
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 volieb do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022 - 2025  

konaných dňa 26.11.2021 na Oblastnom futbalovom zväze v Michalovciach 

 

I. Pozvánka na konferenciu - voľby: 

 Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 16.11.2021, spolu aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu e-mailom pre 

delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2021/2022 aktívneho FO a FK-u 

územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance. Každý klubový ISSF manažér bol 

povinný pozvánku, aj s poverením pre delegáta klubu na konferenciu, obratom doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho 

klubu, ktorý bol povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto konferencii aj s potvrdeným poverením. 

Pozvánka bola v uvedený deň zaslaná aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, 

členom VK ObFZ, a v nasledujúcich dňoch aj skrutátorovi a organizačnému pracovníkovi konferencie, a ďalším 

pozvaným hosťom. 

 Na uvedenú konferenciu bolo podľa vopred schváleného kľúča účasti delegátov FO-FK a hostí, ktorý schválil  

VV na svojom 40. zasadnutí dňa 11.10.2021, pozvaných:   

 A) 45 delegátov klubov s právom hlasovať - po 1 poverený zástupca klubu (delegát, resp. jeho náhradník), na 

náklady svojho FO - FK z každého v sezóne 2021/2022 aktívneho FO a FK územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z 

okresov Michalovce a Sobrance); 

 B) 22 hostí bez práva hlasovať:  
  a) predseda ObFZ (1); 

  b) ďalší členovia VV ObFZ (6); 

  c) za kontrolné orgány ObFZ:  

   - predseda revíznej komisie ObFZ (1); 

    - členovia volebnej komisie ObFZ (4); 

  d) za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ:  
   - predseda odvolacej komisie ObFZ (1); 

   - predseda disciplinárnej komisie ObFZ (1); 

   e) za administratívne orgány ObFZ ich predsedovia alebo ich zástupcovia:  

   - ďalší predsedovia jednotlivých komisií ObFZ alebo ich zástupcovia (KR, ŠTK, TMK) (3); 

   - sekretár ObFZ (1);  

   f) navrhnutí skrutátor konferencie (1); 

  g) navrhnutý organizačný pracovník konferencie (1); 

- na náklady svojich organizácií: 

 - ďalší kandidáti na voľby na konferencii (2). 

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu vládou SR platného od 25.11.2021 a zákazu uskutočňovať hromadné podujatia, 

VK ObFZ rozhodla, že ruší „volebnú konferenciu ObFZ Michalovce“ a bude vykonaný, len samotný akt volieb do 

orgánov ObFZ na najbližšie funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 v budove ObFZ Michalovce, P.O. Hviezdoslava 140/7. 

Samotných volieb sa zúčastnil, len jeden poverený zástupca klubu z každého v sezóne 2021/2022 aktívneho FO a FK 

územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance. Počet hostí bol obmedzený na minimum 

a boli pozvaní, len funkcionári zabezpečujúci priebeh samotných volieb (predseda ObFZ, 2 členovia MK, 3 členovia 

VK, sekretár ObFZ, 1 organizačný pracovník) 

 

II. Účasť na voľbách do orgánov ObFZ 2022-2025: (viď prezenčné listiny na sekretariáte ObFZ) 

A: delegáti s právom hlasovať:  
 - prítomní (zástupcovia týchto 37 FO-FK): Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horovce, 

Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kapušianské Kľačany, Krásnovce, Krišovská Liesková, Ložín, Malčice, MFK 

Zemplín MI, Nacina Ves, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Pusté Čemerné, Rakovec n/O, 

Remetské Hámre, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vinné, Vyšné 

Remety, Záhor, Zalužice, Zbudza, Žbince; 

 - neprítomní (zástupcovia týchto 8 FO-FK): Kusín, Lastomír, MI-Topoľany, Moravany, Oborín, Pozdišovce, 

Sobrance-Sobranecko, Úbrež; - z nich sa oficiálne postupne ospravedlnili zástupcovia týchto 3 FO-FK: MI-Topoľany, 

Moravany, Sobrance-Sobranecko; 

B: hostia bez práva hlasovať:  

 a) predseda ObFZ:    
   - prítomný: Vladimír Čan - spolu 1; 

 b) z kontrolných orgánov ObFZ: 

  - členovia volebnej komisie ObFZ: 

- prítomní:  Eduard Belušák - predseda; Vladimír Koba - podpredseda; členovia: Maroš 

Mráz, Ján Pšak (ospr.) - spolu 3; 

 

  



 c) z administratívnych orgánov ObFZ ich predsedovia alebo ich zástupcovia:  
- prítomní:  Ján Mano (sekretár ObFZ), Milan Marjov (predseda MK), Róbert Mitník 

(člen MK) - spolu 3; 

 d) z organizačných pracovníkov konferencie: 
   - prítomní:  Anton Stretavský - spolu 1; 

 Z 9 pozvaných hostí boli na voľbách: - prítomní: 8; - ospravedlnení: 1. 

 

III) rozhodnutie VK o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu: 

Oprávnené osoby mali možnosť, v zmysle rokovacieho poriadku ObFZ, čl. 9/5, písomne najneskôr 14 dní pred 

zasadnutím konferencie na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a 

príslušnými sprievodnými dokumentmi, čo do 8.11.2021 nevyužil nikto. Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu 

vládou SR platného od 25.11.2021 a následného zákazu vykonávať hromadné podujatia, VK ObFZ rozhodla zrušiť 

program „volebnej Konferencie ObFZ Michalovce“ a vykonať, len samotný akt volieb do orgánov ObFZ na najbližšie 

funkčné obdobie rokov 2022 - 2025. 

a) návrh na schválenie samotného aktu volieb do orgánov ObFZ: 

 Návrh na schválenie zmeny programu, čo spočíva, len vo vykonaní aktu volieb do orgánov ObFZ na najbližšie 

funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 každí z prítomných delegátov FO-FK podpísal pri prezentácii s čím súhlasilo 

všetkých 37 prítomných delegátov FO-FK. 

 

Ad 1/  Voľby: Tieto riadil Eduard Belušák (predseda volebnej komisie ObFZ). Úlohou volebnej komisie 

ObFZ bolo zabezpečiť prípravu kandidátok i samotných volieb nových funkcionárov i nových orgánov ObFZ na 

najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov na roky 2022 - 2025, voľbu 3 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ 

Michalovce, voľbu delegáta za ObFZ na najbližšiu volebnú konferenciu VsFZ a voľbu delegáta za ObFZ na najbližšiu 

volebnú konferenciu SFZ. Vzhľadom k mimoriadnej situácii a z dôvodu rýchleho priebehu volieb, odporučil všetky 

voľby uskutočniť tajným hlasovaním na pripravených hlasovacích lístkoch. Pritom konštatoval, že volebná komisia s 

každým z navrhovaných a uvedených v návrhu kandidátky aj vopred rozprávala, pričom navrhovaný súhlasil so svojím 

návrhom kandidovať na danú funkciu. 

   

a) ako prvá bola voľba predsedu ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na túto funkciu len 1 návrh.  

VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje PaedDr. Vladimíra Čana do funkcie predsedu ObFZ Michalovce na 

najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, z toho: za - 35; proti - 0; zdržali sa 

hlasovania - 2. Návrh uznesenia bol schválený. 

  

b) druhou voľbou bola voľba ďalších 10 členov riadnej konferencie ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na tieto funkcie 9 návrhov, 1 doplnila. Navrhovaných 10 členov je za tieto súťaže: 

VI.L m - 4, VII.L m - 4, VIII.L m - 2.  

 VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje do funkcie člena Riadnej konferencie ObFZ Michalovce týchto 

ďalších 10 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 m: 5. Milan Marjov (Horovce), 6. Miroslav 

Hreščák (Porostov), 7. Norbert Megyesi (Kap. Kľačany), 8. Lukáš Kudelás (Tibava); za VIII.L m: 9. Štefan 

Horňák (Stretava), 10. Ján Ždiňák (Jastrabie pri MI) - všetkých na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 

2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, pri jednotlivých kandidátoch bolo z toho: za - 30; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 

7. Návrh uznesenia bol schválený. 

 

c) treťou voľbou bola voľba ďalších 6 členov výkonného výboru ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na tieto funkcie 8 návrhov. 1 návrh bol neplatný. 

VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje do funkcie člena Výkonného výboru ObFZ Michalovce týchto 

ďalších 6 funkcionárov: PaedDr. Emil Dančišin (30 hlasov), Mgr. Oto Palinský (32 hlasov), Mgr. Martin Špivák 

(35 hlasov), Ján Špivák (36 hlasov), Marek Michlovič (35 hlasov), Peter Škultéty (33 hlasov) - všetkých na 

najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov. Návrh uznesenia bol schválený. 

 

d) štvrtou voľbou bola voľba predsedu revíznej komisie ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na túto funkciu len 1 návrh.  

VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje Ing. Jaroslava Pada do funkcie predsedu Revíznej komisie ObFZ 

Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, z toho: za - 31; proti - 

0; zdržali sa hlasovania - 6. Návrh uznesenia bol schválený. 

  

e) piatou voľbou bola voľba predsedu odvolacej komisie ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na túto funkciu len 1 návrh. 

VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje Ing. Jána Šimka do funkcie predsedu Odvolacej komisie ObFZ 

Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, z toho: za - 28; proti - 

3; zdržali sa hlasovania - 6. Návrh uznesenia bol schválený.   



 

f) šiestou voľbou bola voľba predsedu disciplinárnej komisie ObFZ: 

 Volebná komisia dostala na túto funkciu len 2 návrhy. 1 nespĺňal podmienky stanov ObFZ MI čl. 24/4.  

 VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje JUDr. Vladimíra Lisáka do funkcie predsedu Disciplinárnej 

komisie ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, z 

toho: za - 32; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 5. Návrh uznesenia bol schválený.    

       
g) siedmou voľbou bola voľba 3 členov Riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce: 

 Volebná komisia tu dostala 3 návrhy.  

 VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje do funkcie člena Riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce 

týchto 3 funkcionárov: 1. PaedDr. Vladimír Čan (ObFZ Michalovce), 2. Ján Mano (Čičarovce), 3. Marek 

Michlovič (Strážske) - všetkých na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Hlasovalo 37 delegátov, pri 

jednotlivých kandidátoch bolo z toho: za - 34; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 3. Návrh uznesenia bol schválený. 

 

h) predposlednou ôsmou voľbou bola voľba 1 delegáta za ObFZ Michalovce na najbližšiu volebnú konferenciu VsFZ: 

 Volebná komisia tu predložila 1 návrh. 

  VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje PaedDr. Vladimíra Čana ako delegáta na najbližšiu volebnú 

„Konferenciu VsFZ“ dňa 11.12.2021 za ObFZ Michalovce. Hlasovalo 37 delegátov, z toho: za - 35; proti - 0; zdržali 

sa hlasovania - 2. Návrh uznesenia bol schválený. 

 

Podľa kľúča k účasti delegátov na volebnej „Konferencii VsFZ“ dňa 11.12.2021 sa tejto má zúčastniť aj po 1 

delegát z 13 FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce pôsobiacich v súťažiach VsFZ. 

VK ObFZ dňa 26.11.2021 potvrdzuje účasť po 1 delegátovi na najbližšej volebnej „Konferencii VsFZ“ 

dňa 11.12.2021 z týchto 13 FO a FK súťaží VsFZ územne patriacich pod ObFZ Michalovce: z III. ligy Východ 

mužov (1): Sobrance-Sobranecko; zo IV. ligy Juh mužov (4): Budkovce, Pavlovce n/U, Strážske, Topoľany; z V. 

ligy Zemplínskej mužov (8): Vinné, Nacina Ves, Lastomír, Čičarovce, Kriš. Liesková, Petrovce n/L, Veľ. 

Kapušany, Zalužice. 
 

i) poslednou deviatou voľbou bola voľba 1 delegáta za ObFZ Michalovce na najbližšiu volebnú konferenciu SFZ: 

 Volebná komisia tu predložila 1 návrh. 

 VK ObFZ dňa 26.11.2021 schvaľuje PaedDr. Vladimíra Čana ako delegáta na najbližšiu volebnú 

„Konferenciu SFZ“ dňa 18.2.2022 za ObFZ Michalovce. Hlasovalo 37 delegátov, z toho: za - 34; proti - 0; zdržali sa 

hlasovania - 3. Návrh uznesenia bol schválený. 

 

 Po uskutočnení volieb predseda ObFZ a predseda volebnej komisie ObFZ poďakoval všetkým funkcionárom 

futbalových oddielov a futbalových klubov za spoluprácu a seriózny prístup k voľbám do orgánov ObFZ Michalovce na 

najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. 

 

 V súvislosti s týmito voľbami volebná komisia ObFZ upozorňuje FO-y a FK-y, že na webovú stránku ObFZ bola 

daná informácia (spolu aj tlačivami) o možnosti do určeného termínu doručiť na ObFZ návrhy na zaradenie do kandidátok 

na funkcie predsedov KR, ŠTK, TMK, a do iného stanoveného termínu aj návrhy na zaradenie do kandidátok na funkcie 

členov RK, DK, OK, KR, ŠTK, TMK, u všetkých na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025.    

 

Ad 2/  Ukončenie: Uskutočnil ho predseda VK ObFZ sčítaním hlasov a vyhlásením právoplatných výsledkov volieb 

do orgánov ObFZ Michalovce na najbližšie 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 konaných dňa 26.11.2021 na 

Oblastnom futbalovom zväze v Michalovciach a za novozvolené orgány ObFZ i ich funkcionárov poďakoval delegátom 

za prejavenú dôveru.  

 

V Michalovciach 26.11.2021 

 

 

 

 

 

  Ján Mano       PaedDr. Vladimír Čan 

Spracoval:  Ján Mano,     Schválil:  PaedDr. Vladimír Čan, 
  sekretár ObFZ Michalovce     predseda ObFZ Michalovce 

                

Za overovateľov zápisu z konferencie: 

p.č. čitateľne titul, meno, priezvisko FO – FK    vlastnoručný podpis   

1.  Peter Škultéty   OŠK Tušice TNV   Peter Škultéty 

2.  PhDr. Matej Šarocký  OŠK Stretava    PhDr. Matej Šarocký 


