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 3. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2017-2021 - z 12.2.2018 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, M. Špivák, J. Žofčák - spolu 6; - ospravedlnení: O. Palinský spolu 1; - neprítomní: / - spolu 0;
b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado) - spolu 1; - ospravedlnení: VK (E. Belušák) - spolu 1; - neprítomní: / spolu 0;
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: OK (M. Čaga), DK (J. Šimko) - spolu 2; - ospravedlnení: / - spolu 0;
- neprítomní: / - spolu 0;
d) administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), KM (S. Koba), sekretár (J. Bendzák) - spolu 3; - ospravedlnení:
ŠTK (T. Škodi), TMK (J. Vaľko) - spolu 2; - neprítomní: / - spolu 0.
e) ďalší: FK Žbince (L. Pastír) - spolu 1.
PROGRAM:
15:00 h: 01. Otvorenie a kontrola uznesení
- preds. VV a sekr.
15:10 h: 02. Hospodárenie ObFZ za rok 2017
- preds. ObFZ
15:15 h: 03. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 04.01.2018 do 07.02.2018
- sekr. ObFZ
15:20 h: 04. Informácia o 12.r. „Turnaja ObFZ v HaFu m“ pre sezónu 2017/2018 z 27.01.2018 - preds. ŠTK
15:25 h: 05. Informácia o volebnej „Konferencii SFZ“ z 02.02.2017
- preds. ObFZ
15:35 h: 06. Príprava aktívu zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu
- preds. ObFZ
15:50 h: 07. Príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018
- preds. KR
15:55 h: 08. Príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2017/2018
- preds. KR,DK,ŠTK
16:05 h: 09. Voľby členov komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021
- preds. VK
16:15 h: 10. Rôzne a diskusia
- preds. VV
16:20 h: 11. Prehľad uznesení zo zasadnutia
- sekr. ObFZ
16:25 h: 12. 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, k čomu pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje program 3. zas. VV ObFZ dňa
12.2.2018 tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 5 členovia VV (5-0-0).
B) Kontrola uznesení: Previedol ju J. Bendzák (sekretár ObFZ).
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 12.2.2018):
Uzn. KoVo-27: 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
MV SR a tieto po ich zaregistrovaní zverejniť na webovej stránke ObFZ. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. KoVo-28: 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.
2.) Z riadnej konferencie ObFZ z 8.1.2018 (stav k 12.2.2018):
Uzn. KoRi-01: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 schválila týchto funkcionárov pracovného
vedenia: Vladimír Čan (predseda ObFZ), Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), Eduard Belušák (predseda VK ObFZ),
Jaroslav Pado (predseda RK ObFZ). - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoRi-02: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 schválila týchto členov mandátovej
komisie: predseda - Milan Marjov; členovia - Martin Gerzanič, Matej Šarocký. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoRi-03: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 schválila týchto členov návrhovej
komisie: predseda - Jaroslav Moravský; členovia - Ján Vajda, Blažej Kačkoš. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoRi-04: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 schválila program rokovania tak, ako bol
uvedený v pozvánke. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoRi-05: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 vzala na vedomie správu mandátovej
komisie o účasti na konferencii a uznášaniaschopnosti konferencie. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. KoRi-06: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 vzala na vedomie informáciu predsedu
ObFZ o záveroch volebnej konferencie ObFZ z 1.12.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. KoRi-07: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 vzala na vedomie informáciu predsedu
ObFZ o činnosti ObFZ za obdobie od volebnej konferencie ObFZ od 1.12.2017. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. KoRi-08: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 vzala na vedomie informáciu sekretára
ObFZ o organizačných pokynoch, právach a povinnostiach členov riadnej konferencie ObFZ. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. KoRi-09: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 vzala na vedomie diskusné príspevky
pánov: Ján Špivák, Slavomír Koba, Rudolf Ivan, Patrik Romanec, Vladimír Praščák, Jaroslav Moravský, Jaroslav
Bendzák. - uzn. vzaté na vedomie.

Uzn. KoRi-10: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 8.1.2018 uložila VV-u ObFZ vyhodnotiť túto na
najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov. - uzn. sa plní v termíne.
Uzn. KoRi-11: Riadna konferencia ObFZ dňa 8.1.2018 vzala na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých
konferenciou. - uzn. vzaté na vedomie.
3.) Z 1. zasadnutia VV ObFZ z 11.12.2017 (stav k 12.2.2018):
4.) Z ostatného 2. zasadnutia VV ObFZ z 8.1.2018 (stav k 12.2.2018):
Uzn. VV-23: VV schválil program 2. zas. VV ObFZ dňa 8.1.2018 tak, ako bol uvedený v pozvánke. - uzn.
schvaľovacie.
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. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-25: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 7.12.2017 do 3.1.2018. uzn. vzaté na vedomie.
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. vzaté na vedomie.
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. schvaľovacie.
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. vzaté na vedomie.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-30: VV vzal na vedomie informáciu o „Hospodárení ObFZ za rok 2017“. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-31: VV uložil predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ predložiť k prerokovaniu na
najbližšie zasadnutie VV ObFZ v 02/2018. - uzn. sa plní v termíne.
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. vzaté na vedomie.
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. splnené.
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. schvaľovacie.
Uzn. VV-35: VV schválil Jána Špiváka do funkcie predsedu KR ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-36: VV schválil Tomáša Škodiho do funkcie predsedu ŠTK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-37: VV schválil Jozefa Vaľka do funkcie predsedu TMK ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
Uzn. VV-38: VV schválil Slavomíra Kobu do funkcie predsedu KM ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné
funkčné obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
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. splnené.
Uzn. VV-40: VV schválil Rudolfa Ivana do funkcie podpredsedu ObFZ Michalovce na 4-ročné funkčné
obdobie rokov 2018-2021. - uzn. schvaľovacie.
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. schvaľovacie.
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. - uzn. vzaté na vedomie.
Uzn. VV-43: VV vzal na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých na 2. zas. VV ObFZ v období rokov
2017-2021 dňa 8.1.2018. - uzn. vzaté na vedomie.
5.) Prehľad plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ (stav k 12.2.2018):
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; splnené - 1; plnia sa v termíne - 2.
b) z celkového počtu 11 uznesení z riadnej konferencie ObFZ z 8.1.2018 boli tieto realizované takto: vzaté
na vedomie - 5; schvaľovacie - 5; plnia sa v termíne - 1.
c) z celkového počtu 43 uzn. zo zas. VV ObFZ po ostatnej volebnej konferencii ObFZ z 1.12.2017 boli
tieto realizované takto: vzaté na vedomie - 16; schvaľovacie - 22; splnené - 4; plnia sa v termíne - 1.
V závere tohto bodu informoval aj o týchto správach: z VV ObFZ (o spracovaní zápisu z 2. zas. VV z 8.1.2018
a jeho zaslaní dňa 10.1.2018 e-mailom členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, ako aj k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ; o zaslaní pozvánky e-mailom dňa 5.2.2018 na 3. zas. VV dňa 12.2.2018 členom VV a predsedom všetkých
komisií ObFZ); z VK ObFZ (o vyhlásení volieb členov ďalších komisií ObFZ na roky 2018-2021 dňa 8.1.2018; o
spracovaní informácie a tlačiva k tomu; o príprave zas. VK dňa 9.2.2018 a zaslaní pozvánky naň členom VK dňa

2.2.2018); z konferencie ObFZ (o spracovaní materiálov z 1. riadnej konferencie ObFZ z 8.1.2018, o ich zaslaní dňa
12.1.2018 v prílohe e-mailu členom riadnej konferencie ObFZ, členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ a uznesení
z nej na stránku ObFZ); z VsFZ (o zverejnení informácií v ÚS ObFZ: o zas. VV VsFZ z 12.1.2018; o kalendári
vzdelávania trénerov VsFZ na I. polrok 2018; o druhej etape rekonštrukcií štadiónov a predkladaní žiadostí k tomu do
31.1.2018; o oznámení VsFZ zo 17.1.2018 o školení záujemcov o získanie licencie A delegáta, o povinnostiach záujemcov
a o požiadavke VsFZ na jednotlivé ObFZ o rozposlanie informácie o tomto školení záujemcom zo svojho ObFZ, aj
s prílohou - uvedené sekretár ObFZ preposlal e-mailom nahláseným 3 záujemcom o toto školenie za ObFZ MI; o
požiadavke VsFZ zo 17.1.2018 o zaslanie návrhov ocenení jubilantov v roku 2018 za jednotlivé FZ v rámci VsFZ; na
základe toho sekretár ObFZ zaslal e-mailom všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacim
pod ObFZ MI z okresov Michalovce a Sobrance, aj predsedom jednotlivých komisií ObFZ, požiadavku o
doručenie návrhov na ocenenie jubilantov v roku 2018 na ObFZ do 31.01.2018 - doručili ich 2 kluby); zo SFZ (o
zverejnení informácií v ÚS ObFZ: o vytvorení lektorského zboru SFZ oprávneného vzdelávať športových odborníkov delegátov; o upozornení na platnosť licencií oprávňujúcich vykonávanie odbornej praxe vo funkcii delegáta; o zasadnutí
Volebnej komisie SFZ dňa 29.1.2018 pred Volebnou konferenciou SFZ; o organizovaných seminároch trénerov: „Seminár
trénerov UEFA Grassroots C licencie“ dňa 10.2.2018 v Nových Zámkoch; „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC
licencie“ dňa 25. 2. 2018 v Liptovskom Jáne; „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“ dňa 2.3.2018
v Košiciach; „Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie“ dňa 13.3.2018 v Košiciach); z ISSF (o zverejnení
informácií z ISSF: z 15.1.2018 k odstupnému za transfer aj s DPH; z 1.2.2018 k vyžiadavaniu nových registračných
preukazov pre akékoľvek osoby - príprava novej funkcionality). 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 7.2.2018 z ObFZ, VsFZ, SFZ, ISSF. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 2/ Hospodárenie ObFZ za rok 2017: Informoval o ňom V. Čan (predseda ObFZ). Každému členovi
VV ObFZ (aj predsedovi RK) bol v prílohe e-mailu dňa 5.2.2018 s pozvánkou na 3. zas. VV zaslaný aj tabuľkový
prehľad o hospodárení ObFZ za rok 2017 (viď „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ v materiáloch z tohto zas. VV ObFZ
na sekretariáte ObFZ). Doplnky k nemu postupne mali: R. Ivan, J. Pado, J. Bendzák, J. Špivák, E. Dančišin.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV schvaľuje „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV ukladá predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ predložiť na prerokovanie najbližšej riadnej
konferencii ObFZ s návrhom VV na jeho schválenie. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 3/ Informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 4.1.2018 do 7.2.2018: Postupne ich podali:
- o DK: J. Šimko (predseda DK) - o stretnutí s predchádzajúcim predsedom DK; o získavaní členov do DK;
doplnky a pripomienky k DK mal len J. Bendzák (o identifikácii pokút udelených DK v od 1.10.2017 do 31.12.2017 podľa
DP, čl. 57 a 58 - na požiadanie ju spracoval ešte M. Polák - DK v uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu, čím
nevznikla požiadavka na úhradu 50% z týchto pokút na stanovený prevádzkový účet IS BŠP SFZ; o požiadavke
spracovania vyúčtovania týchto pokút - spracoval ju J. Bendzák; o požiadavke zaslania vyúčtovania týchto pokút na
stanovenom tlačive na požadovanú adresu do 31.1.2018 - zaslal ho J. Bendzák; o opätovnom upozornení R, zaslanom aj emailom, o nedoručení dokladov o úhrade PaPP za r. 2017 - doručil ich už M. Končík; nedoručili ich: D. Tuším, A. Kopas;
o ZČ NEPO a pozastavení vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov FO a FK cez Matriku ObFZ za neimportovanie
platby zo ZF na účet SFZ do stanoveného termínu a jeho následných zrušeniach - toto pretrváva: - za 10/2017: Malčice);
- o OK: M. Čaga (predseda OK) - o nahlásených členoch OK; doplnky a pripomienky k OK neboli;
- o KR: J. Špivák (predseda KR) - o nábore na školenie R na stredných školách; o sedení R a D zo súťaží VsFZ
dňa 6.2.2018 na ObFZ; o najbližšom vstupnom školení nových uchádzačov o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu v
dňoch 14.-16.2.2018, ktorého sa majú zúčastniť: 5 novoprihlásení; 3 už pôsobiaci v súťažiach ObFZ; 3 nahlásení uchádzači
o získanie licencie D; program školenia je zverejnený na webovej stránke ObFZ od 1.2.2018; doplnky a pripomienky ku KR
mal len J. Bendzák (o možnosti dodatočného nahlásenia sa prípadných ďalších uchádzačov z ObFZ o získanie kvalifikácie
„Delegát stretnutia v amatérskych súťažiach“ - do 7.2.2018 do 16:00 h sa k tomu nenahlásil nikto);
- o KM: S. Koba (predseda KM) - o získavaní členov do KM; doplnky ku KM mal len J. Bendzák (k 33. r. „VTŽ
v HaFu“ z 27.12.2017 - bilancia; štatistika; fotogaléria - na stránke ObFZ od 27.12.2017; v ZN dňa 9.1.2018);
- o RK: J. Pado (predseda RK) - o získavaní členov do RK; o príprave previerky hospodárenia ObFZ za II. polrok
2017; doplnky a pripomienky k RK neboli;
- o činnosti ďalších komisií (ŠTK, TMK) a úsekov (matrika, ÚSS, Se, EkÚ): J. Bendzák (sekretár ObFZ):
- o ŠTK: o získavaní členov do ŠTK; doplnky a pripomienky k ŠTK neboli;
- o TMK: o získavaní členov do TMK; o najbližších organizovaných seminároch trénerov futbalu licencií
UEFA GRASSROOTS C a UEFA B (dňa 2.3.2018 v Košiciach, dňa 13.3.2018 v Košiciach), na ktoré majú možnosť
prihlásiť sa všetci tréneri futbalu; o doručení 16 predbežných prihlášok na seminár trénerov licencií UEFA
GRASSROOTS C a UEFA B naplánovaný na I. polrok 2018 v Michalovciach; o podmienkach organizovania školenia
trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencie GRASSROOTS C - na toto školenie sa majú možnosť prihlásiť
všetci uchádzači o získanie základnej kvalifikácie trénera futbalu; doplnky a pripomienky k TMK neboli;
- o matrike: o nezverejňovaní priebežných prehľadov o matričných úkonoch ObFZ v ÚS, v Správach Matriky
ObFZ (nanajvýš v nich budú zverejňované len prehľady o prestupoch); opakovane o upozorneniach k podávaniu
klasických prestupov, prestupov amatérov zo zahraničia a prestupov s obmedzením v zimnom registračnom období
1.1.2018 - 31.3.2018; o prehľade matričných úkonoch ObFZ v 01/2018 - je na stránke ObFZ pri dátume 01.02.2018 i
v menu vľavo, v časti „Matričné úkony ObFZ“; o žiadostiach o transfer hráča v období od 4.1.2018 do 7.2.2018

(ukončenie prestupu s obmedzením zamietnuté - 1; ukončenie prestupu s obmedzením schválené - 6; prestup
s obmedzením zamietnutý - 1; prestup s obmedzením schválený - 30; prestup (klasický) zamietnutý - 1; prestup (klasický)
schválený - 11; doplnky a pripomienky k matrike neboli;
- o úseku správcov súťaží ObFZ: nebolo nič; doplnky a pripomienky k úseku neboli;
- o Se: o výzve „STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU“ - od 5.1.2018 je na stránke ObFZ; o pozvánke na
„Večer Grassroots futbalu 2017“ dňa 18.1.2018 od 18:00 h v Hoteli Senec v Senci - za ObFZ MI ju nepotvrdil ani
predseda, ani sekretár ObFZ; o spracovaní podkladov na vystavenie faktúr pre SFZ k podielom z mesačných ZF
uhradených klubmi pre ObFZ MI za platby importované na účet SFZ za 11/2017 a 12/2017 dňa 12.1.2018 a požiadavke
na účtovníčku ObFZ o vystavenie faktúr; o doručení „Formulára dochádzkového listu pre sekretárov RFZ a ObFZ na
rok 2018“ zo SFZ e-mailom dňa 15.1.2018; o vyžiadaní potvrdenia o príjme dňa 15.1.2018: D. Čeklovský (za 10/2017); o
spracovaní ďalších dohôd medzi ObFZ a zamestnancami dňa 24.1.2018: Škodi Tomáš, Škodi Jakub, Kaffan Peter,
Čeklovský Michal, Koščo Pavol (so všetkými dohoda s nepravidelným príjmom na deň 27.1.2018) a ich prevzatí; o
požiadavke z 24.1.2018 na účtovníčku ObFZ o nahlásenie týchto 5 zamestnancov ObFZ do príslušných poisťovní;
o hlásení informácií o prípravných stretnutiach a nahlásených výsledkoch; o požiadavke VsFZ z 22.1.2018 o nahlásenie
kontaktných údajov na predsedu KR ObFZ po voľbách 2017/2018 do 22.1.2018 do 16:00 h - za ObFZ MI splnené do
uvedeného termínu; o požiadavke na účtovníčku ObFZ z 29,1.2018 o odhlásenie 5 zamestnancov ObFZ z príslušných
poisťovní na základe ukončenia dohôd; o opakovaných upozorneniach na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v
rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na stanovenú adresu do
31.1.2018; o informácii zo SFZ z 31.1.2018 o distribúcii publikácie SFZ „Pravidlá futbalu“ a o požiadavkách nahlásenia
počtu potrebných kusov týchto PF zaslania aktuálnych kontaktných údajov na predsedu KR ObFZ do 2.2.2018 - za
ObFZ MI to bolo splnené do uvedeného termínu; o spracovaní účtovných dokladov ObFZ za 01/2018 v dňoch 2.4.2.2018 a ich doručení účtovníčke ObFZ dňa 4.2.2018 k ich zúčtovaniu za uvedený mesiac; o spracovaní výplat ObFZ za
01/2018 - skompletizované boli v dňoch 5.-7.2.2018 a dňa 7.2.2018 boli z ObFZ e-mailom zaslané účtovníčke ObFZ k
zúčtovaniu za uvedený mesiac; o vyžiadaní potvrdenia o príjme dňa 1.2.2018: D. Čeklovský (za 09/2017); o vyžiadaní
potvrdenia o zápočte dňa 1.2.2018: M. Končík (za rok 2017); doplnky a pripomienky k Se neboli;
- o EkÚ: o zúčtovaní účtovných dokladov ObFZ za 12/2017 v dňoch 7.-8.1.2018 a ich doručení na ObFZ dňa
8.1.2018; o spracovaní hospodárenia ObFZ za I.-IV. štvrťrok 2017 dňa 8.1.2018 a jeho doručení v uvedený deň na ObFZ;
o zúčtovaní výplat zamestnancov ObFZ za 12/2017 dňa 10.1.2018, ich poukázaní v uvedený deň na účty príslušných
zamestnancov a doručení ich výplatných lístkov na ObFZ; o prevzatí vyžiadaného potvrdenia o príjme dňa 15.1.2018: D.
Čeklovský (za 10/2017); o dodatočných úhradách ZF FO a FK z ISSF: za 10/2017: - dňa 26.1.2018: Bánovce n/O; za
11/2017: - dňa 12.1.2018: Palín; za 12/2017: - dňa 12.1.2018: Tibava; o upozorneniach pre FO a FK k úhrade ZF z ISSF
za 01/2018 do 12.02.2018 - uhradiť ju má 22 FO-FK; o výpise z termínovaného vkladu pre ObFZ od Poštovej banky z
22.1.2018 za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017; o informácii UniCredit Bank z 22.1.2018 o zmenách vyplývajúcich zo
zákona o platobných službách od 13.1.2018; o potvrdeniach ObFZ MI o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej
činnosti za rok 2017 spracovaných účtovníčkou ObFZ v dňoch 22.-24.1.2018 pre 65 zamestnancov a ich doručení na
ObFZ dňa 24.1.2018, pričom všetkým oznam o tom bol zaslaný z ObFZ aj e-mailom; o nahlásení zamestnancov ObFZ do
príslušných poisťovní na základe spracovaných dohôd: - dňa 25.1.2018 (požiadavka Se z 24.1.2018): Škodi Tomáš,
Škodi Jakub, Kaffan Peter, Čeklovský Michal, Koščo Pavol; a aj o ich odhlásení z nich: - dňa 26.1.2018 (požiadavka Se
z 29.1.2018); o vystavení ďalších faktúr ObFZ dňa 12.1.2018 a ich zaslaní na EkÚ SFZ k podielom z mesačných ZF z
ISSF pre ObFZ MI: - dňa 12.01.2018: čiastka 153,10 € (všetky platby za 11/2017 importované na účet SFZ v dňoch
01.12.2017-12.01.2018; PP: 3555; čiastka 5,00 € (všetky platby za 12/2017 importované na účet SFZ v dňoch
01.12.2017-12.01.2018; PP: 3556); o prevzatí potvrdenia o zápočte dňa 2.2.2018: M. Končík (za rok 2017); o zúčtovaní
účtovných dokladov ObFZ za 01/2018 v dňoch 4.-5.2.2018 a ich doručení na ObFZ dňa 7.2.2018; doplnky a pripomienky
k EkÚ neboli (bližšie informácie k celému tomuto bodu sú v písomnej 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 4.1.2018 do 7.2.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 4/ Informácia o 12. roč. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“
pre sezónu 2017/2018 z 27.1.2018: V neprítomnosti ospravedlneného predsedu ŠTK o ňom informoval J. Bendzák
(sekretár ObFZ). Prihlášku naň do stanoveného termínu 10.1.2018 do 15:00 h na ObFZ postupne doručili len tieto 4 FO
a FK: - dňa 13.12.2017: Hatalov, Budkovce; - dňa 27.12.2017: Tušice TNV; - dňa 4.1.2018: Zempl. Široká. Porada
zástupcov družstiev prihlásených do turnaja sa uskutočnila v stredu 10.1.2018 o 15:30 h na ObFZ. Dostavili sa na ňu
zástupcovia týchto FO a FK: Hatalov, Budkovce, Tušice TNV (Zempl. Široká sa ospravedlnila). Na porade, ktorú
riadili T. Škodi (preds. ŠTK) a J. Bendzák (sekr. ObFZ), sa prerokovali podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný
vklad, hrací systém (pri 4, 5, 6 družstvách), ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja. Dohodlo sa, že ŠTK vyzve ešte
ďalšie FO a FK o možnosť prihlásenia sa do turnaja 1-2 ďalších družstiev. Ponuku štartu zaslal sekretár ObFZ dňa
10.1.2018 k zverejneniu na webovú stránku ObFZ a predseda ŠTK aj SMS-ou 8 vybraným FO a FK. Záujem neoznámil
ani jeden ďalší FO a FK. Vyžrebovanie turnaja sa malo pôvodne uskutočniť v stredu 10.1.2018 na ObFZ na záver porady
zástupcov družstiev prihlásených do tohto turnaja. Po dohode so zástupcami družstiev na porade sa turnaj vtedy
nevyžreboval z dôvodu možnosti prihlásenia sa prípadných ďalších družstiev a vyžreboval sa až v pondelok 15.1.2018
podľa platných zásad z predchádzajúcich sezón (podľa dátumu doručenia prihlášky), pričom do turnaja boli napokon
zaradené len pôvodne prihlásené 4 družstvá FO a FK. Po predchádzajúcej dohode sa rozhodlo o hracom systéme turnaja, o
hracom čase jedného stretnutia i o celkovom programe turnaja. ŠTK vyzvala R súťaží VsFZ a ObFZ patriacich pod
ObFZ MI, ktorí mali záujem pôsobiť vo funkciách R na tomto turnaji, aby svoj záujem oznámili obratom telefonicky na
mobil sekretárovi ObFZ do 17.1.2018 do 14:30 h, načo nereagoval nik, pričom nik nereagoval ani na opätovnú výzvu

v predĺženom termíne do 24.1.2018 do 14:30 h. Napokon sa na turnaj podarilo zabezpečiť postupne týchto 4 R: J. Škodi, P.
Kaffan, M. Čeklovský, P. Koščo. Požiadavku o spracovanie ich dohôd (aj pre T. Škodiho) ŠTK predložila dňa 24.1.2018
pre Se ObFZ. Podklady k turnaju (Upresnený rozpis, Športovo-technické zásady, Zoznam hráčov) boli zverejnené na
webovej stránke ObFZ od 17.01.2018. Nájsť si ich tam mohli a môžu prihlásené družstvá, R i organizátori. Pozvánku na
turnaj sekretár zaslal dňa 19.1.2018 k zverejneniu aj do ZN, kde informácia o turnaji bola dňa 23.1.2018, ako aj
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej bola od 19.1.2018. Turnaj sa uskutočnil v sobotu 27.1.2018 v ŠH GPH
MI. Štartovali na ňom 4 družstvá. Sekretár informoval o turnaji aj na základe písomne spracovaného jeho vyhodnotenia.
Materiály z turnaja (štatistika, vyhodnotenie, fotozábery) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ pri dátume 27.1.2018.
Vyhodnotenie, aj so snímkou víťaza turnaja, bolo dňa 6.2.2018 zverejnené aj v ZN. SV bol družstvám zahrnutý dňa
30.1.2017 do ZF za 01/2018. Doplnky k tomu mali: V. Čan, E. Dančišin, R. Ivan, M. Špivák, J. Špivák, J. Nemčík.
Členovia VV k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:
VV berie na vedomie informácie o 12.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom
futbale“ pre sezónu 2017/2018 z 27.1.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
VV schvaľuje úhradu nákladov 12.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“
pre sezónu 2017/2018 z 27.1.2018 (ceny, náležitosti R a organizátorov, nájom). Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 5/ Informácia o volebnej „Konferencii SFZ“ z 02.02.2018: Informoval o nej V. Čan (predseda ObFZ),
ktorý sa jej zúčastnil ako delegát za ObFZ. Konferencia prebiehala podľa programu od 11:00 h do 15:00 h. Hlavným
bodom programu boli voľby. Informácie o konferencii boli zverejnené aj v tlači. Doplnky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu o volebnej
„Konferencii SFZ“ z 2.2.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 6/ Príprava aktívu zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu: Informoval o nej V. Čan (predseda
ObFZ). Tento sa uskutoční v piatok 2.3.2018 od 15:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01
Michalovce (na poschodí). Riešiť sa na ňom majú predovšetkým problémy v mládežníckom futbale vo FO a FK, ale aj
v súťažiach ObFZ. Za každý FO a FK, ktorý má aspoň 1 svoje mládežnícke družstvo zaradené v súťažiach ObFZ
2017/2018 alebo ho plánuje prihlásiť do súťaží ObFZ 2018/2019, je povinný sa tohto aktívu zúčastniť jeden
zodpovedný zástupca FO a FK. Zúčastniť sa ho môžu aj zástupcovia FO a FK, ktoré mládežnícke družstvo v súťažiach
ObFZ zaradené nemajú. Návrhy na riešenie problémov mládežníckeho futbalu môžu jednotlivé FO a FK, ale aj
jednotlivé komisie ObFZ, zasielať na ObFZ najneskôr do 28.2.2018 do 15:00 h e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Do 7.2.2018 do 16:00 h nebol k tomu na ObFZ doručený ani jeden návrh. Doplnky a
pripomienky k tomu mali: J. Žofčák, E. Dančišin, J. Špivák, S. Koba, J. Nemčík, R. Ivan, J. Bendzák, J. Šimko.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu o príprave aktívu
zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu dňa 2.3.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 7/ Príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Informoval o nej J. Špivák (predseda
KR). KR pôvodne plánovaný termín uskutočnenia seminára dňa 24.2.2018 zmenila pre obsadenie miestnosti, v ktorej
ho plánovala uskutočniť. Seminár sa uskutoční v So 3.3.2018 od 8:00 h v Michalovciach, v Reštaurácii VYŠKOVÁ,
Nám. Slobody 13 (na poschodí). Priestory sú zabezpečené, je potrebné zaniesť objednávku v rozsahu ako
v predchádzajúcej sezóne. Hlavnou náplňou seminára bude vyhodnotenie jesennej časti súťaží ObFZ 2017/2018 a
príprava ich jarnej časti. Prerokujú sa aj špecifické problémy v činnosti R a D, poukáže sa na zistené najčastejšie
nedostatky a problémy, i na požiadavky na R a D v jarnej časti. Tohto seminára sa majú zúčastniť všetci R a D zaradení
na nominačné listiny súťaží ObFZ 2017/2018, ako aj záujemci o získanie základnej kvalifikácie R. Presný program
seminára bude zverejnený na webovej stránke ObFZ. K tomuto bodu doplnky a pripomienky neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu predsedu KR
o príprave zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 3.3.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 8/ Príprava jarnej časti súťaží ObFZ 2017/2018: Informoval o nej V. Čan (predseda ObFZ).
Zabezpečiť ju majú predovšetkým predsedovia KR, ŠTK, DK. Návrhy za komisie k jarnej časti súťaží ObFZ
2017/2018, i k nastávajúcej sezóne 2018/2019, potrebné k zdôrazneniu pre FO a FK, ako aj od členov VV, sa
odporučilo predložiť k prerokovaniu na zas. VV v 03/2018. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu mal len J. Žofčák.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV ukladá predsedom komisií ObFZ, aby návrhy za
svoje komisie k jarnej časti súťaží ObFZ 2017/2018, i k nastávajúcej sezóne 2018/2019, potrebné k zdôrazneniu pre FO
a FK, ako aj návrhy členov VV, predložiť k prerokovaniu na zas. VV v 03/2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 9/ Voľby členov komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021: V neprítomnosti ospravedlneného E.
Belušáka (predsedu VK ObFZ) a na základe odporúčania VK informoval o nich a riadil ich J. Bendzák (sekretár ObFZ).
Úlohou VK pred týmto zas. VV bolo zabezpečiť, prípravu kandidátok i samotných volieb členov ďalších komisií ObFZ
na nastávajúce 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021. Tieto voľby VK vyhlásila hneď po 2. zas. VV dňa 8.1.2018 a FO
a FK mohli svoje návrhy doručovať do 9.2.2018 do 15:00 h. VK mala zasadnutie dňa 9.2.2018 a zaoberala sa najmä
doručenými návrhmi na tieto voľby, zostavením jednotlivých kandidátok a prípravou volieb. Informoval o došlých
návrhoch. VK odporučila tieto voľby uskutočniť verejným hlasovaním, pričom dal hlasovať o spôsobe volieb.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje návrh volebnej komisie uskutočniť
voľby členov ďalších komisií ObFZ na obdobie rokov 2018-2021 na zas. VV dňa 12.2.2018 verejným hlasovaním.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).

O členoch každej komisie ObFZ sa hlasovalo osobitne po prečítaní mien z návrhov kandidátok, alebo po ich
doplnení, a to v tomto poradí:
a) revízna komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 2 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov revíznej komisie ObFZ na
4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Dušan Guľáš, Juraj Kriška. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
b) odvolacia komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 2 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov odvolacej komisie ObFZ na
4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Jozef Varga, Marcel Behún. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
c) disciplinárna komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 3 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov disciplinárnej komisie
ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Peter Jurišta, Lukáš Ondráček, Miroslav Liška.
Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
d) komisia rozhodcov ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 4 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov komisie rozhodcov ObFZ
na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Vladimír Lisák, Ján Mano, Maroš Kurtak, Anton
Stretavský. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
e) športovo-technická komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 4 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov športovo-technickej komisie
ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Ladislav Popik, Marek Žofčák, Erik Anguš, Ján
Hamadej. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
f) trénersko-metodická komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 2 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov trénersko-metodickej
komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Marek Kičinka, Dušan Kukuč. Hlasovali 6
členovia VV (6-0-0).
g) komisia mládeže ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 2 návrhy.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov komisie mládeže ObFZ na
4-roč. funkčné obd. r. 2018-2021 týchto funkcionárov: Ladislav Kaplár, Peter Danko. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Po uskutočnení volieb riadiaci zasadnutia poďakoval sekretárovi ObFZ za uskutočnenie volieb (viď správu
volebnej komisie v materiáloch zasadnutia), poďakoval aj všetkým doterajším členom komisií za ich činnosť v ObFZ
a všetkým zvoleným do funkcií srdečne zablahoželal. Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali aj o tomto návrhu uznesenia: VV ukladá predsedom komisií ObFZ (RK, OK,
DK, KR, ŠTK, TMK, KM) na svojich 1. zasadnutiach zvoliť podpredsedov a tajomníkov svojich komisií (prípadne
vedúcich úsekov). Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 10/ Rôzne a diskusia:
A) informácie zástupcov orgánov FZ:
a) J. Špivák (predseda KR) - informoval o plánovanom licenčnom seminári delegátov pre ObFZ v rámci VsFZ;
doplnky a pripomienky k tomu neboli.
b) J. Špivák (preds. KR) - v súvislosti s diskusiou na 1. zasadnutí riadnej konferencie ObFZ dňa 8.1.2018 sa
vyjadril k príprave návrhu na zvýšenie odmien R a D v súťažiach ObFZ; doplnky a pripomienky k tomu postupne mali: M.
Čaga, V. Čan, J. Bendzák, M. Špivák, J. Žofčák, J. Pado.
B) informácie predsedu ObFZ:
a) o vyhodnotení 1. riadnej konferencie ObFZ Michalovce z 8.1.2018 aj s riešením diskusných príspevkov:
vyhodnotil jej priebeh i jednotlivé diskusné príspevky a odporučil príslušným komisiám ObFZ sa nimi zaoberať na
najbližších zasadnutiach; doplnky a pripomienky k tomu neboli.
b) o požiadavke VsFZ zo 17.1.2018 zaslať návrh ocenenia jubilantov v roku 2018 za ObFZ Michalovce na úrovni
VsFZ a SFZ: návrh funkcionárov na ocenenie v roku 2018 predložil J. Bendzák (sekretár ObFZ); z neho VV nemal
požiadavku na ocenenie na úrovni SFZ; na úrovni VsFZ mal 1 návrh na ocenenie; ocenenia na úrovni ObFZ prerokuje
na nastávajúcom zas. VV; doplnky a pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje zaslať obratom na VsFZ 1 schválený
návrh na ocenenie jubilantov v roku 2018 na úrovni VsFZ za ObFZ Michalovce. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
c) o požiadavke prijatia zástupcu FK Žbince na zasadnutie VV dňa 12.2.2018: uvedený klub o to požiadal
predsedu ObFZ včas pred zasadnutím VV k problémom s družstvom dorastencov klubu od jarnej časti sezóny
2017/2018; informoval o tom L. Pastír (funkcionár FK Žbince); pripomienky k tomu postupne mali: R. Ivan, J. Žofčák.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie informáciu zástupcu FK
Žbince na zas. VV dňa 12.2.2018 o problémoch s ich družstvom dorastencov. 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; doplnky
a pripomienky k tomu neboli.
b) o prácach v budove SFZ v Michalovciach (vymaľovanie chodieb - ukončené; nábytok je potrebné postupne
premiestniť do miestností a tieto upratať; do prenájmu boli dané 4 miestnosti pre 2 firmy; voľné ostali 2 miestnosti);
doplnky a pripomienky k tomu neboli.
Členovia VV k celému tomuto bodu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV berie na vedomie všetky ďalšie
informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 3. zas. VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa
12.2.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).

Ad 11/ Prehľad uznesení zo zasadnutia: Predložil ho J. Bendzák (sekr. ObFZ).
Uzn. VV-44: VV schválil program 3. zas. VV ObFZ dňa 12.2.2018 tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Uzn. VV-45: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uzn. jednotlivých orgánov ObFZ a informácie k 7.2.2018
z ObFZ, VsFZ, SFZ, ISSF.
Uzn. VV-46: VV schválil „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“.
Uzn. VV-47: VV uložil predsedovi ObFZ „Hospodárenie ObFZ za rok 2017“ predložiť na prerokovanie
najbližšej riadnej konferencii ObFZ s návrhom VV na jeho schválenie.
Uzn. VV-48: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií a úsekov ObFZ od 4.1.2018 do 7.2.2018.
Uzn. VV-49: VV vzal na vedomie informácie o 12.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v
halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 z 27.1.2018.
Uzn. VV-50: VV schválil úhradu nákladov 12.r. „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v
halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018 z 27.1.2018 (ceny, náležitosti R a organizátorov, nájom).
Uzn. VV-51: VV vzal na vedomie informáciu o volebnej „Konferencii SFZ“ z 2.2.2018.
Uzn. VV-52: VV vzal na vedomie informáciu o príprave aktívu zástupcov FO a FK k mládežníckemu futbalu
dňa 2.3.2018.
Uzn. VV-53: VV vzal na vedomie informáciu predsedu KR o príprave zimného seminára R a D súťaží ObFZ
2017/2018 dňa 3.3.2018.
Uzn. VV-54: VV uložil predsedom komisií ObFZ, aby návrhy za svoje komisie k jarnej časti súťaží ObFZ
2017/2018, i k nastávajúcej sezóne 2018/2019, potrebné k zdôrazneniu pre FO a FK, ako aj návrhy členov VV,
predložiť k prerokovaniu na zas. VV v 03/2018.
Uzn. VV-55: VV schválil návrh volebnej komisie uskutočniť voľby členov ďalších komisií ObFZ na obdobie
rokov 2018-2021 na zas. VV dňa 12.2.2018 verejným hlasovaním.
Uzn. VV-56: VV schválil za členov revíznej komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto
funkcionárov: Dušan Guľáš, Juraj Kriška.
Uzn. VV-57: VV schválil za členov odvolacej komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto
funkcionárov: Jozef Varga, Marcel Behún.
Uzn. VV-58: VV schválil za členov disciplinárnej komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021
týchto funkcionárov: Peter Jurišta, Lukáš Ondráček, Miroslav Liška.
Uzn. VV-59: VV schválil za členov komisie rozhodcov ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2018-2021 týchto
funkcionárov: Vladimír Lisák, Ján Mano, Maroš Kurtak, Anton Stretavský.
Uzn. VV-60: VV schválil za členov športovo-technickej komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 20182021 týchto funkcionárov: Ladislav Popik, Marek Žofčák, Erik Anguš, Ján Hamadej.
Uzn. VV-61: VV schválil za členov trénersko-metodickej komisie ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 20182021 týchto funkcionárov: Marek Kičinka, Dušan Kukuč.
Uzn. VV-62: VV schválil za členov komisie mládeže ObFZ na 4-roč. funkčné obd. r. 2018-2021 týchto
funkcionárov: Ladislav Kaplár, Peter Danko.
Uzn. VV-63: VV uložil predsedom komisií ObFZ (RK, OK, DK, KR, ŠTK, TMK, KM) na svojich 1.
zasadnutiach zvoliť podpredsedov a tajomníkov svojich komisií (prípadne vedúcich úsekov).
Uzn. VV-64: VV schválil zaslať obratom na VsFZ 1 schválený návrh na ocenenie jubilantov v roku 2018 na
úrovni VsFZ za ObFZ Michalovce.
Uzn. VV-65: VV vzal na vedomie informáciu zástupcu FK Žbince na zas. VV dňa 12.2.2018 o problémoch
s ich družstvom dorastencov.
Uzn. VV-66: VV vzal na vedomie všetky ďalšie informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 3. zas. VV ObFZ
v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2017-2021 dňa 12.2.2018.
Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Uzn. VV-67: VV berie na vedomie informáciu
o uzneseniach prijatých na 3. zas. VV ObFZ v období rokov 2017-2021 dňa 12.2.2018. Hlasovali 6 členovia VV (6-0-0).
Ad 12/ Záver rokovania VV ObFZ previedol V. Čan (predseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu
na tomto rokovaní.
V Michalovciach dňa 12.2.2018

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

Poznámka:

Najbližšie zas. VV sa má v zmysle plánu uskutočniť v Po 12.3.2018 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

