
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. Hviezdoslava 140/7, 071 01 M i c h a l o v c e  

 

Z á p i s  

z 2. pracovného stretnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2022-2025 - z 10.01.2022  

 

Miesto konania: ObFZ Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce, č. dv. 2. 

 

PRÍTOMNÍ:  

a) VV ObFZ: V. Čan, J. Špivák, E. Dančišin, M. Michlovič, P. Škultéty, M. Špivák, O. Palinský 

b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado), VK (E. Belušák)  

c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (V. Lisák ml.), OK (J. Šimko - osp.) 

d) administratívne orgány ObFZ: ŠTK (J. Bali-Jenčík), sekretár (J. Mano) 

 

P R O G R A M : 

15:00 h: 01. Otvorenie a kontrola uznesení       - preds. VV a sekr.  

15:05 h: 02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 14.12.2021 do 10.01.2022   - preds. komisií 

15:20 h: 03. Info o príprave a schválenie programu 1. zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ MI“ - preds. ObFZ 

15:25 h: 04. Informácia o schválení rozpočtu ObFZ na rok 2022    - sekr. ObFZ                                                                                                                                           

15:30 h: 05. Príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2021/2022    - preds. KR 

15:35 h: 06. Informácia o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 11.12.2021    - preds. ObFZ 

15:40 h: 07. Voľby členov komisií ObFZ na obdobie rokov 2022-2025    - preds. VK  

16:15 h: 08. Rôzne a diskusia        - preds. VV 

16:25 h: 09. Prehľad uznesení zo zasadnutia       - sekr. ObFZ 

16:30 h: 10. Záver         - preds. VV 

 

VV schválil program 2. prac. stretn. VV ObFZ dňa 10.1.2022 tak, ako bol uvedený v pozvánke. 

 

VV ObFZ po prerokovaní jednotlivých bodov programu prijal tieto uznesenia:  

K bodu 1.) Otvorenie rokovania tohto zasadnutia uskutočnil V. Čan (predseda ObFZ), ktorý ho aj riadil. Prítomných 

privítal, oboznámil s oznámenými neúčasťami a s programom rokovania, k čomu pripomienky neboli.  

Uznesenie VV ObFZ č. 14/2022: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uzn. jednotlivých orgánov ObFZ a informácie k 

10.1.2022. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 

K bodu 2.) Informácie o činnosti komisií ObFZ od 14.12.2021 do 10.1.2022: 

Informácie z prítomných predsedov podali: - o KR: J. Mano (sekretár ObFZ)  

                                                                      - o ŠTK: J. Bali-Jenčík (predseda ŠTK) 

     - o DK: V. Lisák ml. (predseda DK) 

Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: P. Škultéty, M. Michlovič, J. Mano. 

Uznesenie VV ObFZ č. 15/2022: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 14.12.2021 do 

10.1.2022. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 16/2022: VV ukladá predsedovi ŠTK vykonať opätovnú kontrolu pripravenosti futbalového 

ihriska a sociálnej budovy TJ Kusín, aby spĺňali požiadavky rozpisu súťaží ObFZ 2021/2022 a výsledok kontroly predložiť 

k prerokovaniu na zasadnutie VV v 02/2022. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 17/2022: VV odporučil predsedovi ŠTK v prípade pretrvávajúcich nedostatkoch vo vybavení 

futbalového ihriska a sociálnej budovy v Kusíne, ktoré nebudú odstránené do 20.3.2022 neumožniť odohrať domáce 

stretnutia v sezóne 2021/2022 - jarná časť na ihrisku v Kusíne. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 

K bodu 3.) Info o príprave a schválenie programu 1. zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ MI“: 

Informoval o ňom V. Čan (predseda ObFZ).  

Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: J. Špivák, E. Dančišin, O. Palinský, J. Mano. 

Uznesenie VV ObFZ č. 18/2022: VV vzal na vedomie informáciu od predsedu ObFZ o príprave 1. zasadnutia riadnej 

„Konferencie ObFZ Michalovce“. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 19/2022: VV schvaľuje návrh programu 1. zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ 

podľa predloženého návrhu. Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť 

najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie písomne na ObFZ doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich 

krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 20/2022: VV ukladá sekretárovi ObFZ program 1. zasadnutia riadnej „Konferencie ObFZ 

Michalovce“ zverejniť na webovej stránke ObFZ v dostatočnom predstihu pred konaním konferencie. Hlasovalo 7 členov 

VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 21/2022: VV schvaľuje na 1. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ oceniť 

jubilantov podľa predloženého a schváleného zoznamu za II. polrok 2021 s udelením pamätnej plakety pre Mgr. A. 

Žoffčáka a A. Szaboa za dlhoročnú prácu a prínos pre ObFZ pri príležitosti ich ukončenia činnosti D súťaží ObFZ MI 

a VsFZ KE. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 



K bodu 4.) Informácia o schválení rozpočtu ObFZ na rok 2022: 

Informoval o ňom J. Mano (sekretár ObFZ).  

Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: J. Pado 

Uznesenie VV ObFZ č. 22/2022: VV vzal na vedomie informáciu od sekretára ObFZ o schválení „Rozpočtu ObFZ na 

rok 2022“ členmi riadnej konferencie ObFZ per rollam, ktorí hlasovali takto: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 1. Hlasovalo 7 

členov VV (7-0-0). 

 

K bodu 5.) Príprava zimného seminára R a D súťaží ObFZ 2021/2022: 

Informoval o ňom J. Mano (lektor vzdelávania ObFZ).  

Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: V. Čan, J. Špivák, E. Dančišin, M. Špivák. 

Uznesenie VV ObFZ č. 23/2022: VV berie na vedomie informáciu lektora vzdelávania ObFZ o príprave zimného 

seminára R a D súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 12.3.2022 na ObFZ Michalovce v čase 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00. 

Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 24/2022: VV ukladá sekretárovi objednávkami zabezpečiť občerstvenie na zimný seminár R a D 

súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 12.3.2022. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 25/2022: VV schvaľuje preplatenie nákladov spojených so zabezpečením zimného seminára R 

a D súťaží ObFZ 2021/2022 spojenými s lektorskou činnosťou. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 26/2022: VV uložil predsedovi KR do 28.2.2022 vykonať vstupné školenie nových uchádzačov 

o získanie zákl. kvalifikácie rozhodcu futbalu so zverejnením informácii o nábore na web stránke ObFZ a na sociálnych sieťach. 

Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 

K bodu 6.) Informácia o volebnej „Konferencii VsFZ“ z 11.12.2021:  

Informoval o nej J. Špivák (podpredseda ObFZ). 

Doplnky a pripomienky k tomuto bodu neboli. 

Uznesenie VV ObFZ č. 27/2022: VV vzal na vedomie informáciu od podpredsedu ObFZ o volebnej „Konferencii 

VsFZ“ dňa 11.12.2021. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 

K bodu 7.) Voľby členov komisií ObFZ na obdobie rokov 2022-2025: 

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 členov ďalších komisií ObFZ na 

nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Tieto voľby volebná komisia vyhlásila dňa 10.12.2021 a FO 

a FK mohli svoje návrhy doručovať v termíne do 5.1.2022 do 15:00 h. Volebná komisia pred týmto zasadnutím VV 

zasadala dňa 7.1.2022 a zaoberala sa najmä doručenými návrhmi na tieto voľby, zostavením jednotlivých kandidátok 

a prípravou volieb. Volebná komisia nedostala ani jeden návrh k týmto voľbám od zástupcov FO-FK a preto sekretár 

ObFZ požiadal zaslaním na email adresy všetkých predsedov komisií o zaslanie mien dvoch členov komisií na 

nastávajúce 4-ročné funkčné obdobie rokov 2022-2025. Jedine predsedovia OK a ŠTK zaslali mená až troch členov 

svojej komisie s odôvodnením pracovnej vyťaženosti dvoch členov. Volebná komisia pritom konštatuje, že s každým z 

navrhovaných a uvedených v návrhu kandidátok aj vopred rozprávali predsedovia komisií, pričom navrhovaný súhlasil 

so svojím návrhom kandidovať na danú funkciu. Súhlasila aj s tým, aby voľby na zasadnutí VV zabezpečoval predseda 

VK, v prípade jeho neprítomnosti ním poverený jej člen. Hlasovanie pri voľbách bude prebiehať podľa schváleného 

volebného poriadku ObFZ. Volebná komisia odporučila tieto voľby uskutočniť verejným hlasovaním zdvihnutím ruky. 

 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. 2022-2025 týchto funkcionárov: Ing. Dušan Guľáš, Ing. Juraj Kriška. Hlasovalo 7 členov VV (7-

0-0). 

 b) odvolacia komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 3 návrhy.  

 Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov odvolacej komisie ObFZ na 

4-roč. funkčné obdobie r. 2022-2025 týchto funkcionárov: Mgr. Michal Polák, Ladislav Berta. (Ing. Mária Šimková - 

náhradník bez práva hlasovať) Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 c) disciplinárna komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 2 návrhy.  

 Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov disciplinárnej komisie ObFZ 

na 4-roč. funkčné obdobie r. 2022-2025 týchto funkcionárov: JUDr. Gabriel Štefanič, Silvia Floriánová. Hlasovalo 7 

členov VV (7-0-0). 

 d) komisia rozhodcov ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 3 návrhy.  

 Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov komisie rozhodcov ObFZ na 

4-roč. funkčné obdobie r. 2022-2025 týchto funkcionárov: Maroš Kurtak, Anton Stretavský, Ján Mano - lektor 

vzdelávania ObFZ. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 e) športovo-technická komisia ObFZ: Volebná komisia k tomu dostala 3 návrhy.  

 Členovia VV k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia: VV schvaľuje za členov športovo-technickej komisie 

ObFZ na 4-roč. funkčné obdobie r. 2022-2025 týchto funkcionárov: Mgr. Erik Anguš, Igor Gaľa. (Ing. Marek Hrinda - 

náhradník bez práva hlasovať) Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 



 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. 2022-2025 týchto funkcionárov: Ing. Slavomír Koba, Ing. Lukáš Lorinc. 

Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 Po uskutočnení volieb riadiaci zasadnutia poďakoval predsedovi volebnej komisie ObFZ za uskutočnenie 

volieb, 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) na svojich 1. zasadnutiach zvoliť podpredsedov a tajomníkov svojich komisií (prípadne vedúcich 

úsekov). Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

  

K bodu 8.) Rôzne a diskusia 

V tomto bode informoval: 

a) J. Mano (sekretár ObFZ): o zakúpení pohrebného venca na pohreb zosnulého Ing. M. Čagu, o organizácii 

a slávnostnom otvorení súťaže „Krajská futbalová liga“ (KFL) v SR 2021/2022, ktorej garant je VÚC Košice. 

b) M. Michlovič (člen VV): o vývoji a vzniknutej situácie v ŠK Strážske ohľadom pôsobenia mládežníckych mužstiev 

v súťažiach ObFZ 2021/2022. 

Uznesenie VV ObFZ č. 28/2022: VV dodatočne schválil zakúpenie pohrebného venca na pohreb zosnulého Ing. M. 

Čagu. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 29/2022: VV vzal na vedomie informáciu od sekretára ObFZ o organizácii a slávnostnom 

otvorení súťaže „Krajská futbalová liga“ (KFL) v SR 2021/2022, ktorej garant je VÚC Košice. Hlasovalo 7 členov VV 

(7-0-0). 

Uznesenie VV ObFZ č. 30/2022: VV vzal na vedomie informáciu od M. Michloviča o vzniknutej situácii v ŠK Strážske 

ohľadom pôsobenia mládežníckych mužstiev v súťažiach ObFZ 2021/2022. Hlasovalo 7 členov VV (7-0-0). 

 

Záver rokovania VV ObFZ vykonal V. Čan (predseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu na tomto rokovaní. 

 

 

V Michalovciach dňa 10.1.2022      PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,                                                                                        

                                                                                                                                   predseda ObFZ Michalovce  

           

             

Poznámka: Najbližšie zas. VV sa má uskutočniť v Po 14.2.2022 o 15:00 h na ObFZ 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 a sekretárovi ObFZ)   

 

Vybavuje:  Ján Mano - sekretár ObFZ Michalovce 

 

 

 

 

 


