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 2. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2017-2021 - z 8.1.2018 od 15:00 h do 16:30 h
Miesto konania: Reštaurácia VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 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), VK (E. Belušák) - spolu 2; - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / spolu 0;
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: - ospravedlnení: / - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0;
d) administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák) - spolu 3; - ospravedlnení:
/ - spolu 0; - neprítomní: / - spolu 0.
e) kandidáti na funkcie predsedov komisií ObFZ: KM (S. Koba) - spolu 1; - ospravedlnení: ŠTK (T. Škodi), TMK
(J. Vaľko) - spolu 2; - neprítomní: / - spolu 0.
PROGRAM:
15:00 h: 01. Otvorenie a kontrola uznesení
15:10 h: 02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 07.12.2017 do 03.01.2018
15:20 h: 03. Informácia o 24.r. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom Fu“ zo 16.12.2017
15:25 h: 04. Informácia o 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom Fu“ z 27.12.2017
15:30 h: 05. Hospodárenie ObFZ za rok 2017
15:35 h: 06. Príprava 12. roč. „Turnaja ObFZ mužov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
15:40 h: 07. Voľby predsedov ostatných komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021
16:00 h: 08. Rôzne a diskusia
16:20 h: 09. Prehľad uznesení zo zasadnutia
16:25 h: 10. Záver

- preds. VV a sekr.
- sekr. ObFZ
- preds. KR
- sekr. ObFZ
- preds. ObFZ
- preds. ŠTK
- preds. VK
- preds. VV
- sekr. ObFZ
- preds. VV

Ad 1/ A) Otvorenie rokovania tohto zasadnutia uskutočnil V. Čan (predseda ObFZ), ktorý ho aj celé riadil.
Prítomných privítal, všetkým k vstupu do nového roku poprial veľa zdravia, šťastia a úspechov, oboznámil s
oznámenými neúčasťami na zasadnutí a s programom rokovania, ku ktorému pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje program rokovania 2. zas. VV ObFZ
dňa 8.1.2018 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
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 8.1.2018):
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. splnené.
2.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 8.1.2018):
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 - 138; splnené dodatočne - 11; čiastočne
splnené - 13; plnia sa v termíne - 0; 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 8.1.2018):
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 - 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.
2.) Z ostatného 1. zasadnutia VV ObFZ z 11.12.2017 (stav k 8.1.2018):
Uzn. VV-01: VV schválil program rokovania 1. zas. VV ObFZ dňa 11.12.2017 tak, ako je uvedený v
pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
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. vzaté na vedomie.

Uzn. VV-03: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 9.11.2017 do 6.12.2017. uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-04: VV dodatočne schválil zakúpenie venca na pohreb Jána Minaroviecha (funkcionára ObFZ) dňa
22.11.2017. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-05: VV vzal na vedomie informácie o volebnej konf. ObFZ z 01.12.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-07: VV vzal na vedomie informáciu o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 09.12.2017. - uzn. vzaté na
vedomie.
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. vzaté na vedomie.
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. vzaté na vedomie.
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. splnené.
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. schvaľovacie.
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. splnené.
Uzn. VV-13: VV schválil kľúč účasti na riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa
predloženého návrhu. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-14: VV schválil návrh programu riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.1.2018 podľa
predloženého návrhu. - uzn. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-16: VV schválil plán zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018. - uzn. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-20: VV schválil objednávku denníka Korzár pre ObFZ na rok 2018. - uzn. schvaľovacie.
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. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-22: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 1. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom
funkčnom období rokov 2017-2021 dňa 11.12.2017. - 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 1.12.2017 boli tieto realizované
takto: vzaté na vedomie - 5; schvaľovacie - 23; plnia sa v termíne - 3.
b) z celkového počtu 22 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ z 1.12.2017 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 8; schvaľovacie - 12; splnené - 2.
V závere tohto bodu informoval aj o týchto správach: z VV ObFZ (o spracovaní zápisu z 1. zas. VV
z 11.12.2017 a jeho zaslaní dňa 13.12.2017 e-mailom členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, ako aj k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ; o zaslaní pozvánky e-mailom dňa 2.1.2018 na 2. zas. VV dňa 8.1.2018 členom VV, predsedom
VK, RK, KR, ŠTK, kandidátom na funkcie predsedov KR, ŠTK, TMK, KM); z VK ObFZ (o vyhlásení volieb predsedov
ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 dňa 12.12.2017; o spracovaní informácie a tlačiva k tomu; o spracovaní
prehľadu došlých návrhov na zaradenie do kandidátok na tieto voľby na zas. VV ObFZ dňa 8.1.2018; o príprave zas. VK
dňa 5.1.2018 a zaslaní pozvánky naň členom VK dňa 2.1.2018); z konferencie ObFZ (o zverejnení materiálov
z volebnej konferencie ObFZ z 1.12.2017 na stránke ObFZ; o zaslaní pozvánky na 1. zas. riadnej konf. ObFZ dňa
8.1.2018 e-mailom i obyčajnou pošt. list. zásielkou v dňoch 2.-3.1.2018 členom riadnej konferencie ObFZ a e-mailom aj
členom VV, predsedom VK, RK); z VsFZ (o zverejnení informácií na stránke ObFZ: z ostatnej Volebnej konferencie
VsFZ z 9.12.2017; o uzneseniach Volebnej konferencie VsFZ z 9.12.2017; o seminári trénerov VsFZ k predĺženiu
platnosti trénerských licencií UEFA B a GRASSROOTS C, ktorý VsFZ organizuje v nedeľu 4.2.2018 v GES clube
v Košiciach); zo SFZ (o zverejnení informácií na stránke ObFZ: o komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 12.12.2017
v Bratislave; o vyhlásení volieb Volebnou komisiou SFZ na Volebnej konferencii SFZ dňa 2.2.2018; o návrhu
programu najbližšej Volebnej konferencie SFZ dňa 2.2.2018; o návrhu zloženia pracovných komisií a overovateľov
zápisnice Volebnej konferencie SFZ dňa 2.2.2018; o poukázaní zo SFZ dňa 15.12.2017 prvej časti prerozdelenia

členských príspevkov na sezónu 2017/2018 uhradených do 30.11.2017 pre kluby s mládežníckymi družstvami; o prerušení
prevádzky v sídle SFZ v dňoch 27.12.2017 až 2.1.2018; o oznámení SFZ o prerušení zverejňovania ÚS SFZ od
22.12.2017 do 12.1.2018); z ISSF (o zverejňovaní informácií z ISSF len na stránke ObFZ - v 02/2017 pri dátumoch
13.12.2017 a 27.12.2017, v ktorých sú tieto informácie: z 27.11.2017 pre kluby k platbám v e-shope nad rámec kreditu;
zo 6.12.2017 pre kluby k „http://podporamladeze.futbalsfz.sk“; zo 7.12.2017 pre R k zápisu o stretnutí v ISSF;
z 18.12.2017 pre kluby o ukončení nákupu za kredit dňa 22.12.2017; z 21.12.2017 pre kluby k tankovacím kartám
Slovnaft a k ich vyčerpaniu do 27.12.2017; z 22.12.2017 pre kluby o prerozdelení prvej časti členských príspevkov na
sezónu 2017/2018 uhradených do 30.11.2017 pre kluby s mládežníckymi družstvami).
Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie kontrolu plnenia uzn.
jednotlivých orgánov ObFZ a informácie k 3.1.2018 z ObFZ, VsFZ, SFZ, ISSF. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 2/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.12.2017 do 3.1.2018: Postupne o prerokovaných
prípadoch svojich orgánov v uvedenom období informovali: - o KR: J. Špivák (predseda KR) - o správach KR z ÚS;
o príprave vstupného školenia nových uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu v 02/2018; doplnky a
pripomienky ku KR postupne mali: V. Čan, J. Bendzák; - o ŠTK: J. Bendzák (v zastúpení predsedu ŠTK) - o správach
ŠTK z ÚS; doplnky a pripomienky k ŠTK neboli; - o činnosti ďalších komisií (DK, TMK, KM, OK, RK) a úsekov
(matrika, ÚSS, Se, EkÚ): J. Bendzák (sekretár ObFZ): - o 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 FO a FK cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF na účet SFZ do stanoveného
termínu a jeho následných zrušeniach - toto pretrváva týmto FO a FK: - za 10/2017: Bánovce n/O, Malčice, Palín; - za
11/2017: Palín; o vzatí na vedomie: zaslania dňa 8.12.2017 vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK
ObFZ v období od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58; dňa 8.12.2018 úhrady 50% z pokút udelených DK ObFZ
za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58; o požiadavke na predsedu DK o identifikáciu pokút udelených
DK ObFZ v období od 1.10.2017 do 31.12.2017 podľa DP, čl. 57 a 58, a spracovanie ich vyúčtovania podľa zákona č.1/2014 Z. z.; o informácii o prerušení DS z jesennej časti sezóny 2017/2018 a ich prenose do jarnej časti, v zmysle DP,
čl. 34/7; - o TMK: o predbežnej prihláške do 31.1.2018 na seminár trénerov licencií UEFA GRASSROOTS C a UEFA
B, ktorý má TMK snahu zorganizovať v I. polroku 2018; o 7 do 1.1.2018 doručených predbežných prihláškach na tento
seminár; - o KM: o zabezpečení 33. r. „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa
27.12.2017 v ŠH GPH v Michalovciach; - o OK: nezasadala; - o RK: nezasadala; - o matrike: o prehľade matričných
úkonoch ObFZ v 12/2017 - je na stránke ObFZ pri dátume 02.01.2018 i v menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“;
o zimnom registračnom období od 01.01.2018 do 31.03.2018 a upozornení na podávanie prestupov v ňom; - o úseku
správcov súťaží ObFZ: nebolo nič; - o Se: o informáciách Se z ÚS od ost. zas. VV (z nich: o Vianočnom večierku
SFZ dňa 7.12.2017 v Bratislave, ktorého sa zúčastnil V. Čan, predseda ObFZ; o požiadavke DK o zaslanie vyúčtovania
podľa zákona č. 1/2014 Z. z. pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58 zaslané z ObFZ e-mailom dňa 08.12.2017; o spracovaní výplat zamestnancov ObFZ za 11/2017 a ich zaslaní účtovníčke
ObFZ k zúčtovaniu dňa 12.12.2017; o schválenom pláne zasadnutí orgánov ObFZ na I. polrok 2018 zo zas. VV
z 11.12.2017 a jeho zverejnení na stránke ObFZ; o čerpaní prostriedkov na mládežnícke družstvá FO a FK za sezónu
2016/2017 prostredníctvom kreditného systému v e-shope klubmi matrične patriacimi pod ObFZ Michalovce - z 32 FO
a FK matrične patriacich pod ObFZ Michalovce si ich vyčerpať mali ešte tieto 3 FO a FK: Bánovce n/O, Malčice,
Podhoroď; a dočerpať tieto 2 FO a FK: Krásnovce, Záhor; o spracovaní ďalších 4 dohôd medzi ObFZ a zamestnancami
na základe požiadavky KM z 20.12.2017 - spracované dňa 20.12.2017; o požiadavke z 20.12.2017 nahlásenia 4
zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe ďalších spracovaných dohôd na 27.12.2017 - zaslaná e-mailom
účtovníčke ObFZ dňa 20.12.2017; o požiadavke z 27.12.2017 odhlásenia zamestnancov ObFZ z príslušných poisťovní na
základe ukončenia dohôd z 27.12.2017 - zaslaná e-mailom účtovníčke ObFZ dňa 27.12.2017; o prehľade zo SFZ dňa
15.12.2017 poukázanej prvej časti prerozdelenia členských príspevkov na sezónu 2017/2018 uhradených do 30.11.2017
pre FO a FK s mládežníckymi družstvami územne patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží VsFZ i zo súťaží ObFZ
Michalovce - spracoval ho sekretár ObFZ a je zverejnený na webovej stránke ObFZ, pri dátume 20.12.2017; o príkaze
Generálneho sekretára SFZ pre sekretárov RFZ a ObFZ z 18.12.2017 okamžite obvolať kluby v prílohe a pomôcť im s
nákupom za kredit do 19.12.2017 do 20:00 h - za ObFZ Michalovce sa to týkalo týchto 2 FO a FK: Krásnovce, Záhor, s
ktorými to sekretár ObFZ prekonzultoval telefonicky hneď 18.12.2017, kedy o tom zaslal na SFZ e-mailom aj
požadované informácie; o požiadavke SFZ z 21.12.2017 oznámenia zmien na poste predsedu ObFZ - za ObFZ
Michalovce toto na SFZ e-mailom oznámil sekretár ObFZ obratom hneď v uvedený deň; o došlých a odoslaných
pozdravoch k sviatkom Vianoc a Nového roku; o poďakovaní funkcionárskemu aktívu a hnutiu zverejnenému v ÚS za
spoluprácu v kalendárnom roku 2017 a prianí všetkého najlepšieho v roku 2018; o spracovaní účtovných dokladov ObFZ za
12/2017 v dňoch 2.-3.1.2018 a ich doručení účtovníčke dňa 3.1.2018; o spracovaní výplat ObFZ za 12/2017 v dňoch 2.3.1.2018 a ich zaslaní dňa 3.1.2018 e-mailom účtovníčke ObFZ); - o EkÚ: o informáciách EkÚ z ÚS od ost. zas. VV (z
nich: o ďalších podieloch z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradených z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce z
25.10.2017 v čiastke 11.047,41 € za platby v 09/2017; o požiadavke DK zo 6.12.2017 o úhradu 50% z pokút udelených
DK ObFZ za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017, podľa DP čl. 57 a 58 - uhradené dňa 08.12.2017; o zúčtovaní účtovných
dokladov ObFZ za 11/2017 v dňoch 6.-7.12.2017 a ich doručení na ObFZ dňa 7.12.2017; o výplatách zamestnancov ObFZ za
11/2017 - zúčtované dňa 12.12.2017 a v uvedený deň poukázané na účty; o výplatných lístkoch zamestnancov ObFZ za
11/2017 - na ObFZ boli doručené dňa 12.12.2017 pre 3 zamestnancov; o zrážkach zamestnancov do Sociálnej poisťovne za
obdobie 03-06/2015 - dňa 18.12.2017 ich už uhradil aj rozh. D. Čeklovský a tým boli tieto zrážky vybavené;
o požiadavke Se z 20.12.2017 o nahlásenie 4 zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní na základe spracovaných

dohôd - vybavená dňa 20.12.2017; o požiadavke Se z 27.12.2017 o odhlásenie 4 zamestnancov ObFZ z príslušných
poisťovní na základe ukončenia dohôd vybavená dňa 21.12.2017; o požiadavka na R a D o úhradu dane za 10/2017 - dňa
30.12.2017 ju uhradil už aj rozh. P. Piovar; o upozornení pre FO a FK k ZF z ISSF za 12/2017 - uhradiť ju má 1 FK);
o v každej ÚS opakovanej výzve SFZ na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry). 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 7.12.2017 do 3.1.2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 3/ Informácia o 24.r. „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom Fu“ zo 16.12.2017 v Humennom:
Informoval o ňom J. Špivák (predseda ObFZ). Zoznam hráčov sekretár ObFZ dňa 4.12.2017 zaslal organizátorovi
turnaja. Všetky ďalšie materiály ohľadom turnaja doručené od organizátora (vyžrebovanie; pravidlá; súťažný poriadok;
technické ustanovenia) sekretár ObFZ hneď preposlal e-mailom predsedovi KR, ktorý ich preposlal zodpovedným za
výber. Základné materiály o turnaji (program; pravidlá; súťažný poriadok) boli z ObFZ zverejnené na stránke ObFZ pri
dátume 14.12.2017. Organizátor zaslal pozvánku na turnaj aj pre predsedov ObFZ, ktorú sekretár hneď v uvedený deň
preposlal predsedovi ObFZ MI. Na turnaji vo funkcii vedúceho výberu pôsobil J. Mano (podpreds. KR), zúčastnil sa ho
aj A. Szabó (predtým člen VV). Výber R a D ObFZ MI skončil vo svojej 5-čl. B-skupine na 3.m. a ďalej nepostúpil.
Materiály z turnaja (výsledky; údaje zo stretnutí ObFZ MI; fotozábery) boli zverejnené na stránke ObFZ pri dátume
18.12.2017. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu postupne mali: E. Dančišin, R. Ivan, J. Bendzák.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu o 24.r. „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov za dopravu Výberu R a D ObFZ MI na 24.r. „Turnaja výberov R a D ObFZ v
halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 16.12.2017 v Humennom. Hlasovali 5 členovia VV (5- 0-0).
Ad 4/ Informácia o 33.r. „Vian. turnaja ObFZ MI žiakov v HaFu“ z 27.12.2017: Informoval o ňom J.
Bendzák (sekretár ObFZ) aj na základe písomne spracovaného vyhodnotenia tohto turnaja. Všetky ďalšie podklady k
tomuto turnaju (Upresnený rozpis; Šport.-techn. Zásady; Zoznam hráčov; Hromadné vyúčtovanie cest. výdavkov; Pokyny
k vyplneniu "Hromadného vyúčt. cest. výdavkov") boli zverejnené na stránke ObFZ pri dátume 13.12.2017. Na turnaj boli
vyzvaní R, aby sa prihlásili do 13.12.2017 do 15:00 h, čo neurobil ani jeden R, ani dodatočne. Po následných
telefonických konzultáciách s R boli na tento turnaj obsadení títo z nich: Škodi Tomáš, Žofčák Marek, Škodi Jakub, Feňuš
Patrik. KM dňa 20.12.2017 požiadala Se o spracovanie dohôd s uvedenými R na deň 27.12.2017. Podklady k turnaju boli
dňa 20.12.2017 z ObFZ zaslané aj e-mailom na e-mailové adresy vedúcich družstiev prihlásených do tohto turnaja, ako aj
pre funkcionárov turnaja (4 R, hlavného organizátora, pre zástupcu VV ObFZ) na ich e-mailové adresy. Informácie
o tomto turnaji (bilancia; štatistika; fotogaléria) boli spracované dňa 27.12.2017, zaslané boli aj do redakcie
Zemplínskych novín a sú zverejnené na stránke ObFZ pri dátume 27.12.2017. Pripomienky k tomuto bodu postupne
mali: V. Čan, J. Nemčík.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu o 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ pre sezónu
2017/2018 z 27.12.2017. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ pre sezónu
2017/2018 z 27.12.2017 v ŠH GPH v Michalovciach (občerstvenie, cestovné družstvám, organizačné zabezpečenie,
náležitosti R a organizátorov, diplomy a ceny, nájomné za šport. halu). Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 5/ Hospodárenie ObFZ za rok 2017: Informoval o ňom V. Čan (predseda ObFZ). Z dôvodu dovolenky
účtovníčky ObFZ toto nebolo do termínu tohto zasadnutia spracované. Požiadal o preloženie tohto bodu na najbližšie
zasadnutie VV v 02/2018. Doplnky a pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informáciu o „Hospodárení ObFZ za rok 2017“. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ predložiť k prerokovaniu na najbližšie
zasadnutie VV ObFZ v 02/2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 6/ Príprava 12. roč. „Turnaja ObFZ družstiev mužov FO a FK v HaFu“ pre sezónu 2017/2018:
Informoval o nej J. Bendzák (vz. predsedu ŠTK). Oznam o turnaji, ktorý sa uskutoční v sobotu 27.1.2018 v ŠH GPH
Michalovce, jeho predbežný rozpis a záväzná prihláška, boli zverejnené na stránke ObFZ dňa 13.12.2018, odkedy
mohli FO a FK prihlásiť svoje družstvá mužov do tohto turnaja doručením záväznej prihlášky na ObFZ, a to až do
10.1.2018 do 15:00 h. Do turnaja bude prijatých len prvých 6 nahlásených družstiev FO a FK. Doposiaľ sa naň nahlásili
len 4 družstvá mužov FO/FK. Porada zástupcov družstiev k tomuto turnaju spojená s jeho vyžrebovaním sa uskutoční dňa
10.1.2018 o 15:30 h na ObFZ. K tomuto bodu doplnky a pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie ďalšie informácie o príprave 12.roč. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO
a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 27.1.2018. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
VV ukladá predsedovi ŠTK objednávkami zabezpečiť ceny i občerstvenie na 12.roč. „Turnaja ObFZ Michalovce
družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 27.1.2018, a to v rozsahu ako v predchádzajúcej
sezóne. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).

Ad 7/ Voľby predsedov ostatných komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021: Informoval o nich a
riadil ich E. Belušák (predseda volebnej komisie ObFZ). Úlohou volebnej komisie ObFZ pred týmto zasadnutím VV
ObFZ bolo zabezpečiť, prípravu kandidátok i samotných volieb predsedov ďalších komisií ObFZ na nastávajúce 4ročné funkčné obdobie rokov 2017-2021. Tieto voľby volebná komisia vyhlásila hneď po 1. zas. VV dňa 11.12.2017
a FO a FK mohli svoje návrhy doručovať v termíne od 12.12.2017 do 5.1.2018 do 15:00 h. Volebná komisia pred týmto
zasadnutím VV zasadala dňa 5.1.2018 a zaoberala sa najmä doručenými návrhmi na tieto voľby, zostavením
jednotlivých kandidátok a prípravou volieb. Svoj nezáujem o funkciu predsedu komisie ObFZ na ďalšie roky
z doterajších predsedov komisií oznámili Erik Anguš (ŠTK), Rudolf Feňuš (KM), Marek Eštok (TMK). Volebná
komisia dostala 4 návrhy k týmto voľbám, pričom konštatovala, že jeden z nich nebol platný. Na 3 funkcie predsedov
komisií ObFZ dostala len po 1 návrhu. Ďalšieho 1 kandidáta na ďalšiu funkciu získala sama. Volebná komisia pritom
konštatovala, že s každým z navrhovaných a uvedených v návrhu kandidátok aj vopred rozprávali členovia komisie
alebo sekretár ObFZ, pričom navrhovaný súhlasil so svojím návrhom kandidovať na danú funkciu. Súhlasila aj s tým,
aby voľby na zasadnutí VV podľa schváleného volebného poriadku ObFZ zabezpečoval predseda VK, v prípade jeho
neprítomnosti ním poverený jej člen. Volebná komisia odporučila tieto voľby uskutočniť tajným hlasovaním vyplnením
volebného lístka, pričom dal hlasovať o spôsobe volieb.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje návrh volebnej komisie uskutočniť
voľby predsedov ostatných komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021 na zas. VV dňa 8.1.2018 tajným hlasovaním
vyplnením volebného lístka. Hlasovali 5 členovia VV (0-5-0). Návrh uznesenia nebol schválený a voľby sa uskutočnili
verejným hlasovaním.
a) ako prvá bola voľba predsedu KR ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala len 1 návrh.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje Jána Špiváka do funkcie predsedu KR
ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
b) druhou voľbou bola voľba predsedu ŠTK ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala len 1 návrh.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje Tomáša Škodiho do funkcie predsedu
ŠTK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
c) treťou voľbou bola voľba predsedu TMK ObFZ: Volebná komisia k tomu zabezpečila 1 návrh sama.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje Jozefa Vaľka do funkcie predsedu
TMK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
d) poslednou štvrtou voľbou je voľba predsedu KM ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala len 1 návrh.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje Slavomíra Kobu do funkcie predsedu
KM ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Po uskutočnení volieb riadiaci zasadnutia poďakoval predsedovi volebnej komisie ObFZ za uskutočnenie
volieb (viď správu volebnej komisie v materiáloch zasadnutia), poďakoval aj všetkým doterajším predsedom komisií za
ich činnosť v ObFZ a všetkým zvoleným do funkcií srdečne zablahoželal. Predsedom komisií ObFZ odporučil 3-5
členné zloženie komisií. Za novozvolených do funkcií za prejavenie dôvery sa poďakoval Ján Špivák.
V súvislosti s týmito voľbami VV odporučil volebnej komisii vyhlásiť voľby členov všetkých ďalších komisií
ObFZ (okrem VK) na roky 2018-2021 v dostatočnom časovom predstihu, aby sa tieto uskutočnili dňa 12.02.2018.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV odporúča volebnej komisii ObFZ vyhlásiť voľby
členov všetkých ďalších komisií ObFZ (RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM) volených VV ObFZ na 2. zas. VV dňa
12.2.2018 v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.
Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
Ad 8/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) S. Koba (predseda KM) - informoval o svojich predstavách v činnosti KM i na úseku mládežníckeho futbalu
vo FO a FK, i v rámci ObFZ; doplnky k tomu postupne mali: V. Čan, E. Belušák, R. Ivan, J. Bendzák.
b) J. Špivák (preds. KR) - vyjadril sa k predstavám predsedu KM a podporil ho v myšlienke riešiť problémy
mládežníckeho futbalu, ktoré sú aj v súťažiach VsFZ; doplnky k tomu neboli.
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o návrhu funkcie podpredsedu ObFZ na roky 2018-2021: navrhol do nej doterajšieho podpredsedu ObFZ
Rudolfa Ivana, k čomu pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje Rudolfa Ivana do funkcie
podpredsedu ObFZ Michalovce na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2018-2021. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
b) o návrhu rozdelenia zodpovednosti členov VV za jednotlivé orgány ObFZ na roky 2018-2021: k tomu
predložil svoj návrh, ku ktorému pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje rozdelenie zodpovednosti členov VV
za jednotlivé orgány ObFZ na roky 2018-2021 takto: V. Čan - Konf., VV, VK, RK, OK, legislatíva; R. Ivan - Se,
matrika, ÚSS, EkÚ; E. Dančišin - KM; J. Nemčík - TMK; O. Palinský - KR; M. Špivák - DK; J. Žofčák - ŠTK.
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 12/2017 v budove SFZ v Michalovciach (prekládka dverí a zamurovanie dverí
na II. posch. - ukončené; rekonštrukcia sociálnych zariadení - ukončená; výmena podláh v kanceláriách - ukončená;
vymaľovanie miestností - ukončené; dokončuje sa len vymaľovanie chodieb); je potrebné dať späť nábytok.

Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 2. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa
8.1.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 9/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-23: VV schválil program rokovania 2. zas. VV ObFZ dňa 8.1.2018 tak, ako je uvedený v pozvánke.
Uzn. VV-24: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ a informácie
k 3.1.2018 z ObFZ, VsFZ, SFZ, ISSF.
Uzn. VV-25: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.12.2017 do 3.1.2018.
Uzn. VV-26: VV vzal na vedomie informáciu o 24.r. „Turnaja Výberov R a D ObFZ v halovom futbale“ pre
sezónu 2017/2018 organizovanom ObFZ Humenné dňa 16.12.2017 v Humennom.
Uzn. VV-27: VV schválil úhradu nákladov za dopravu Výberu R a D ObFZ MI na 24.r. „Turnaja výberov R a D
ObFZ v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 16.12.2017 v Humennom.
Uzn. VV-28: VV vzal na vedomie informáciu o 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“
pre sezónu 2017/2018 z 27.12.2017.
Uzn. VV-29: VV schválil úhradu nákladov 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v HaFu“ pre
sezónu 2017/2018 z 27.12.2017 v ŠH GPH v Michalovciach (občerstvenie, cestovné družstvám, organizačné
zabezpečenie, náležitosti R a organizátorov, diplomy a ceny, nájomné za šport. halu).
Uzn. VV-30: VV vzal na vedomie informáciu o „Hospodárení ObFZ za rok 2017“.
Uzn. VV-31: VV uložil predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ predložiť k prerokovaniu na
najbližšie zasadnutie VV ObFZ v 02/2018.
Uzn. VV-32: VV vzal na vedomie ďalšie informácie o príprave 12.roč. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev
mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 27.1.2018.
Uzn. VV-33: VV uložil predsedovi ŠTK objednávkami zabezpečiť ceny i občerstvenie na 12.roč. „Turnaja ObFZ
Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 dňa 27.1.2018, a to v rozsahu ako
v predchádzajúcej sezóne.
Uzn. VV-34: VV schválil uskutočniť voľby predsedov ostatných komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021
na zas. VV dňa 8.1.2018 verejným hlasovaním.
Uzn. VV-35: VV schválil Jána Špiváka do funkcie predsedu KR ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021.
Uzn. VV-36: VV schválil Tomáša Škodiho do funkcie predsedu ŠTK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021.
Uzn. VV-37: VV schválil Jozefa Vaľka do funkcie predsedu TMK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021.
Uzn. VV-38: VV schválil Slavomíra Kobu do funkcie predsedu KM ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021.
Uzn. VV-39: VV odporučil volebnej komisii ObFZ vyhlásiť voľby členov všetkých ďalších komisií ObFZ
(RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM) volených VV ObFZ na 2. zas. VV dňa 12.2.2018 v dostatočnom časovom
predstihu, aby podľa predpisov boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.
Uzn. VV-40: VV schválil Rudolfa Ivana do funkcie podpredsedu ObFZ Michalovce na 4-ročné funkčné
obdobie rokov 2018-2021.
Uzn. VV-41: VV schválil rozdelenie zodpovednosti členov VV za jednotlivé orgány ObFZ na roky 2018-2021
takto: V. Čan - Konf., VV, VK, RK, OK, legislatíva; R. Ivan - Se, matrika, ÚSS, EkÚ; E. Dančišin - KM; J. Nemčík TMK; O. Palinský - KR; M. Špivák - DK; J. Žofčák - ŠTK.
Uzn. VV-42: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 2. zas. VV ObFZ
v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa 8.1.2018.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-45: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 2. zas. VV ObFZ v období rokov 2017-2021 dňa 8.1.2018. 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 8.1.2018

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

Poznámka:

Najbližšie zas. VV sa má v zmysle plánu uskutočniť v Po 12.2.2018 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

