Z riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016
Konferencia ObFZ Michalovce sa v zmysle „Stanov ObFZ Michalovce“ má konať 2x ročne. Výkonný výbor
ObFZ Michalovce, na základe plánu práce ObFZ na 2. polrok 2016, sa už na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 zaoberal
prípravou tejto konferencie a v súvislosti s tým prerokoval: návrh na jej zvolanie v piatok 8.7.2016 od 15:30 h; kľúč účasti
delegátov a hostí na nej podľa predloženého návrhu; návrh rokovacieho poriadku konferencie; návrh programu
konferencie; návrh zloženia pracovných komisií konferencie. V súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ,
schválil zvolať v poradí prvé zasadnutie „Konferencie ObFZ Michalovce“ v sezóne 2016/2017 na deň 8.7.2016. Prvé
materiály o príprave konferencie (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov pracovných
komisií; Návrh programu konferencie) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti
pod názvom Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016, pri dátume 17.5.2016. Ďalšie z nich
(Pozvánka na konferenciu; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod tým istým názvom ako prvé, pri dátume 28.6.2016. Oprávnené osoby mali v
zmysle rokovacieho poriadku ObFZ, čl. 9/5, možnosť písomne najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie (do
24.6.2016) na ObFZ doručiť prípadné návrhy na členov mandátovej a návrhovej komisie, ako aj prípadné návrhy do
programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi, čo do stanoveného
termínu nedoručil nikto. A tak sa konferencia riadila programom navrhnutým VV.
Konferencia ObFZ Michalovce sa uskutočnila v piatok 8.7.2016 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25.
Ako delegáti konferencie s právom hlasovať boli na ňu na náklady svojho FO - FK pozvaní:
a) za každý v sezóne 2015/2016 aktívny FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce (aj zo súťaží SFZ a
VsFZ) po 1 poverený zástupca klubu (delegát klubu, resp. jeho náhradník). ObFZ odporučil za delegáta FO a FK na túto
konferenciu v prvom rade vyslať funkčne najvyššieho predstaviteľa FO - FK (prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí
druhého z funkčne najvyšších zástupcov FO - FK (viceprezident, podpredseda, tajomník a pod.). V prípade klubu, ktorého
A-družstvo mužov štartuje v súťažiach SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto konferencie môže namiesto najvyššieho
predstaviteľa klubu ako delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu štartujúceho v súťažiach ObFZ (najprv
zástupca B-družstva mužov, potom zástupca družstva dorastencov, alebo zástupca družstva žiakov).
b) za každý novoprihlásený FO a FK do súťaží FZ v sezóne 2016/2017 po 1 poverený zástupca klubu (delegát
klubu, resp. jeho náhradník).
Každý delegát klubu bol povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú
„Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 8.7.2016“. Túto pri prezentácii na tejto
konferencii odovzdali zástupcovia 35 z 39 na tejto konferencii prítomných FO a FK.
Ako hostia konferencie bez práva hlasovať boli na ňu pozvaní:
a) na náklady ObFZ: predseda ObFZ (1); predseda RK (1); predseda OK (1); predseda DK (1); všetci ďalší
členovia VV (6); všetci ďalší predsedovia jednotlivých komisií (KR, ŠTK, MRK, TMK, KM), resp. ich zástupcovia (5);
sekretár (1); organizační pracovníci konferencie (3).
b) na vlastné náklady alebo na náklady svojich organizácií: jubilanti (5); prípadní zástupcovia iných organizácií.
Obsahovým zameraním konferencie bolo prerokovať správu o činnosti ObFZ a hospodárení ObFZ za obdobie
od 1.1.2016 do 30.6.2015, správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 a informácie o príprave
sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ.
Priebeh konferencie: Z poverenia VV ObFZ konferenciu riadil Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ). Po otvorení
(privítaní delegátov a hostí; vyhlásení o zvolaní konferencie v súlade so stanovami ObFZ; organizačných pokynoch) a
procedurálnom úvode (menovaní skrutátorov konferencie a overovateľov zápisu konferencie; schválení pracovného
vedenia konferencie; schválení pracovných komisií konferencie - mandátová, návrhová; schválení programu
konferencie), ObFZ ocenil 5 jubilantov z príležitosti ich životného jubilea v 1. polroku 2016. Potom predseda
mandátovej komisie Milan Marjov predniesol správu tejto komisie o uznášania sa schopnosti konferencie. Správu o
činnosti ObFZ a hospodárení ObFZ za hodnotené obdobie predniesol Vladimír Čan (predseda ObFZ), na záver ktorej
boli odovzdané ocenenia kolektívom súťaží ObFZ 2016/2017. Správu revíznej komisie ObFZ za uvedené obdobie podal
Jaroslav Pado (predseda RK), informácie o príprave sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ oznámil Erik Anguš (predseda
ŠTK). V diskusii vystúpilo 9 diskutujúcich. Po nej správu návrhovej komisie a informáciu o schválených uzneseniach
podal predseda tejto komisie Šimon Stretavský. Na záver riadiaci konferencie túto aj ukončil.
Konferencia prijala tieto uznesenia: ● Konferencia schválila týchto jej skrutátorov: 1. Marek Žofčák - ako
hlavný, 2. Pavol Tóth; ● Konferencia schválila týchto 3 overovateľov jej zápisu: 1. Marek Bakajsa (Rakovec n/O), 2.
Viktor Senyush (Lastomír), 3. Vladimír Serbák (Úbrež); ● Konferencia schválila týchto funkcionárov jej pracovného
vedenia: 1. Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ a riadiaci konferencie), 2. Vladimír Čan (predseda ObFZ), 3. Rudolf Ivan
(podpredseda ObFZ), 4. Emil Dančišin (člen VV ObFZ), 5. Ján Nemčík (člen VV ObFZ), 6. Jaroslav Pado (predseda
Rev. komisie ObFZ), 7. Erik Anguš (predseda ŠTK ObFZ); ● Konferencia schválila týchto členov jej mandátovej
komisie: 1. Milan Marjov (OŠK Horovce) - predseda, 2. Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec) - člen, 3.
Arpád Szabó (TJ Ptrukša) - člen; ● Konferencia schválila týchto členov jej návrhovej komisie: 1. Šimon Stretavský
(OŠK Družstevník Zemplínska Široká - predseda, 2. Peter Karafa (OFK Hatalov) - člen, 3. Matej Šarocký (OŠK
Stretava) - člen; ● Konferencia schválila program rokovania riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016 tak,
ako bol uvedený v pozvánke; ● Konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ dňa 8.7.2016; ● Konferencia schválila správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do

30.6.2016; ● Konferencia schválila správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; ● Konferencia
vzala na vedomie informácie o príprave sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; ● Konferencia vzala na vedomie diskusné
príspevky týchto diskutujúcich: Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ), Václav Mesaroš (Lekárovce), Juraj Kriška (Poruba
p/V), Ján Džubanský (Bracovce), Vladimír Čan (predseda ObFZ), Milan Vaľko (Ložín), Juraj Berila (Lesné), Ladislav
Pastír (Žbince), Marek Bakajsa (Rakovec n/O); ● Konferencia uložila preds. VV ObFZ vyhodnotiť riadnu „Konferenciu
ObFZ Michalovce“ z 8.7.2016 na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov.
Účasť na konferencii: Spolu sa na nej mali zúčastniť zástupcovia 60 FO a FK a 24 hostí. Z FO a FK sa jej
zúčastnilo 39 delegátov, čo predstavovalo 65,00 %. Na konferencii nemalo svojich delegátov týchto 21 FO a FK: Beša,
Budkovce, Čičarovce, Horňa, Choňkovce, MI - MFK Zemplín, Nacina Ves, Nižná Rybnica, Palín, Porostov, Pozdišovce,
Remetské Hámre, Sejkov, Senné, Sobrance, Tibava, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné, Záhor. Z nich
sa ospravedlnili len zástupcovia týchto FO a FK: Budkovce, Veľké Kapušany. Hostí sa zúčastnilo 16, a to: V. Čan
(predseda ObFZ); 3 členovia VV ObFZ zo 6: R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík (ospravedlnili sa: Š. Czetö, A. Szabó, J.
Žofčák); za kontrolné orgány ObFZ: J. Pado (predseda RK ObFZ); za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: M. Polák
(predseda DK) sa nezúčastnil; M. Čaga (preds. OK) sa ospravedlnil; za administratívne orgány ObFZ): V. Lisák (vz. preds.
KR), E. Anguš (preds. ŠTK), J. Šimko (preds. MRK), M. Eštok (preds, TMK), J. Bendzák (sekretár ObFZ); ospravedlnil
sa 1: R. Feňuš (preds. KM); z ostatných: M. Žofčák, P. Tóth (obaja ako skrutátori konferencie); Joz. Pivarník (ako
organizačný pracovník konferencie); z pozvaných jubilantov: Milan Andrejco, Marek Bakajsa (bol ako delegát klubu),
Tibor Čiriban, Peter Kaffan; z nich sa nezúčastnil František Gejguš.
Materiály z konferencie ObFZ (správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.6.2016 do 30.6.2016;
informácie o príprave sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; uznesenia; fotozábery, zápis z konferencie) budú priebežne
zasielané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Do elektronickej podoby mal byť zápis z konferencie spracovaný do 7 dní na základe programu konferencie a z
podkladov pracovných komisií konferencie. Z ObFZ mal byť doručený k podpisu overovateľom zápisu z konferencie,
ktorí boli schválení na tejto konferencii.
V Michalovciach dňa 9.7.2016

Oblastný futbalový zväz Michalovce

