
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 140/7,   

071 01 M i c h a l o v c e 

 

 

Z   á   p   i   s 

z 5. zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“  

konanej dňa 13.1.2020 od 16:30 do 18:00 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce 

 

I. Pozvánky na konferenciu: 

 Túto sekretár ObFZ zaslal dňa 3.1.2020 e-mailom všetkým členom riadnej konferencie ObFZ zvoleným na 

volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017 na ich e-mailové adresy. Okrem toho ju dňa 3.1.2020 zaslal e-mailom aj 

predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedovi RK ObFZ, predsedovi VK ObFZ, predsedom DK, ŠTK, KR, 

OK, KM, TMK. 

 Na uvedenú konferenciu bolo podľa vopred schváleného kľúča, ktorý schválil  VV na svojom 1. zasadnutí dňa 

11.12.2017, pozvaných: A) s právom hlasovať: a) predseda ObFZ (1); b) členovia riadnej konferencie ObFZ (14);  B) 

bez práva hlasovať: a) za VV ObFZ: ďalší členovia VV ObFZ (6); b) za kontrolné orgány ObFZ: - predseda revíznej 

komisie ObFZ (1); - predseda volebnej komisie ObFZ (1); c) za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: - predseda 

odvolacej komisie ObFZ (1); - predseda disciplinárnej komisie ObFZ (1); d) za administratívne orgány ObFZ: - 

predsedovia ďalší komisií ObFZ - KR, ŠTK, TMK, KM (4); - sekretár ObFZ (1). 

  

II. Účasť na konferencii: (viď prezenčné listiny na sekretariáte ObFZ, v materiáloch z tejto konferencie ObFZ)  

A: z funkcionárov s právom hlasovať: - prítomní: predseda ObFZ: Vladimír Čan; členovia riadnej konferencie: 

Vladimír Praščák st., Blažej Kačkoš, Róbert Mitník, Ján Vajda, Július Ihnacik, Patrik Romanec, Milan Marjov, Matej 

Šarocký, Martin Gerzanič, Tomáš Kolesár, Peter Škultéty  - spolu 11; - ospravedlnení: Jaroslav Moravský - spolu 1;  

- neprítomní: Gergely Csizmadia, Juraj Cinkanič - spolu 2. 

B: z hostí bez práva hlasovať:  

a) z ďalších členov VV ObFZ: - prítomní: R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, M. Špivák, J. Žofčák - spolu 5; - 

ospravedlnení: O. Palinský - spolu 1;  

b) za kontrolné orgány ObFZ: - prítomní: RK (J. Pado), VK (E. Belušák) - spolu 2; - neprítomní: - spolu 0;  

c) za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: - prítomní: DK (J. Šimko) - spolu 1; - neprítomní: OK (M. Čaga - 

spolu 1; 

d) za administratívne orgány ObFZ: - prítomní: KR (J. Špivák), ŠTK (v.z. L. Popík), KM (S. Koba), sekretár (J. Mano) 

- spolu 4; - ospravedlnení: TMK (J. Vaľko) - spolu 1. 

 Z 15 pozvaných hostí boli na konferencii: - prítomní: 12; - ospravedlnení: 3; - neprítomní: 0. 

 

III. Program konferencie:  
 16:30 h: 01. Otvorenie a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ    - predseda ObFZ 

16:35 h: 02. Správa mandátovej komisie konferencie      - predseda MK 

16:40 h: 03. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 - člen VV  

                    a hospodárenie ObFZ za rok 2019       

16:55 h: 04. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019  - predseda RK 

17:05 h: 05. Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2020      - predseda ObFZ 

17:10 h: 06.  Schválenie nových stanov ObFZ (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe)   - predseda ObFZ 

17:15 h: 07. Udelenie ocenení ObFZ za II. polrok 2019     - predseda ObFZ 

17:25 h: 08. Príprava jarnej časti sezóny 2019/2020 súťaží ObFZ    - predseda ŠTK 

17:40 h: 09. Diskusia         - riadiaci 

17:55 h: 10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou     - predseda NK 

18:00 h: 11. Ukončenie         - riadiaci 

 

 Ad 1/ Otvorenie: Konferenciu na základe poverenia VV ObFZ otvoril a riadil Vladimír Čan (predseda 

ObFZ a riadiaci konferencie). Privítal všetkých delegátov a hostí, všetkých pozdravil a poprial veľa zdravia, osobných, 

rodinných i pracovných úspechov v novom roku. Informoval aj o oznámených neúčastiach na konferencii. Prítomných 

oboznámil s vyhlásením o zvolaní konferencie v súlade so stanovami ObFZ, ktorú zvolal VV ObFZ, a v stručnosti 

oboznámil aj s organizačnými pokynmi a zásadnými bodmi z rokovacieho poriadku. Každý účastník konferencie sa mal 

prezentovať do prezenčných listín pri prezentácii.   

 

 Procedurálny úvod: V rámci neho riadiaci konferencie predložil jej členom tieto návrhy:  

 a) návrh na schválenie pracovného vedenia konferencie:  

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 schvaľuje týchto funkcionárov pracovného vedenia: Vladimír Čan (predseda ObFZ a riadiaci konferencie), 

Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), Jaroslav Pado (predseda RK ObFZ), Ján Špivák (predseda KR), Ladislav Popík (v.z. 

predseda ŠTK), Ján Šimko (predseda DK), Ján Mano (sekretár ObFZ). Hlasovali 11 členovia (za - 11; proti - 0; zdržali 

sa hlasovania - 0). Návrh bol jednomyseľne schválený. 



 b) návrh na schválenie pracovných komisií konferencie (mandátová, návrhová):  

 1. k mandátovej komisii členovia konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ 

Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje týchto členov mandátovej komisie: predseda - Milan Marjov; člen - Martin 

Gerzanič. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol jednomyseľne schválený.  

 2. k návrhovej komisii členovia konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ 

Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje týchto členov návrhovej komisie: predseda - Július Ihnacik; členovia - Ján Vajda, 

Blažej Kačkoš. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 Na záver tohto bodu požiadal členov týchto pracovných komisií, aby sa presadli k sebe a začali vykonávať 

svoju činnosť. 

 c) návrh na schválenie programu konferencie: 

 Tento bol uvedený v pozvánke a žiadny návrh na jeho doplnenie nebol na ObFZ doručený.  

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 schvaľuje program rokovania tak, ako je uvedený v pozvánke. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol 

jednomyseľne schválený. 

 

Poznámky:  
 Návrhy uznesení od nasledujúceho bodu programu konferencie už pri každom bode programu konferencie na 

základe výzvy riadiaceho konferencie predkladal predseda jej návrhovej komisie. 

 K schvaľovaniu členom konferencie ich predkladal riadiaci konferencie. 

 

 Ad 2/ Správa mandátovej komisie: Predniesol ju Milan Marjov (predseda MK), ktorý konštatoval, že 

konferencia je schopná uznášať sa (viď správu mandátovej komisie v materiáloch konferencie).  

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 berie na vedomie správu mandátovej komisie o účasti na konferencii a uznášania schopnosti konferencie. 

Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 3/  Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 a hospodárenie 

ObFZ za rok 2019: Informoval o nej V. Čan (predseda ObFZ), pričom vyzdvihol prácu na úseku mládežníckeho 

futbalu, prácu KR pri získavaní nových rozhodcov, činnosť ŠTK v riešení nevyhovujúcich priestorov a infraštruktúry na 

štadiónoch, ako aj činnosť sekretariátu ObFZ. Informoval aj o hospodárení ObFZ za rok 2019, kde vyzdvihol dobrú 

finančnú kondíciu ObFZ.  

Členovia konferencie k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:  

 Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ObFZ 

za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 a hospodárenie ObFZ za rok 2019. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol 

vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 4/ Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019: Správu revíznej komisie 

ObFZ predniesol Jaroslav Pado (predseda RK). 

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 vzala na vedomie správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019. Hlasovali 11 

členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 5/ Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2020: Rozpočet ObFZ na rok 2020 predniesol V. Čan (predseda 

ObFZ). 

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 schválila rozpočet ObFZ na rok 2020. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie 

jednomyseľne. 

 Ad 6/ Schválenie nových stanov ObFZ (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe): Návrh nových stanov ObFZ 

(zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) predniesol V. Čan (predseda ObFZ). 

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 schválila stanovy ObFZ (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe). Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol 

vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 7/ Udelenie ocenení ObFZ za II. polrok 2019: Ocenenie pri príležitosti životného jubilea J. Bendzáka 

(65 rokov), V. Lisáka st. (70. rokov) a M. Tušeka (50 rokov) odovzdal V. Čan (predseda ObFZ), J. Špivák (podpredseda 

VsFZ) a J. Mano (sekretár ObFZ). 

 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 vzala na vedomie udelenie ocenení ObFZ za II. polrok 2019. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol 

vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 8/ Informácia o príprave jarnej časti sezóny 2019/2020 súťaží ObFZ: Túto informáciu predniesol  

J. Mano (sekretár), v ktorej informoval o príprave jarnej časti sezóny 2019/2020 s poukázaním na nedostatky v natáčaní 

videozáznamov v stretnutiach VI.L m súťaží ObFZ a v neskorom vyplňovaní zápisov o stretnutí v ISSF v súťažiach 

prípraviek. Informoval o nezaplatených ZF z predchádzajúceho obdobia a vyzval funkcionárov na ich zaplatenie do 

začiatku jarnej časti sezóny 2019/2020. Tiež informoval o rozhodnutí ŠTK v prípade vybavenosti futbalových ihrísk, 

o nevygenerovaní funkcionárov v ISSF a pripomenul funkcionárom FK Trhovište, že na základe rozhodnutia DK musia 

v jarnej časti odohrať dve stretnutia mimo ihriska v Trhovišti. 



 Členovia konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 

13.1.2020 vzala na vedomie informáciu o príprave jarnej časti sezóny 2019/2020 súťaží ObFZ. Hlasovali 11 členovia 

(11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Ad 9/ Rôzne a diskusia: Otvoril ju riadiaci konferencie. V nej vystúpil iba jeden diskutujúci: 

 Ján Špivák (predseda KR) - prítomných oboznámil, že J. Bendzákovi a V. Lisákovi st. boli udelené ocenenia pri 

príležitosti ich životných jubileí aj na úrovni VsFZ. V ďalšom informoval o reorganizácii súťaži SFZ od sezóny 2021/2022 

týkajúcich sa vytvorenia dvoch III. líg (III.LV a III.LZ), ktoré bude riadiť SFZ a o návrhu KR, kde od sezóny 2020/2021 

budú FO-FK VII.L m súťaži ObFZ povinne vkladať videozáznam zo stretnutí VII.L m na server SFZ - futbalnet. 

Predseda KR využil priestor, v ktorom informoval členov konferencie o nízkom počte rozhodcovského zboru 

a predniesol členom víziu do budúcna, že bude potrebné zvýšiť rozhodcom ich odmeny, nakoľko aj to môže byť jeden 

z faktorov, aby sa ich počet navýšil. 

Členovia konferencie k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesení:  

 Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 vzala na vedomie diskusné príspevky pána: Jána 

Špiváka. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne. 

 Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 uložila VV-u ObFZ vyhodnotiť túto na najbližšom 

zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol prijatý 

jednomyseľne. 

  

 Ad 8/ Správa návrhovej komisie konferencie: Predniesol ju Július Ihnacik (predseda NK), ktorý v nej 

informoval o všetkých uzneseniach prijatých konferenciou (viď správu návrhovej komisie v materiáloch konferencie).  

 Uzn. č. 1: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje týchto funkcionárov pracovného 

vedenia: Vladimír Čan (predseda ObFZ a riadiaci konferencie), Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ), Jaroslav Pado 

(predseda RK ObFZ), Ján Špivák (predseda KR), Ladislav Popík (v.z. predseda ŠTK), Ján Šimko (predseda DK), Ján 

Mano (sekretár ObFZ). 

 Uzn. č. 2: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje týchto členov mandátovej komisie: 

predseda - Milan Marjov; člen - Martin Gerzanič. 

 Uzn. č. 3: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje týchto členov návrhovej komisie: 

predseda - Július Ihnacik; členovia - Ján Vajda, Blažej Kačkoš.  

 Uzn. č. 4: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schvaľuje program rokovania tak, ako je 

uvedený v pozvánke. 

 Uzn. č. 5: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 berie na vedomie správu mandátovej komisie 

o účasti na konferencii a uznášania schopnosti konferencie. 

 Uzn. č. 6: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 berie na vedomie správu o činnosti a 

hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 a hospodárenie ObFZ za rok 2019. 

 Uzn. č. 7: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 vzala na vedomie správu revíznej komisie 

ObFZ za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019. 

 Uzn. č. 8: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schválila rozpočet ObFZ na rok 2020. 

 Uzn. č. 9: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 schválila stanovy ObFZ (zákon č. 440/2015 Z. 

z. o športe). 

 Uzn. č. 10: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 vzala na vedomie udelenie ocenení ObFZ za 

II. polrok 2019.  

 Uzn. č. 11: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 vzala na vedomie informáciu o príprave 

jarnej časti sezóny 2019/2020 súťaží ObFZ.   

 Uzn. č. 12: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 vzala na vedomie diskusné príspevky pána: 

Jána Špiváka. 

 Uzn. č. 13: Riadna konferencia ObFZ Michalovce dňa 13.1.2020 uložila VV-u ObFZ vyhodnotiť túto na 

najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov.   

 

 Po informácii o uzneseniach prijatých konferenciou členovia konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

  Uzn. č. 14: Riadna konferencia ObFZ dňa 13.1.2020 berie na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých 

konferenciou. Hlasovali 11 členovia (11 - 0 - 0). Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne. 

  

 Ad 9/ Ukončenie:  Uskutočnil ho Vladimír Čan (člen pracovného vedenia konferencie), poďakoval všetkým 

účastníkom konferencie za účasť i aktivitu na konferencii a poprial veľa úspechov do ďalšej činnosti na úseku futbalu.  

 

 

 

V Michalovciach dňa 13.1.2020       PaedDr. Vladimír  Č a n , v. r.,  

         predseda ObFZ Michalovce 

 

 

 

 



Poznámka:   
 Najbližšie 6. zasadnutie riadnej konferencie ObFZ sa má v zmysle predbežného plánu uskutočniť v mesiaci 

07/2020. 

 

Na vedomie:   - členom riadnej konferencie ObFZ 

  - 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 

   

 

Za zápis zodpovedný:  Ján Mano , v. r.,   

   sekretár ObFZ Michalovce 


