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
z 1. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2017-2021 - z 11.12.2017 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, O. Palinský, M. Špivák - spolu 6; - ospravedlnení: J. Žofčák 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: DK (J. Šimko) - spolu 1; - ospravedlnení: 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.
15:10 h:
02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 09.11.2017 do 06.12.2017
- preds. kom. a sekr.
15:25 h:
03. Závery volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 01.12.2017
- preds. ObFZ
15:40 h:
04. Informácia o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 09.12.2017
- preds. ObFZ
15:45 h:
05. Príprava na 24.r. „Turn. Výberov ObFZ R a D v HaFu“ v sez. 2017/2018 - preds. KR
15:55 h:
06. Príprava 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 27.12.2017
- sekr. ObFZ
16:05 h:
07. Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018
- sekr. 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, predovšetkým novozvolených funkcionárov, 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 1. zas. VV ObFZ
dňa 11.12.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
B) Kontrola uznesení: Previedol ju J. Bendzák (sekretár ObFZ).
I. Za 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017 (od ostatnej volebnej konferencie ObFZ - od 20.12.2013):
1.) Z predchádzajúcich zasadnutí VV ObFZ v rokoch 2016 a 2017 (stav k 11.12.2017):
Uzn. VV-571: 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. čiastočne splnené.
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. čiastočne splnené.
2.) Z ostatného 47. zas. VV ObFZ z 13.11.2017 (stav k 11.12.2017):
Uzn. VV-838: VV schválil program rokovania 47. zas. VV ObFZ dňa 13.11.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-839: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie
z VsFZ, SFZ, ISSF, k 13.11.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-840: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 5.10.2017 do 8.11.2017. uzn. vzaté na vedomie.
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. vzaté na vedomie.
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. vzaté na vedomie.
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. splnené.
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. splnené.
Uzn. VV-845: VV schválil návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 podľa predloženého tabuľkového prehľadu. - uzn.
schvaľovacie.
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. splnené.
Uzn. VV-847: VV vzal na vedomie informácie o „Spoločnom aktíve členov jednotlivých orgánov ObFZ“ z
08.11.2017. - uzn. vzaté na vedomie.

Uzn. VV-848: VV schválil úhradu faktúry za zabezpečenie spomienkových darčekov pre členov jednotlivých
orgánov ObFZ na záver 4-ročného funkčného obdobia. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-849: VV schválil úhradu nákladov za zabezpečenie „Spoločného aktívu členov jednotlivých orgánov
ObFZ“ z 08.11.2017. - uzn. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
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. splnené.
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. schvaľovacie.
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. vzaté na vedomie.
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. splnené.
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. vzaté na vedomie.
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. sa plní v termíne.
Uzn. VV-857: VV vzal na vedomie informácie o príprave najbližšej volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
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. schvaľovacie.
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. splnené.
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. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-862: VV uložil sekretárovi ObFZ sekretárovi pripraviť ocenenia pre jubilantov na najbližšiu volebnú
„Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017. - uzn. splnené.
Uzn. VV-863: VV schválil predložený návrh poverenia pre delegáta klubu na najbližšiu volebnú „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-864: VV schválil predložený návrh pozvánky na najbližšej volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“
dňa 1.12.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-865: VV uložil funkcionárom, uvedeným pri jednotlivých bodoch programu najbližšej volebnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 1.12.2017, tieto včas pripraviť. - uzn. splnené.
Uzn. VV-866: VV uložil sekretárovi ObFZ na najbližšiu volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
1.12.2017 zabezpečiť občerstvenie. - uzn. splnené.
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. splnené.
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. splnené.
Uzn. VV-869: VV k 13.11.2017 schválil zrušenie MRK ObFZ Michalovce. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-870: VV schválil odmenu 500 € pre sekretára ObFZ za rok 2017. - uzn. schvaľovacie.
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.
schvaľovacie.

Uzn. VV-872: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 47. zas. VV ObFZ
dňa 13.11.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-873: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 47. zas. VV ObFZ dňa 13.11.2017. uzn. vzaté na vedomie.
3.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 11.12.2017):
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 873 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ od 20.12.2013 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 358; schvaľovacie - 350; splnené - 137; splnené dodatočne - 11; čiastočne
splnené - 13; plnia sa v termíne - 1; nesplnené - 2; stále - 1.
II. Za 4-ročné funkčné obdobie rokov 2017-2021 (od ostatnej volebnej konferencie ObFZ - od 1.12.2017):
1.) Z volebnej konferencie ObFZ z 1.12.2017 (stav k 11.12.2017):
Uzn. KoVo - 01/2017: Konferencia schválila týchto 7 funkcionárov do jej pracovného vedenia dňa 1.12.2017:
1. Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ a riadiaci konferencie), 2. Vladimír Čan (predseda ObFZ), 3. Rudolf Ivan
(podpredseda ObFZ), 4. Eduard Belušák (predseda VK ObFZ), 5. Jaroslav Pado (predseda RK ObFZ), 6. Michal Polák
(predseda DK ObFZ), 7. Miroslav Čaga (predseda OK ObFZ), 8. Ján Špivák (predseda KR ObFZ a zástupca VV
VsFZ), 9. Alexander Szabó (člen VV ObFZ). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 02/2017: Konferencia schválila týchto 3 členov mandátovej komisie dňa 1.12.2017: 1. Milan
Marjov (OŠK Horovce) - ako predseda; členovia: 2. Juraj Cinkanič (TJ Družst. Ruský Hrabovec), 3. Martin Gerzanič (FK
Družst. Iňačovce). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 03/2017: Konferencia schválila týchto 3 členov návrhovej komisie dňa 1.12.2017: 1. Július
Ihnacik (OcŠK Pozdišovce) - ako predseda; členovia: 2. Ján Vajda (OFK Hatalov), 3. Blažej Kačkoš (TJ FK Družst.
Trhovište). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 04/2017: Konferencia schválila týchto 2 skrutátorov dňa 1.12.2017: 1. Marek Žofčák - ako
hlavný, 2. Tomáš Škodi. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 05/2017: Konferencia schválila týchto 3 overovateľov zápisu konferencie z 1.12.2017: 1. Jaroslav
Moravský (TJ Pusté Čemerné), 2. Tomáš Kolesár (TJ Družst. Lekárovce), 3. Matej Šarocký (OŠK Stretava). - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 06/2017: Konferencia schválila program rokovania dňa 1.12.2017 tak, ako bol uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 07/2017: Konferencia vzala na vedomie udelenie ocenení (pamätný list a medaila ObFZ) dňa
1.12.2017 pri príležitosti životných jubileí týmto 10 jubilantom za II. polrok 2017: Oto Fenin (50 - bronzová medaila),
Anton Iľko (50 - bronzová medaila), Juraj Leško (50 - bronzová medaila), Milan Bašár (60 - bronzová medaila), Miloš
Marko (60 - bronzová medaila), Jaroslav Ondo-Eštok (60 - bronzová medaila), Gabriel Ivanko (65 - bronzová medaila),
Ján Vančík (65 - bronzová medaila), Ján Žofčák (60 - strieborná medaila), Michal Dančišin (70 - strieborná medaila). uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. KoVo - 08/2017: Konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie z 1.12.2017. - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. KoVo - 09/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie
od 1.7.2017 do 30.11.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 10/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od
1.1.2017 do 30.11.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 11/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila rozpočet ObFZ na rok 2018. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 12/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 vzala na vedomie vystúpenie Vladimíra Čana ako jediného
kandidáta na funkciu predsedu ObFZ na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018 - 2021. - uzn. vzaté na
vedomie.
Uzn. KoVo - 13/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila kooptovanie Jána Pšaka za člena volebnej komisie
ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021 namiesto Jána Šimka, ktorý požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie. uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 14/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila zmenu členov riadnej konferencie ObFZ
z navrhovaných 21 na riadnej konferencii ObFZ dňa 7.7.2017 na 14 členov riadnej konferencie ObFZ. - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 15/2017: Konferencia schválila návrh volebnej komisie uskutočniť všetky voľby dňa 1.12.2017,
vzhľadom k tomu, že na jednotlivé funkcie má len požadovaný počet kandidátov, verejným hlasovaním zdvihnutím
ruky. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 16/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila PaedDr. Vladimíra Čana do funkcie predsedu
ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 17/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila do funkcie člena Riadnej konferencie ObFZ
Michalovce týchto ďalších 14 funkcionárov: za VI.L m: 1. Vladimír Praščák st. (Vyš. Remety), 2. Blažej Kačkoš
(Trhovište), 3. Ing. Ján Vajda (Hatalov), 4. Róbert Mitník (Krásnovce); za VII.L V m: 5. Juraj Cinkanič (Rus.
Hrabovec), 6. Ing. Martin Gerzanič (Iňačovce), 7. Ing. Patrik Romanec (Kusín); za VII.L Z m: 8. Ing. Jaroslav Moravský
(Pus. Čemerné), 9. Milan Marjov (Horovce), 10. Július Ihnacik (Pozdišovce); za VIII.L V m: 11. Tomáš Kolesár
(Lekárovce), 12. Mgr. Matej Šarocký (Stretava); za VIII.L Z m: 13. Peter Škultéty (Tušice TNV), 14. Gergely

Csizmadia (Oborín); a tohto 1 náhradníka: Mgr. Lukáš Ložanský (Budkovce) - všetkých na najbližšie 4-ročné funkčné
obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 18/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila do funkcie člena Výkonného výboru ObFZ
Michalovce týchto ďalších 6 funkcionárov: PaedDr. Emil Dančišin, Mgr. Rudolf Ivan, Ján Nemčík, Oto Palinský, Mgr.
Martin Špivák, Ján Žofčák; a tohto 1 náhradníka: Štefan Czető - všetkých na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov
2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 19/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila Ing. Jaroslava Pada do funkcie predsedu Revíznej
komisie ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 20/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila Ing. Miroslava Čagu do funkcie predsedu
Odvolacej komisie ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 21/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila Ing. Jána Šimka do funkcie predsedu
Disciplinárnej komisie ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 22/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila do funkcie člena Riadnej konferencie VsFZ za
ObFZ Michalovce týchto 3 funkcionárov: 1. PaedDr. Vladimír Čan (ObFZ Michalovce), 2. Ing. Jozef Horňák
(Topoľany), 3. Ing. Peter Pilch (Strážske); a tohto 1 náhradníka: Igor Gaľa (Pavlovce n/U) - všetkých na najbližšie 4ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 23/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila PaedDr. Vladimíra Čana ako delegáta na najbližšiu
volebnú „Konferenciu VsFZ“ dňa 9.12.2017 za ObFZ Michalovce. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 24/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila potvrdenie účasti po 1 delegátovi na najbližšej
volebnej „Konferencii VsFZ“ dňa 9.12.2017 z týchto 12 FO a FK súťaží VsFZ územne patriacich pod ObFZ Michalovce:
z III. ligy Východ mužov (1): Veľké Revištia; zo IV. ligy Juh mužov (6): Čičarovce, Sobrance, Veľké Kapušany,
Strážske, Petrovce n/L, Topoľany; z V. ligy Zemplínskej mužov (5): Vinné, Nacina Ves, Lastomír, Pavlovce n/U,
Močarany. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 25/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila PaedDr. Vladimíra Čana ako delegáta a Štefana
Czetőho ako náhradníka na najbližšiu volebnú „Konferenciu SFZ“ dňa 2.2.2018 za ObFZ Michalovce. - uzn.
schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 26/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 schválila úpravu Stanov ObFZ Michalovce podľa
predloženého návrhu z dôvodu ich zosúladenia s realitou. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoVo - 27/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 uložila predsedovi ObFZ do 31.3.2018 zaslať Stanovy
ObFZ Michalovce upravené podľa predloženého návrhu a schválené na konferencii ObFZ dňa 1.12.2017
k zaregistrovaniu na Ministerstvo vnútra SR a tieto po ich zaregistrovaní zverejniť na webovej stránke ObFZ. - uzn. sa
plní v termíne.
Uzn. KoVo - 28/2017: Konferencia dňa 1.12.2017 uložila VV-u ObFZ na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie
rokov 2018-2021 zvoliť: na zasadnutí VV v januári 2018 predsedov ostatných komisií ObFZ okrem tých, ktorých zvolila
konferencia ObFZ (KR, ŠTK, TMK, KM); na zasadnutí VV vo februári 2018 členov všetkých komisií ObFZ. Z: predseda
VV ObFZ; T: v texte. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. KoVo - 29/2017: Konferencia vzala na vedomie diskusné príspevky pánov: Ladislav Pastír (Žbince),
Jaroslav Moravský (Pus. Čemerné), Ján Špivák (zástupca VV VsFZ), Július Ihnacik (Pozdišovce), Peter Škultéty
(Tušice TNV). - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. KoVo - 30/2017: Konferencia uložila VV-u ObFZ vyhodnotiť volebnú konferenciu ObFZ z 1.12.2017 na
najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov. Z: preds. VV ObFZ“. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. KoVo - 31/2017: Volebná konferencia ObFZ dňa 1.12.2017 vzala na vedomie informáciu o uzneseniach
prijatých konferenciou. - uzn. vzaté na vedomie.
2.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 11.12.2017):
- z celkového počtu 31 uznesení z ostatnej volebnej konferencie ObFZ z 1.12.2017 boli tieto realizované
takto: vzaté na vedomie - 5; schvaľovacie - 23; plnia sa v termíne - 3.
V závere tohto bodu informoval aj o týchto správach: z VK ObFZ (o spracovaní prehľadu došlých návrhov na
zaradenie do kandidátok na funkcie do volených orgánov FZ na roky 2018-2021 pre voľby na volebnej konferencii ObFZ
dňa 1.12.2017; o príprave kandidátok na tieto funkcie i samotných volieb na konferencii); z príprav volebnej
konferencie ObFZ (o požiadavke oznámenia delegáta klubu na túto konferenciu do 24.11.2017 - do stanoveného termínu
to oznámilo 7 klubov, po ňom 14; neúčasť na konferencii oznámili 3 kluby); z VsFZ (o predĺžení termínu na zaslanie
návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka do 29.11.2017 na VsFZ; o pozvánke na Volebnú konferenciu
VsFZ dňa 9.12.2017; o oznámeniach Volebnej komisie VsFZ zo zasadnutia z 29.11.2017 - prehľad kandidátov zaradených
do kandidátok na jednotlivé volené funkcie na Volebnú konferenciu VsFZ dňa 9.12.2017; o termíne Volebnej konferencie
VsFZ; o požiadavke VsFZ zo 4.12.2017 na jednotlivé ObFZ o zaslanie zoznamu zvolených členov riadnej konferencie
VsFZ za ObFZ, delegáta na volebnú konferenciu VsFZ za ObFZ a prípadných návratiek delegátov klubov na volebnú
konferenciu VsFZ po uskutočnených volebných konferenciách ObFZ - za ObFZ MI vybavená dňa 4.12.2017); zo SFZ
(o rozhodnutí VV SFZ o zvolaní najbližšej volebnej konferencie SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúčaní pre volebnú
komisiu SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou; o seminári trénerov UEFA Grassroots C licencie,
ktorý organizoval TÚ SFZ v spolupráci s ObFZ Dunajská Streda dňa 9.12.2017; o konferencii trénerov SFZ, ktorú
organizoval TÚ SFZ v dňoch 4.-5.12.2017 v Senci; o školeniach trénerov, ktoré organizuje TÚ SFZ: školenie trénerov
SFZ Goalkeeper licencie v dňoch 6.-9.12.2017; školenie trénerov licencie UEFA A 2018 - termín prijímacích skúšok:
6.1.2018, prihlášky do 8.12.2017; školenie trénerov licencie UEFA Pro 18/19 - termín prijímacích skúšok: 5.1.2018,
prihlášky do 8.12.2017; o výzva SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry); z ISSF (informácie z ISSF sú zverejňované len na webovej
stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v časti „Informácie z ISSF“; v danom období to bolo: o požiadavke na FZ
z 22.11.2017 o kontrolu počtu mládežníckych družstiev FO a FK s nárokom na prerozdelenie členských poplatkov za
tento rok do 27.11.2017 do 24:00 h - za ObFZ MI zrealizované dňa 27.11.2017 bez pripomienok; o opätovnej
požiadavke na FZ z 3.12.2017 o kontrolu zoznamu klubov a ich mládežníckych družstiev zaradených do prerozdelenia
členských príspevkov za jesennú časť sezóny 2017/2018 do 5.12.2017 - za ObFZ MI vybavená dňa 4.12.2017 bez
pripomienok; o informácii z 3.11.2017 o priebežnom stave čerpania kreditov klubmi z E-shopu; o požiadavke z
12.11.2017 naďalej komunikovať aktívne s klubmi, aby čo najskôr vyčerpali svoje kredity z E-shopu; o výzve z
13.11.2017 na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry.
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie z ObFZ, VsFZ, SFZ, ISSF, k 11.12.2017. Hlasovali 6 členovia VV
(6-0-0).
Ad 2/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 9.11.2017 do 6.12.2017: Postupne
o prerokovaných prípadoch svojich orgánov v uvedenom období informovali: - o KR: J. Špivák (predseda KR) o správach KR z ÚS; doplnky a pripomienky ku KR postupne mali: V. Čan, R. Ivan; - o ŠTK: J. Bendzák (v zastúpení
predsedu ŠTK) - o správach ŠTK z ÚS; o zverejnení informácie o 12. ročníku „Turnaja ObFZ MI v halovom futbale
družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2017/2018, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.1.2018 v ŠH GPH MI a možnosti FO a
FK prihlásiť svoje družstvá mužov do tohto turnaja od 13.12.2017 po zverejnení „Predbežného rozpisu turnaja“ a
„Záväznej prihlášky do turnaja“ na webovej stránke ObFZ doručením záväznej prihlášky na ObFZ; doplnky a
pripomienky k ŠTK neboli; - o DK: J. Bendzák (v zastúpení predchádzajúceho predsedu DK) - o správach DK z ÚS; o
nedoručení dokladov o úhrade poriadkovej pokuty od rozh. A. Kopasa; 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 10/2017 na účet SFZ do stanoveného termínu a jeho následných zrušeniach - toto pretrváva týmto FO a FK:
Bánovce n/O, Ložín, Malčice, Palín, Veľ. Revištia; o identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2017 do
30.9.2017 podľa DP, čl. 57 a 58, a spracovaní ich Vyúčtovania podľa zákona č.- 1/2014 Z. z. - spracoval M. Polák dňa
4.12.2017 - 2 pokuty - požiadavka na sekretára ObFZ o zaslanie vyúčtovania na stanovenom tlačive na požadovanú adresu
do 08.12.2017 - požiadavka na EkÚ ObFZ o úhradu 50% z týchto pokút do 7 dní na stanovený prevádzkový účet IS BŠP
SFZ; doplnky a pripomienky k DK neboli; - o činnosti ďalších komisií (TMK, KM, OK, RK) a úsekov (matrika, ÚSS,
Se, EkÚ): J. Bendzák (sekretár ObFZ): - o TMK: o nenahlásení ďalších záujemcov o získanie základnej kvalifikácie
trénera futbalu; - o KM: o zasadnutí KM zo 6.12.2017 - prerokovalo sa na ňom hlavne zabezpečenie a príprava 33. r.
„Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 organizovaného dňa 27.12.2017 v ŠH GPH
v Michalovciach; - o OK: o dodatočnom doručení požadovaných hodnotení; - o RK: o dodatočnom doručení správy
RK za obdobie od 1.1.2017 do 30.11.2017; - o VK: o zasadnutí VK z 20.10.2017; - o matrike: o matričných úkonoch
ObFZ v 11/2017; - o úseku správcov súťaží ObFZ: o vygenerovaní odmien v ISSF pre delegované osoby za 11/2017
dňa 4.12.2017; - o Se: o informáciách Se z ÚS od ost. zas. VV (z nich: o realizácii úloh v závere II. polroku 2017 pre
predsedov jednotlivých komisií a orgánov ObFZ a vedúcich úsekov ObFZ; o pohrebe J. Minaroviecha; o priebežných
čerpaniach prostriedkov na mládežnícke družstvá za sezónu 2016/2017 prostredníctvom kreditného systému v e-shope
klubmi matrične patriacimi pod ObFZ Michalovce - z 32 z nich žiadne čiastky do 06.12.2017 nečerpali ešte tieto 3 FO
a FK: Bánovce n/O, Malčice, Podhoroď - celé čiastky ešte nevyčerpali tieto FO a FK: Bracovce, Budkovce,
Dúbravka, Hatalov, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lesné, Moravany, Palín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec,
Tibava, Trhovište, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince - ObFZ vyzval
uvedené kluby, aby si tieto prostriedky vyčerpali obratom, najneskôr do 15.12.2017 - z celkovej sumy 15.707,64 €
pre kluby matrične patriace pod ObFZ MI bolo zatiaľ čerpaných 13.713,46 €; o spracovanie náležitostí delegovaných
osôb v stretnutiach súťaží ObFZ MI za 11/2017 k príprave výplat za 11/2017 dňa 4.12.2017; o spracovaní účtovných
dokladov ObFZ za 11/2017 v dňoch 4.-5.12.2017); - o EkÚ: o informáciách EkÚ z ÚS od ost. zas. VV (z nich: o výzve
SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry; o prevzatí vyžiadaných potvrdení o príjme od ObFZ: D. Kron - za 09,10/2017; J. Škodi - za
10/2017; T. Komenda - za 10/2017; o upozornení 7 klubov na úhradu ZF z ISSF za 10/2017 - zaslané z ObFZ e-mailom
dňa 28.11.2017 s požiadavkou o úhradu najneskôr dňa 29.11.2017; o požiadavke EkO SFZ z 29.11.2017 o opätovné
zaslanie faktúry ID 3226, ktorá bola uhradená pre ObFZ dňa 27.9.2017 - vybavené dňa 29.11.2017; o požiadavka na R
a D o úhradu dane za 10/2017 - neuhradil ju už len rozh. P. Piovar; o zrážkach zamestnancov do Sociálnej poisťovne za
obdobie 03-06/2015 - neuhradil ich už len rozh. D. Čeklovský; o upozornení pre FO a FK k ZF z ISSF za 11/2017 uhradiť ich má 5 FO a FK); 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 9.11.2017 do 6.12.2017. Hlasovali 6
členovia VV (6-0-0).
VV dodatočne schvaľuje zakúpenie venca na pohreb Jána Minaroviecha (funkcionára ObFZ) dňa 22.11.2017.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 3/ Závery volebnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 01.12.2017: Informoval o nich V. Čan
(predseda ObFZ). Konferencia sa uskutočnila v piatok 1.12.2017 od 15:30 h do 17:30 h v malej zasadačke MsKS v

Michalovciach. Zhodnotil jej prípravu, účasť, diskusné príspevky i celkový jej priebeh. O ekonomickom zabezpečení
konferencie informoval J. Bendzák (sekretár ObFZ), ktorý materiály z nej spracováva do elektronickej podoby a zápis
z konferencie zaslal k overeniu a podpisu overovateľom zápisu na konferencii schváleným. Materiály z konferencie budú
postupne zaslané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu
postupne mali: J. Nemčík, E. Dančišin, J. Pado, R. Ivan, J. Š pivák.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o volebnej konferencii ObFZ z 01.12.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie volebnej konferencie ObFZ z 01.12.2017 (ocenenia
pre jubilantov, občerstvenie pre účastníkov konferencie, občerstvenie pre novozvolených členov z volieb na konferencii,
nájom). Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 4/ Informácia o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 09.12.2017: Informoval o nej V. Čan (predseda
ObFZ), ktorý sa jej zúčastnil ako delegát za ObFZ Michalovce. Konferencia sa uskutočnila v sobotu 9.12.2017 o 9:30 h
v Spoločenskom pavilóne, Ul. Trieda SNP 61, v Košiciach. Z 12 FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce (z III.
ligy Východ mužov (1): Veľké Revištia; zo IV. ligy Juh mužov (6): Čičarovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Strážske,
Petrovce n/L, Topoľany; z V. ligy Zemplínskej mužov (5): Vinné, Nacina Ves, Lastomír, Pavlovce n/U, Močarany) sa jej
nezúčastnil len zástupca OŠK Pavlovce n/U. Za ObFZ MI boli do orgánov FZ na nej zvolení: Ján Špivák (za podpredsedu
VV VsFZ za Košický kraj), Zdenko Hudák (za člena Konferencie SFZ za Košický kraj). Doplnky a pripomienky k tomuto
bodu postupne mali: J. Špivák, J. Bendzák, J. Nemčík.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu o volebnej
„Konferencii VsFZ“ z 09.12.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 5/ Príprava na 24.r. „Turn. Výberov ObFZ R a D v HaFu“ v sez. 2017/2018: Informoval o nej J.
Špivák (predseda KR). Na sekretára bola požiadavka o zaslanie ZP (vybavené 14.11.2017), o úhradu SV (uhradený
23.11.2017 a kópia o úhrade hneď aj zaslaná), o zaslanie ZH (vybavené 4.12.2017), pre organizátora tohto turnaja.
Podklady k turnaju (pravidlá, súťažný poriadok, technické ustanovenia) ObFZ dostal od organizátora turnaja e-mailom
dňa 27.11.2011 aj s oznámením, že na turnaj sa prihlásilo 10 ObFZ, pričom toto bolo hneď preposlané predsedovi KR.
Tie isté opravené materiály k turnaju a zoznam hráčov, ObFZ dostal od organizátora turnaja dňa 30.11.2017 aj
s oznámením, že ďalšie materiály k turnaju budú zaslané priebežne, pričom tieto boli hneď v uvedený deň z ObFZ
preposlané e-mailom predsedovi KR ObFZ. Základné materiály turnaja (program turnaja; pravidlá turnaja; súťažný
poriadok turnaja) budú z ObFZ zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ. Uskutočnili sa 2 tréningy
výberu ObFZ. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: V. Čan, J. Bendzák, R. Ivan.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu predsedu KR o
príprave na 24.roč. „Turnaja výberov ObFZ R a D v halovom futbale“ dňa 16.12.2017 v Humennom. Hlasovali 6 členovia
VV (6-0-0).
Ad 6/ Príprava 33.r. „Vian. turnaja ObFZ žiakov v HaFu“ dňa 27.12.2017: Informoval o nej J. Bendzák
(sekretár ObFZ). Informácia o ňom bola zverejnená v ÚS č. 20 z 15.11.2017 a ďalších, zverejnená je aj na stránke
ObFZ pri dátume 15.11.2017, kde sú: Predbežný rozpis turnaja; Záväzná prihláška do turnaja. Do stanoveného termínu
6.12.2017 do 15:00 h záväznú prihlášku postupne doručili: Zalužice, Trhovište, Rakovec n/O; - dňa 03.12.2017: Tibava; dňa 06.12.2017: MFK Zemplín Michalovce U12, Hatalov. Vyžrebovanie turnaja sa uskutočnilo dňa 6.12.2017 a bolo doň
zaradených všetkých 6 prihlásených družstiev FO a FK aj so žrebovacími číslami. Turnaj sa uskutoční v stredu 27.12.2017
od 7:30 h do 14:30 h v Športovej hale GPH v Michalovciach. Hrať sa bude jednokolovým systémom každý s každým po
2x10´ hrubého času. ObFZ počas turnaja zabezpečuje zo svojich prostriedkov pre každé družstvo (pre jeho prítomných
hráčov a 1 vedúceho) a pre rozhodcov po 1 ks bagety. Ďalšie občerstvenie (minerálka, a pod.) pre hráčov si každé družstvo
má zabezpečiť samo na vlastné náklady. Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju, aj s podkladmi k nemu, budú z ObFZ
zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred. Na turnaj boli vyzvaní R,
aby sa prihlásili do 13.12.2017 do 15:00 h. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: J. Nemčík, J. Pado,
V. Čan, J. Šimko.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie ďalšie informácie o príprave 33.roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom
futbale“ dňa 27.12.2017 (vyžrebovanie turnaja; upresnený rozpis turnaja; informácia o materiáloch turnaja v ÚS a ich
zverejnení na stránke ObFZ; o R na turnaj; organizačné zabezpečenie turnaja). Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV ukladá sekretárovi ObFZ objednávkami zabezpečiť ceny i občerstvenie na 33.roč. „Vianočného turnaja ObFZ
žiakov v halovom futbale“ dňa 27.12.2017 v rozsahu ako v predchádzajúcej sezóne. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 7/ Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018: Informoval o ňom J. Bendzák (sekretár
ObFZ), ktorý ho aj sám spracoval v dňoch 2.-3.12.2017. Každý člen VV, predsedovia KR, ŠTK, DK, ako aj predseda
RK i sekretár ObFZ, ho dostali z ObFZ aj e-mailom k pripomienkovaniu s pozvánkou na toto zasadnutie VV.
V súvislosti s voľbou nových členov riadnej konferencie ObFZ na volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 sa navrhol
termín a miesto zvolania 1. zasadnutia riadnej konferencie ObFZ v Po 8.1.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ,
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Predložil sa aj návrh kľúča účasti na konferencii, návrh programu konferencie,
návrh na členov mandátovej a návrhovej komisie konferencie. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali:
M. Špivák, R. Ivan, O. Palinský, J. Nemčík, J. Špivák, E. Dančišin, V. Čan. Po malej úprave sa návrh plánu predložil
k schváleniu.

Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schvaľuje zvolanie najbližšieho 1. zasadnutia
riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v rokoch 2018-2021 v pondelok 8.1.2018 od 16:30 h v Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV ukladá predsedovi ObFZ objednávkou zabezpečiť samostatný priestor na 1. zasadnutie riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ v rokoch 2018-2021 v pondelok 8.1.2018 od 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
slobody 13, 071 01 Michalovce, aj so zabezpečením občerstvenia a večere. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje kľúč účasti na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa predloženého
návrhu. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje návrh programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa predloženého
návrhu. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje návrhy na členov mandátovej a návrhovej komisie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa
8.1.2018 z radov jej členov. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje plán zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 8/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) J. Špivák (podpreds. VV VsFZ za Košický kraj) - o problémoch mládežníckeho futbalu aj v súťažiach VsFZ;
o nedostatku hráčov; o návrhu vytvoriť 3 rôzne družstvá mládeže v 3 susedných kluboch v súťažiach ObFZ.
b) E. Dančišin (člen VV ObFZ) - o problémoch mládežníckeho futbalu v kluboch súťaží ObFZ; pripomienky
k tomu postupne mali: R. Ivan, J. Nemčík, V. Čan, E. Anguš, J. Špivák, J. Bendzák.
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o „Vianočnom večierku SFZ“ zo 7.12.2017 v Bratislave: za ObFZ MI sa na ňom zúčastnil len predseda
ObFZ. Predložil návrh na úhradu cestovných nákladov na toto podujatie.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje úhradu cestovných nákladov V.
Čanovi (predsedovi ObFZ) na „Vianočný večierok SFZ“ dňa 7.12.2017 v Bratislave podľa predložených dokladov.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
b) o opravenom návrhu kandidátov ObFZ MI na volené funkcie na Volebnej konferencii VsFZ dňa 9.12.2017:
ObFZ stiahol pôvodný návrh a zaslal nový.
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; podpredseda VV VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
c) o aktíve zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ: Navrhol ho organizovať v Pi
2.3.2018 o 15:30 h (miesto sa určí dodatočne).
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje termín aktívu zástupcov FO a FK
k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ v piatok 2.3.2018 o 15:30 h. 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 prácach prebiehajúcich v 11-12/2017 v budove SFZ v Michalovciach (výmena podláh v kanceláriách,
vymaľovanie priestorov; rekonštrukcia sociálnych zariadení; prekládka dverí a na zamurovanie dverí).
c) o návšteve budov SFZ: - dňa 28.11.2017 o 11:00 h: Michal Kalný, Marcel Korínek - obaja zo SFZ k stavu
budovy; - dňa 30.11.217 o 10:00 h: p. Timko - k spracovaniu energetického certifikátu budovy na základe požiadavky
SFZ; - dňa 11.12.2017 o 10:00 h: firma Tatrahasil k revízii hasiacich zariadení, kotolne, plynovej rozvodne - na základe
požiadavky SFZ.
d) o objednávke denníka Korzár pre ObFZ na rok 2018: zálohová faktúra k tomu doručená na ObFZ dňa
28.11.2017 v čiastke 212 €.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje objednávku denníka Korzár pre ObFZ
na rok 2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 1. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa
11.12.2017. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 9/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-01: VV schválil program rokovania 1. zas. VV ObFZ dňa 11.12.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke.
Uzn. VV-02: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie z ObFZ,
VsFZ, SFZ, ISSF, k 11.12.2017.
Uzn. VV-03: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 9.11.2017 do 6.12.2017.
Uzn. VV-04: VV dodatočne schválil zakúpenie venca na pohreb Jána Minaroviecha (funkcionára ObFZ) dňa
22.11.2017.
Uzn. VV-05: VV vzal na vedomie informácie o volebnej konferencii ObFZ z 01.12.2017.

Uzn. VV-06: VV schválil úhradu nákladov za organizačné zabezpečenie volebnej konferencie ObFZ z
01.12.2017 (ocenenia pre jubilantov, občerstvenie pre účastníkov konferencie, občerstvenie pre novozvolených členov z
volieb na konferencii, nájom).
Uzn. VV-07: VV vzal na vedomie informáciu o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 09.12.2017.
Uzn. VV-08: VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o príprave na 24.roč. „Turnaja výberov ObFZ R a D
v halovom futbale“ dňa 16.12.2017 v Humennom.
Uzn. VV-09: VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave 33.roč. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale“ dňa 27.12.2017 (vyžrebovanie turnaja; upresnený rozpis turnaja; informácia o materiáloch turnaja
v ÚS a ich zverejnení na stránke ObFZ; o R na turnaj; organizačné zabezpečenie turnaja).
Uzn. VV-10: VV uložil sekretárovi ObFZ objednávkami zabezpečiť ceny i občerstvenie na 33.roč. „Vianočného
turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ dňa 27.12.2017 v rozsahu ako v predchádzajúcej sezóne.
Uzn. VV-11: VV v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom ObFZ, schválil zvolanie najbližšieho 1.
zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v rokoch 2018-2021 v pondelok 8.1.2018 od 16:30 h v Reštaurácii
VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce.
Uzn. VV-12: VV uložil predsedovi ObFZ objednávkou zabezpečiť samostatný priestor na 1. zasadnutie riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ v rokoch 2018-2021 v pondelok 8.1.2018 od 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám.
slobody 13, 071 01 Michalovce, aj so zabezpečením občerstvenia a večere.
Uzn. VV-13: VV schválil kľúč účasti na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa
predloženého návrhu.
Uzn. VV-14: VV schválil návrh programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa
predloženého návrhu.
Uzn. VV-15: VV schválil návrhy na členov mandátovej a návrhovej komisie riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 8.1.2018 z radov jej členov.
Uzn. VV-16: VV schválil plán zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018.
Uzn. VV-17: VV schválil úhradu cestovných nákladov V. Čanovi (predsedovi ObFZ) na „Vianočný večierok
SFZ“ dňa 7.12.2017 v Bratislave podľa predložených dokladov.
Uzn. VV-18: 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;
podpredseda VV VsFZ za Košický kraj - Ján Špivák.
Uzn. VV-19: VV schválil termín aktívu zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu v súťažiach ObFZ
v piatok 2.3.2018 o 15:30 h.
Uzn. VV-20: VV schválil objednávku denníka Korzár pre ObFZ na rok 2018.
Uzn. VV-21: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 1. zas. VV ObFZ
v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa 11.12.2017.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-22: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 1. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa 11.12.2017.
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, všetkým poprial pokojné prežitie sviatkov Vianoc a Nového roku a veľa zdravia a šťastia v roku 2018.
V Michalovciach dňa 11.12.2017

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

Poznámka:

Najbližšie zas. VV sa má v zmysle plánu uskutočniť v Po 8.1.2018 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, TMK, KM) a sekretárovi ObFZ

Vybavuje:

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

