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 47. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2014-2017 - z 13.11.2017 od 15:00 h do 17:00 h
Miesto konania: BUBO Reštaurácia Moravany č. 141.
PRÍTOMNÍ:
a) VV ObFZ: V. Čan, Š. Czető, E. Dančišin, J. Nemčík, J. Žofčák - spolu 5; - ospravedlnení: R. Ivan, A. Szabó spolu 2; - neprítomní: / - spolu 0;
b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado) - spolu 1; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0;
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (M. Polák) - spolu 1; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: /
- spolu 0;
d) administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák - predseda KR; J. Mano - podpredseda KR), ŠTK (E. Anguš),
sekretár (J. Bendzák) - spolu 4; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0.
PROGRAM:
15:00 h:
01. Otvorenie a kontrola uznesení
- preds. VV a sekr.
15:10 h:
02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 05.10.2017 do 08.11.2017
- preds. kom. a sekr.
15:20 h:
03. Info o 4.k. 16.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sez. 2017/2018
- preds. ŠTK
15:25 h:
04. Info o vyžr. 5.k. 16.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu m“ pre sez. 2017/2018- preds. ŠTK
15:30 h:
05. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za II. polrok 2017
- preds. ObFZ
15:40 h:
06. Prerokovanie rozpočtu ObFZ na rok 2018
- preds. ObFZ
15:45 h:
07. Závery „Spoločného aktívu členov jednotl. orgánov ObFZ“ z 08.11.2017 - preds. ObFZ
15:50 h:
08. Príprava na 24.r. „Turn. Výberov ObFZ R a D v HaFu“ v sezóne 2017/2018- preds. KR
15:55 h:
09. Príprava 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 27.12.2017
- sekr. ObFZ
16:00 h:
10. Príprava 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ pre sezónu 2017/2018
- preds. ŠTK
16:05 h:
11. Príprava volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017
- preds. ObFZ
16:05 h:
12. Rôzne a diskusia
- preds. VV
16:20 h:
13. Prehľad uznesení zo zasadnutia
- sekr. ObFZ
16:25 h:
14. 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 47. zas. VV ObFZ
dňa 13.11.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
B) Kontrola uznesení: Previedol ju J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Za toto 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017 (od ostatnej volebnej konferencie ObFZ - od 20.12.2013):
1.) Z volebnej konferencie ObFZ z 20.12.2013 (stav k 13.11.2017):
2.) Z riadnych konferencií ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 13.11.2017):
3.) Z predchádzajúcich zasadnutí VV ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 13.11.2017):
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, predseda,
tajomník, 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.
4.) Z ostatného 46. zas. VV ObFZ z 10.10.2017 (stav k 13.11.2017):
Uzn. VV-814: VV schválil program rokovania 46. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2017 tak, ako bol uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-815: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 10.10.2017. - uzn.
vzaté na vedomie.
Uzn. VV-816: VV schválil „Hospodárenie ObFZ za I.-III. štvrťrok 2017“. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-817: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.9.2017 do 4.10.2017. uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-818: VV schválil predložený návrh KR ObFZ na doplnenie nominačných R súťaží ObFZ Michalovce
2017/2018 o týchto R: Rezanka Lukáš, Juhás Marek. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-819: VV vzal na vedomie informácie o štarte zvyšných súťaží ObFZ 2017/2018. - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. VV-820: VV vzal na vedomie informácie o 2. a 3.kole 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ v sezóne 2017/2018. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-821: VV vzal na vedomie informácie o vyžrebovaní 4.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-822: VV schválil prípravu členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku
2017 v termíne od 15.10.2017 do 30.11.2017. - uzn. schvaľovacie.

Uzn. VV-823: VV uložil sekretárovi ObFZ o príprave členských schôdzí futbalových oddielov a futbalových
klubov v II. polroku 2017 informovať v ÚS a dodatočne aj samostatne na webovej stránke ObFZ. - uzn. splnené.
Uzn. VV-824: VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie najbližšieho
zasadnutia volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h v malej zasadačke MsKS v
Michalovciach. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-825: VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkou zabezpečiť malú zasadačku MsKS v Michalovciach
na zasadnutie najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v piatok 1.12.2017 od 15:30 h. - uzn. splnené.
Uzn. VV-826: VV schválil kľúč účasti delegátov a hostí na volebnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017 podľa predloženého návrhu. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-827: VV schválil návrh programu volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa
predloženého návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť
najneskôr do 13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym
odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-828: VV schválil pre oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.)
možnosť najneskôr do 13.11.2017 do 14:00 h písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov mandátovej
a návrhovej komisie konferencie z radov delegátov konferencie. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-829: VV uložil predsedom jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcim jednotlivých úsekov ObFZ
spracovať návrh rozpočtu za svoju komisiu, orgán a úsek ObFZ na rok 2018 na určenom tlačive a toto doručiť na ObFZ
v prílohe e-mailu najneskôr do 31.10.2017 do 15:00 h. - uzn. splnené len čiastočne (ani do 13.11.2017 ho nedoručili: DK,
MRK, TMK, KM, OK, RK, VK).
Uzn. VV-830: VV uložil sekretárovi ObFZ z podkladov jednotlivých orgánov a úsekov ObFZ spracovať návrh
rozpočtu ObFZ na rok 2018 a tento predložiť k prerokovaniu na 47. zas. VV v 11/2017. - uzn. splnené.
Uzn. VV-831: VV vzal na vedomie informáciu predsedu RK ObFZ o previerke hospodárenia ObFZ za I. polrok
2017 vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-832: VV uložil predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname
RK ObFZ z previerky hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017 vykonanej v dňoch 21.-25.8.2017. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. VV-833: VV uložil predsedovi ObFZ a sekretárovi ObFZ organizačne zabezpečiť „Spoločný aktív členov
orgánov ObFZ“ dňa 8.11.2017. - uzn. splnené.
Uzn. VV-834: VV schválil miesto najbližšieho zasadnutia VV ObFZ v 11/2017 v Moravanoch. - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. VV-835: VV schválil úhradu cestovných nákladov J. Bendzákovi (sekretárovi ObFZ) na „Pracovné
stretnutie sekretárov RFZ a ObFZ“ dňa 9.10.2017 vo Vyhniach podľa predložených dokladov. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-836: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 46. zas. VV ObFZ
dňa 10.10.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-837: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 46. zas. VV ObFZ dňa 10.10.2017. uzn. vzaté na vedomie.
5.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 13.11.2017):
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 - 8.
c) z celkového počtu 837 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od 20.12.2013 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 348; schvaľovacie - 336; splnené - 126; splnené dodatočne - 5; čiastočne
splnené - 12; plnia sa v termíne - 7; nesplnené - 2; stále - 1.
V závere tohto bodu informoval aj o týchto správach: z VsFZ (o postupe v disciplinárnom konaní DK VsFZ na
podnet futb. odd. TJ Bánovce n/O voči futb. odd. TJ Družstevník Parchovany ohľadom transferu hráča Baník Dávid 1252945: najprv pozastavenie konania, potom pozvanie na DK, potom nariadenie pre futb. odd. TJ Družstevník
Parchovany uhradiť čiastku 500 € pre futb. odd. TJ Bánovce n/O a napokon požiadavka na futb. odd. TJ Bánovce n/O o
potvrdenie prijatia sumy; o seminári trénerov mládeže dňa 17.11.2017 o 10:00 h v športovo-rekreačnom stredisku
Jahodná, v rozsahu 6 h; o zasadnutí VV VsFZ dňa 02.11.2017 v Košiciach; o zasadnutí Volebnej komisie VsFZ dňa
25.10.2017); zo SFZ (o komuniké zo zasadnutia VV SFZ dňa 3.10.2017 v Bratislave; o 5. kole 49. ročníka súťaže SFZ
„Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: TJ Iskra Borčice - MFK Zemplín MI 2:0 - ďalej postúpili Borčice; o termíne do
31.10.2017 na zasielanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka; o školení trénerov UEFA
Grassroots C licencie v dňoch 28.10.2017 - 9.12.2017 v Pov. Bystrici; o seminári trénerov UEFA B a UEFA Grassroots
C licencie dňa 17.11.2017 v Košiciach v rozsahu 6 h; o seminári trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie dňa
9.12.2017 v Nitre v rozsahu 8 h; o seminári trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie dňa 24.11.2017 v
Bratislave v rozsahu 5 h; o pozvánke na večierok SFZ dňa 7.12.2017 v Bratislave); z ISSF (informácie z ISSF sú
zverejňované len na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Informácie z ISSF“; o PHM palivové karty zo
14.10.2017; o novej správe pozorovateľa z 18.10.2017; o objednávkovom formulári na vstupenky na priateľské futb.
stretnutie mužov Slovensko - Nórsko dňa 14.11.2017 z 19.10.2017; o usmernení k čerpaniu PHM za kredity v roku
2017 z 21.10.2017; o novinkách v „eshop.futbalsfz.sk“ - viac ako 1 600 produktov v ňom - z 29.10.2017;
o objednávkovom formulári na vstupenky na finále U23 Challenge Trophy Slovensko - Anglicko C dňa 8.11.2017 z
30.10.2017; o priebežnom stave čerpania prostriedkov na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom
kreditného systému v e-shope z 3.11.2017).

Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: E. Dančišin, J. Pado, V. Čan, J. Žofčák, Š. Czető, J.
Nemčík, M. Polák.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie z VsFZ, SFZ, ISSF, k 13.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 2/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 5.10.2017 do 8.11.2017: Postupne
o prerokovaných prípadoch svojich orgánov v uvedenom období informovali: - o KR: J. Špivák (predseda KR) o správach KR z ÚS; o kontrolných fyzických previerkach rozhodcov z 11.10.2017; o zaregistrovaní novovyškoleného
rozhodcu M. Juhása v ISSF dňa 13.10.2017; doplnky a pripomienky ku KR postupne mali: E. Dančišin, V. Čan, J. Bendzák
(o doručení požadovaných údajov od novovyškoleného rozh. M. Juhása dňa 16.10.2017 k spracovaniu dohody medzi ObFZ
a jednotlivcom; o členskom poplatku R a D súťaží ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018 - vygenerovaný ho už do
18.10.2017 mal aj M. Juhás; o požiadavkách na spracovanie ďalších dohôd na II. polrok 2017 - dňa 31.10.2017: M.
Ruščanský, V. Lisák - obaja na deň 05.11.2017; - o DK: M. Polák (predseda DK) - o správach DK z ÚS; doplnky a
pripomienky k DK postupne mali: E. Dančišin, J. Špivák, J. Žofčák, J. Bendzák (o nepodmienečnom zastavení činnosti a
pozastavení vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov 8 FO a FK cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby
zo ZF za 09/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu a jeho následných zrušeniach; o nedoručení dokladu o úhrade PP
od rozh. A. Kopasa); - o ŠTK: J. Bendzák (v zastúpení predsedu ŠTK) - o správach ŠTK z ÚS; o dostaveniach sa na ŠTK
po predvolaniach k nedostatkom - Kusín, rozh. Marián Hospodi; o štarte hráča v stretnutí s neuhradeným čl. poplatkom za
sezónu; o dohrávaní stretnutia VII.L V m; o schválení výsledkov všetkých stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ Michalovce
v jesennej časti sezóny 2017/2018; o schválení konečných tabuliek jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
za jesennú časť sezóny 2017/2018; doplnky a pripomienky k ŠTK neboli); - o činnosti ďalších komisií (MRK, TMK,
KM, OK, RK) a úsekov (ÚSS, Se, EkÚ): J. Bendzák (sekretár ObFZ): - o MRK: o matričných úkonoch ObFZ
v 10/2017; - o TMK: o 2 záujemcoch o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu a možnostiach ďalších nahlásiť
sa; - o KM: o tréningových zrazoch Výberov ObFZ U14, U13, U12, v rámci „Programu podpory talentovaných hráčov
SFZ“ z 10.10.2017 a z 23.10.2017; ďalší tréningový zraz týchto výberov sa už v roku 2017 neorganizuje; - o OK: o
riešení 2 odvolaní proti rozhodnutiam DK (potvrdené rozhodnutia DK); - o RK: o informácii v ÚS o previerke
hospodárenia ObFZ za I. polrok 2017; - o VK: o zasadnutí VK z 13.10.2017; o vyhlásení volieb na tejto konferencii a
ich príprave (v súvislosti s tým aj informácia k návrhom na zaradenie do kandidátok k voľbám i k tlačivu návrhu na
zaradenie do kandidátok); o upozornení na termín podávania návrhov do 15.11.2017; o termíne najbližšieho zasadnutia
VK dňa 15.11.2017; - o úseku správcov súťaží ObFZ: o vygenerovaní dňa 11.10.2017 odvetných stretnutí 4. kola 16.
ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF vyžrebovaného na 26.10.2017;
o doplnení obsadenia delegovaných osôb na stretnutia súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018 v dňoch od 13.10.2017 do
29.10.2017; o doplnení alebo oprave údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2017/2018 do ISSF do 8.11.2017; o úprave
údajov v stretnutiach súťaží ObFZ MI 2017/2018 v ISSF na základe rozhodnutí komisií ObFZ do 08.11.2017; o pridaní
pracovných pomerov do ISSF pre R a D pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce 2017/2018 v II. polroku 2017 od
19.10.2017 do 05.11.2017; o vygenerovaní dňa 31.10.2017 prvých i odvetných stretnutí 5. kola 16. ročníka súťaže „Pohár
ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF vyžrebovaných na 5.4.2018 a 19.4.2018; o
vygenerovaní odmien v ISSF pre delegované osoby za 10/2017 dňa 2.11.2017 a zo SFZ vybavenej požiadavke dať ich
do čitateľnej podoby z 06.11.2017; o povinnosti úhrady členského poplatku členov komisií a funkcionárov ObFZ na
sezónu 2017/2018; - o Se: o informáciách Se z ÚS od ost. zas. VV (z nich: o požiadavke na FO a FK o zaslanie
informácie o dievčatách v kluboch narodených v roku 2005 a mladších do 15.10.2017; o zápisnici z pracovnej porady
sekretárov RFZ a ObFZ z 9.10.2017 vo Vyhniach doručenej dňa 13.10.2017; o záveroch z pracovnej porady sekretárov
RFZ a ObFZ z 9.10.2017 vo Vyhniach ohľadom „Futbalovej infraštruktúry“ doručených dňa 16.10.2017; o tradičnom
„Večierku SFZ“ dňa 7.12.2017 v Bratislave; o žiadosti súdneho exekútora o súčinnosť (LR); o požiadavke prezidenta
SFZ o pomoc s odkomunikovaním možnosti klubov čerpať finančné prostriedky prostredníctvom eshopu SFZ (ObFZ
výzvu o tom k FO a FK zverejnil dňa 1.11.2017 na webovej stránke ObFZ); o zverejnení zoznamu 32 FO a FK matrične
patriacich pod ObFZ Michalovce oprávnených čerpať prostriedky na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017
prostredníctvom kreditného systému v e-shope v ÚS ObFZ (tento zoznam, aj s upozornením na čerpanie kreditov
a predchádzajúcou výzvou, bol zaslaný z ObFZ aj e-mailom dňa 7.11.2017 na e-mailové adresy klubových ISSF
manažérov uvedených FO a FK); - o EkÚ: o informáciách EkÚ z ÚS od ost. zas. VV (z nich: o odpovedi pre súdneho
exekútora na žiadosť o súčinnosť (LR); o požiadavke na 13 R a D o úhradu dane za 10/2017); 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 tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informácie o činnosti
komisií a úsekov ObFZ od 5.10.2017 do 8.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 3/ Informácia o 4.kole 16.ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne
2017/2018: Informoval o ňom J. Bendzák (vz. predsedu ŠTK). V 4.kole sa odohrali 4 prvé stretnutia dňa 12.10.2017 a 4
odvetné stretnutia dňa 26.10.2017. Ich výsledky ŠTK schválila v dňoch 18.10.2017 a 31.10.2017. Informácie
o stretnutiach tohto kola boli zverejnené aj samostatne na stránke ObFZ. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu o 4.kole 16.ročníka
súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 4/ Info o vyžrebovaní 5.kola 16.ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne
2017/2018: Informoval o ňom J. Bendzák (vz. predsedu ŠTK). Uskutočnilo sa na zas. ŠTK v utorok 31.10.2017
a stretnú sa v ňom 2 dvojice v prvých stretnutiach vo Št 05.04.2018 o 16:30 h a v odvetných stretnutiach vo Št

19.04.2018 o 17:00 h. Informácia o tomto kole je zverejnená aj samostatne na stránke ObFZ pri dátume 01.11.2017.
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu o vyžrebovaní
5.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 5/ Vyhodnotenie činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za II. polrok 2017: Informovali o tom V. Čan
(predseda ObFZ) a J. Bendzák (sekretár ObFZ). Informovali aj o doručených zhodnoteniach činnosti. Doplnky a
pripomienky k tomuto bodu postupne mali: J. Pado, V. Čan.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV ukladá predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za II. polrok 2017
(za obdobie od 1.7.2017 do 31.10.2017) a toto následne doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do 03.11.2017 do
15:00 h. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať stručné zbilancovanie činnosti za svoje komisie za
roky 2014-2017 (za obdobie od 1.1.2014 do 31.10.2017; maximálne do 5 viet; uviesť, čo sa za uvedené roky komisii
podarilo zrealizovať naviac a čo sa nepodarilo zrealizovať) a toto doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do
16.11.2017 do 15:00 h. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 6/ Prerokovanie rozpočtu ObFZ na rok 2018: Informovali o tom V. Čan (predseda ObFZ) a J.
Bendzák (sekretár ObFZ). Informovali aj o doručených návrhoch rozpočtu za jednotlivé orgány ObFZ. Spracoval ho
sekretár ObFZ v spolupráci s účtovníčkou ObFZ. Jeho návrh dostali e-mailom členovia VV a predseda RK. Pri jeho
spracovaní vychádzali zo skutočnosti k 31.10.2017 a predpokladaných nákladoch v 11-12/2017 (viď „Rozpočet ObFZ
na rok 2018“ v materiáloch z tohto zas. VV ObFZ na sekretariáte ObFZ). Pripomienky k tomuto bodu mal len J. Pado.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 podľa predloženého tabuľkového prehľadu. Hlasovali 5 členovia
VV (5-0-0).
VV ukladá predsedovi ObFZ predložiť najbližšej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 návrh rozpočtu ObFZ na rok
2018 s odporučením VV na schválenie. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 7/ Závery „Spoločného aktívu členov jednotlivých orgánov ObFZ“ z 08.11.2017: Informoval o ňom
V. Čan (preds. ObFZ). Uskutočnil sa od 16:30 h po zasadnutiach komisií ObFZ v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody
13, 071 01 Michalovce. Z 39 členov týchto orgánov ObFZ sa ho zúčastnilo 24 (ospravedlnili sa 8; bez oznámenia dôvodu
sa nedostavili ďalší 7). Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: J. Nemčík, J. Bendzák.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o „Spoločnom aktíve členov jednotlivých orgánov ObFZ“ z 08.11.2017.
Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje úhradu faktúry za zabezpečenie spomienkových darčekov pre členov jednotlivých orgánov ObFZ
na záver 4-ročného funkčného obdobia. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov za zabezpečenie „Spoločného aktívu členov jednotlivých orgánov ObFZ“ z
08.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 8/ Príprava na 24.r. „Turn. Výberov ObFZ R a D v HaFu“ v sezóne 2017/2018: Informoval o nej J.
Špivák (preds. KR ObFZ). Záväznú prihlášku naň ObFZ dostal dňa 2.11.2017 e-mailom od ObFZ Humenné ako
organizátora tohto turnaja, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.12.2017 v Humennom. KR účasť Výberu R a D ObFZ
Michalovce na tomto turnaji prerokovala dňa 8.11.2017, pričom rozhodla prihlásiť Výber ObFZ MI na tento turnaj.
Informoval o termíne zaslania záv. prihlášky na turnaj do 10.11.2017 i o termíne zaslania kópie dokladu o úhrade súť. vkladu
na turnaj do 24.11.2017. Doplnky a pripomienky k tomu bodu postupne mali: J. Mano, V. Čan.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV schvaľuje návrh KR ObFZ prihlásiť Výber R a D ObFZ MI na 24. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D
v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom a obratom emailom zaslať organizátorovi turnaja záväznú prihlášku naň. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ uhradiť do 24.11.2017 súťažný vklad 100 € na 24. ročník „Turnaja Výberov
ObFZ R a D v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom
a kópiu dokladu o jeho úhrade zaslať hneď po úhrade organizátorovi turnaja. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV na základe požiadavky KR schvaľuje objednávku na zabezpečenie dopravy pre „Výber ObFZ Michalovce R a D“
na 24.roč. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný ObFZ Humenné
dňa 16.12.2017 v Humennom. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 9/ Príprava 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 27.12.2017: Informoval o nej J. Bendzák
(sekretár ObFZ). Predbežný rozpis turnaja je zverejnený aj v rozpise súťaží ObFZ. Na stanovený termín je zabezpečená
ŠH Gymnázia Pavla Horova Michalovce. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: V. Čan. J. Mano.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o príprave 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 27.12.2017
(predbežný rozpis turnaja a záväzná prihláška). Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ predbežný rozpis 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ organizovaného dňa
27.12.2017 a záv. prihlášku zverejniť na stránke ObFZ a informovať o nich v ÚS. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).

Ad 10/ Príprava 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ pre sezónu 2017/2018: Informoval o nej J.
Bendzák (vz. predsedu ŠTK). Predbežný rozpis turnaja je zverejnený aj v rozpise súťaží ObFZ. Turnaj sa uskutoční v
sobotu 27.1.2018 v čase 7:30 - 17:00 h. FO a FK týchto súťaží budú môcť svoje družstvá mužov do tohto turnaja prihlásiť
od 13.12.2017 po zverejnení „Predbežného rozpisu turnaja“ a „Záväznej prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ
doručením záväznej prihlášky na ObFZ. Do turnaja bude prijatých len prvých 6 nahlásených družstiev FO a FK. Na
stanovený termín turnaja je zabezpečená ŠH GPH Michalovce. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu mal len V. Čan.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o príprave 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ dňa 27.1.2018 (predbežný
rozpis turnaja a záväzná prihláška). Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ predbežný rozpis 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ organizovaného dňa
27.1.2018 a záväznú prihlášku naň zverejniť na webovej stránke ObFZ do 13.12.2017 a informovať o nich aj v najbližšej
ÚS. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 11/ Príprava volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017: Informovali o nej V. Čan
(predseda ObFZ) a J. Bendzák (sekretár ObFZ). VV prerokoval organizačné zabezpečenie konferencie: návrh zloženia jej
pracovných komisií; návrh FK Žbince na zaradenie bodu do programu; návrh na riadiaceho konferencie; návrh zloženia
pracovného vedenia konferencie; návrh na skrutátorov konferencie; návrh na organizačného pracovníka konferencie;
návrh na overovateľov zápisu konferencie; návrh na ocenenie jubilantov v rámci ObFZ za II. polrok 2017; návrh
poverenia pre delegáta klubu na konferenciu; návrh pozvánky na konferenciu; prípravu materiálov konferencie
s určením zodpovednosti, zabezpečenie občerstvenia. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o príprave najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017.
Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje nezaradiť návrh FK Žbince na zaradenie bodu do programu najbližšej volebnej „Konferencie
ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017, pretože nepatrí na volebnú konferenciu a odporučil k tomu v 03/2018 zvolať aktív
zástupcov FO a FK. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ, po prerokovaní s delegátmi najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017, pripraviť: návrh zloženia pracovných komisií (mandátová, návrhová); návrh na skrutátorov; návrh na
organizátorov; návrh na overovateľov zápisu. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 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 OK ObFZ, prípadný zástupca vyššieho
FZ (v prípade neprítomnosti niektorého z nich: ďalší člen VV ObFZ). Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje návrh na ocenenie 10 jubilantov za II. polrok 2017 v rámci ObFZ na najbližšej volebnej
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa predloženého návrhu. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ sekretárovi pripraviť ocenenia pre jubilantov na najbližšiu volebnú „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje predložený návrh poverenia pre delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ
Michalovce“ dňa 1.12.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje predložený návrh pozvánky na najbližšej volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá funkcionárom, uvedeným pri jednotlivých bodoch programu najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 1.12.2017, tieto včas pripraviť. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 zabezpečiť
občerstvenie. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ informácie o príprave najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017, ako aj informácie o jej materiáloch zverejniť v ÚS, a samotné materiály (pozvánka, poverenia pre delegáta
klubu na konferenciu) postupne samostatne aj na webovej stránke ObFZ. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ pozvánku na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017
zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov
každého v sezóne 2017/2018 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a
Sobrance, spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. 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, členom volebnej komisie ObFZ, sekretárovi ObFZ, skrutátorom
konferencie, organizačným pracovníkom konferencie. Jubilantom a prípadným ďalším pozvaným hosťom ju zaslať
písomne poštovou listovou zásielkou. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 12/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) J. Špivák (člen VV VsFZ) - o zas. VV VsFZ z 02.11.2017 v Košiciach (o 1. etape projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, do ktorej sa zapojilo 6 FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI; o
výzve SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na rok 2018 v rámci 2. etapy tohto projektu, ktorá je
zverejnená na stránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra).

b) J. Žofčák (člen VV ObFZ) - o problémoch mládežn. futbalu v súťažiach ObFZ a úrovniach súťaží mužov.
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o zrušení MRK ObFZ: doplnky a pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV k 13.11.2017 schvaľuje zrušenie MRK ObFZ
Michalovce. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
b) o návrhu odmeny pre sekretára ObFZ za rok 2017: doplnky a pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje odmenu 500 € pre sekretára ObFZ za rok
2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
c) o návrhu kandidátov ObFZ MI na volené funkcie na Volebnej konferencii VsFZ dňa 9.12.2017: doplnky a
pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje tento návrh kandidátov ObFZ MI na
voľby do orgánov VsFZ na Volebnej konferencii VsFZ dňa 9.12.2017 na volebné obdobie rokov 2018-2021 na tieto
funkcie: predseda VsFZ - Richard Havrilla; predseda Revíznej komisie VsFZ - Ján Barilla; predseda Disciplinárnej
komisie VsFZ - Miroslav Urban; člen VV VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák; člen Konferencie SFZ za VsFZ za
Košický kraj - Ján Špivák. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
C) informácie sekretára ObFZ:
a) o došlej a vybavenej pošte, o daných objednávkach a uhradených faktúrach, v hodnotenom období.
b) o prácach prebiehajúcich v 10-11/2017 v budove SFZ v Michalovciach (výmena podláh v kanceláriách,
vymaľovanie priestorov; rekonštrukcia sociálnych zariadení; prekládka dverí a na zamurovanie dverí.
Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 47. zas. VV ObFZ dňa 13.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 13/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-838: VV schválil program rokovania 47. zas. VV ObFZ dňa 13.11.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke.
Uzn. VV-839: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie
z VsFZ, SFZ, ISSF, k 13.11.2017.
Uzn. VV-840: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 5.10.2017 do 8.11.2017.
Uzn. VV-841: VV vzal na vedomie informáciu o 4.kole 16.ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ v sezóne 2017/2018.
Uzn. VV-842: VV vzal na vedomie informáciu o vyžrebovaní 5.kola 16.roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018.
Uzn. VV-843: VV uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať zhodnotenie činnosti svojich komisií za
II. polrok 2017 (za obdobie od 1.7.2017 do 31.10.2017) a toto následne doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do
03.11.2017 do 15:00 h.
Uzn. VV-844: VV uložil predsedom všetkých komisií ObFZ spracovať stručné zbilancovanie činnosti za svoje
komisie za roky 2014-2017 (za obdobie od 1.1.2014 do 31.10.2017; maximálne do 5 viet; uviesť, čo sa za uvedené roky
komisii podarilo zrealizovať naviac a čo sa nepodarilo zrealizovať) a toto doručiť v prílohe e-mailu na ObFZ najneskôr do
16.11.2017 do 15:00 h.
Uzn. VV-845: VV schválil návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 podľa predloženého tabuľkového prehľadu.
Uzn. VV-846: VV uložil predsedovi ObFZ predložiť najbližšej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 návrh rozpočtu
ObFZ na rok 2018 s odporučením VV na schválenie.
Uzn. VV-847: VV vzal na vedomie informácie o „Spoločnom aktíve členov jednotlivých orgánov ObFZ“ z
08.11.2017.
Uzn. VV-848: VV schválil úhradu faktúry za zabezpečenie spomienkových darčekov pre členov jednotlivých
orgánov ObFZ na záver 4-ročného funkčného obdobia.
Uzn. VV-849: VV schválil úhradu nákladov za zabezpečenie „Spoločného aktívu členov jednotlivých orgánov
ObFZ“ z 08.11.2017.
Uzn. VV-850: VV schválil návrh KR ObFZ prihlásiť Výber R a D ObFZ MI na 24. ročník „Turnaja Výberov
ObFZ R a D v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom
a obratom e-mailom zaslať organizátorovi turnaja záväznú prihlášku naň.
Uzn. VV-851: VV uložil sekretárovi ObFZ uhradiť do 24.11.2017 súťažný vklad 100 € na 24. ročník „Turnaja
Výberov ObFZ R a D v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v
Humennom a kópiu dokladu o jeho úhrade zaslať hneď po úhrade organizátorovi turnaja.
Uzn. VV-852: VV na základe požiadavky KR schválil objednávku na zabezpečenie dopravy pre „Výber ObFZ
Michalovce R a D“ na 24.roč. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v HaFu v rámci VsFZ“ pre sezónu 2017/2018 organizovaný
ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom.
Uzn. VV-853: VV vzal na vedomie informácie o príprave 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa
27.12.2017 (predbežný rozpis turnaja a záväzná prihláška).
Uzn. VV-854: VV uložil sekretárovi ObFZ predbežný rozpis 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“
organizovaného dňa 27.12.2017 a záv. prihlášku zverejniť na stránke ObFZ a informovať o nich v ÚS.
Uzn. VV-855: VV vzal na vedomie informácie o príprave 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“ dňa 27.1.2018
(predbežný rozpis turnaja a záväzná prihláška).

Uzn. VV-856: VV uložil sekretárovi ObFZ predbežný rozpis 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu mužov“
organizovaného dňa 27.1.2018 a záväznú prihlášku naň zverejniť na webovej stránke ObFZ do 13.12.2017 a informovať o
nich aj v najbližšej ÚS.
Uzn. VV-857: VV vzal na vedomie informácie o príprave najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017.
Uzn. VV-858: VV schválil nezaradiť návrh FK Žbince na zaradenie bodu do programu najbližšej volebnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017, pretože nepatrí na volebnú konferenciu a odporučil k tomu v 03/2018
zvolať aktív zástupcov FO a FK.
Uzn. VV-859: VV uložil sekretárovi ObFZ, po prerokovaní s delegátmi najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 1.12.2017, pripraviť: návrh zloženia pracovných komisií (mandátová, návrhová); návrh na skrutátorov;
návrh na organizátorov; návrh na overovateľov zápisu.
Uzn. VV-860: VV schválil na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 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 OK ObFZ, prípadný zástupca
vyššieho FZ (v prípade neprítomnosti niektorého z nich: ďalší člen VV ObFZ).
Uzn. VV-861: VV schválil návrh na ocenenie 10 jubilantov za II. polrok 2017 v rámci ObFZ na najbližšej
volebnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017 podľa predloženého návrhu.
Uzn. VV-862: VV uložil sekretárovi ObFZ sekretárovi pripraviť ocenenia pre jubilantov na najbližšiu volebnú
„Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017.
Uzn. VV-863: VV schválil predložený návrh poverenia pre delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017.
Uzn. VV-864: VV schválil predložený návrh pozvánky na najbližšej volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017.
Uzn. VV-865: VV uložil funkcionárom, uvedeným pri jednotlivých bodoch programu najbližšej volebnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017, tieto včas pripraviť.
Uzn. VV-866: VV uložil sekretárovi ObFZ na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017 zabezpečiť občerstvenie.
Uzn. VV-867: VV uložil sekretárovi ObFZ informácie o príprave najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 1.12.2017, ako aj informácie o jej materiáloch zverejniť v ÚS, a samotné materiály (pozvánka,
poverenia pre delegáta klubu na konferenciu) postupne samostatne aj na webovej stránke ObFZ.
Uzn. VV-868: VV uložil sekretárovi ObFZ pozvánku na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017 zaslať z ObFZ najneskôr 7 dní pred jej konaním pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových
ISSF manažérov každého v sezóne 2017/2018 aktívneho FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z
okresov Michalovce a Sobrance, spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu. 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, členom volebnej komisie
ObFZ, sekretárovi ObFZ, skrutátorom konferencie, organizačným pracovníkom konferencie. Jubilantom a prípadným
ďalším pozvaným hosťom ju zaslať písomne poštovou listovou zásielkou.
Uzn. VV-869: VV k 13.11.2017 schválil zrušenie MRK ObFZ Michalovce.
Uzn. VV-870: VV schválil odmenu 500 € pre sekretára ObFZ za rok 2017.
Uzn. VV-871: VV schválil tento návrh kandidátov ObFZ MI na voľby do orgánov VsFZ na Volebnej
konferencii VsFZ dňa 9.12.2017 na volebné obdobie rokov 2018-2021 na tieto funkcie: predseda VsFZ - Richard
Havrilla; predseda Revíznej komisie VsFZ - Ján Barilla; predseda Disciplinárnej komisie VsFZ - Miroslav Urban; člen
VV VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák; člen Konferencie SFZ za VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák.
Uzn. VV-872: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 47. zas. VV ObFZ
dňa 13.11.2017.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-873: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 47. zas. VV ObFZ dňa 13.11.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 14/ Záver rokovania VV ObFZ previedol V. Čan (predseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu
na tomto rokovaní.
V Michalovciach dňa 13.11.2017

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

Poznámka:

Najbližšie zas. VV sa má v zmysle plánu uskutočniť v Po 11.12.2017 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

