený návrh KR ObFZ na zloženie nominačných listín R a D súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018: - rozhodcovia: Ladislav Babjak; Jozef Bukaj; Ján Cejkovský; Dominik Čeklovský; Peter Dziad;
Patrik Feňuš; Šimon Ferko; František Gejguš; Marián Hospodi; Daniel Ihnacik; Maroš Ivan; Martin Jakubec; Peter
Kaffan; Michal Končík; Arpád Kopas; Lukáš Kurták; Ján Matej; Milan Mazár; Miloš Miľo; Štefan Miľo; Ľuboš Mirda;
Tomáš Olexa; Oto Palinský; Peter Pavlo; Peter Piovar; Jozef Pivarník; Patrik Rapáč; Peter Remecký; Richard Rózsa;
Marek Ruščanský; Anton Stretavský; Pavel Tudja; Michal Tušek; Daniel Tuším; Kristína Ubľanská; - delegáti: Michal
Dančišin; Ján Hreško; Ján Mano; Vojtech Pčolár; Mikuláš Rovňák; Milan Sabo; Ladislav Vojtko; Alfonz Žoffčák.
Uzn. VV-778: VV schválil „Hospodárenie ObFZ za I. polrok 2017“.
Uzn. VV-779: VV vzal na vedomie informáciu o 11. roč. „Superpohára ObFZ“ za sezónu 2016/2017.
Uzn. VV-780: VV schválil úhradu faktúry za zabezpečenie cien pre OŠK Pavlovce n/U za víťazstvo v 11. roč.
„Superpohára ObFZ“ v sezóne 2016/2017.
Uzn. VV-781: VV vzal na vedomie informáciu o riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 07.07.2017,
o diskusných príspevkoch a uzneseniach z nej.
Uzn. VV-782: VV schválil úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ z 07.07.2017 (cest. vl. autom ohľadom org. zabezpečenia; cest. funkcionárov ObFZ; občerstvenie; nájom).
Uzn. VV-783: VV vzal na vedomie informácie o príprave letného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018 dňa
28.7.2017 v zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, v Michalovciach.
Uzn. VV-784: VV uložil sekretárovi ObFZ vystaviť objednávku na zabezpečenie miestnosti na organizovanie
letného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 28.7.2017 v zariadení Reštaurácie VYŠKOVÁ, Nám. Slobody 13, v
Michalovciach.
Uzn. VV-785: VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce.
Uzn. VV-786: VV schválil zakúpenie nového notebooku aj s officom pre sekretára ObFZ v cene do 450 €.
Uzn. VV-787: VV schválil úhradu nákladov v čiastke 100 € pre futb. oddiel OŠK Budkovce za organizovanie
kvalifikačného stretnutia TJ Veľké Revištia B - OFK Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017.
Uzn. VV-788: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 43. zas. VV ObFZ
dňa 10.7.2017.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-789: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 43. zas. VV ObFZ dňa 10.7.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 10/ Záver rokovania VV ObFZ previedol V. Čan (predseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu
na tomto rokovaní.
V Michalovciach dňa 10.7.2017

PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,
predseda ObFZ Michalovce

Poznámka:
Najbližšie 44. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017 sa uskutoční v Po
14.8.2017 o 15:00 h v Michalovciach.
Na vedomie:

- členom VV ObFZ
- predsedom kontrolných orgánov ObFZ (RK, VK)
- predsedom orgánov zabezpečenia spravodlivosti ObFZ (DK, OK)
- predsedom administratívnych orgánov ObFZ (KR, ŠTK, MRK, TMK, KM) a sekretárovi ObFZ

Vybavuje:

Ing. Jaroslav B e n d z á k ,
sekretár ObFZ Michalovce

