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 riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
konanej dňa 13.1.2017 od 15:30 do 17:30 h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach
I. Pozvánky na konferenciu:
Okrem toho, že pozvánka bola zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
16.12.2016, túto sekretár ObFZ, spolu s poverením pre delegáta klubu na konferenciu, zaslal z ObFZ e-mailom dňa
5.1.2017 pre delegátov klubov na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov každého v sezóne 2016/2017 aktívneho
FO a FK-u územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance (pre 16 klubov, ktoré sa
nezúčastnili 3 a viackrát na ostatných 6 konferenciách ObFZ - Beša, Palín; Iňačovce, Rem. Hámre, Veľ. Revištia;
Budkovce, Ložín, Podhoroď, Porostov, Sobrance, Tibava, Vinné; Čičarovce, Jovsa, Vojany, Vyš. Remety - ich zaslal aj
písomne poštovou listovou zásielkou). Každý klubový ISSF manažér bol povinný pozvánku aj s poverením obratom
doručiť štatutárnemu zástupcovi svojho klubu, ktorý bol povinný zabezpečiť účasť delegáta svojho klubu na tejto
konferencii aj s potvrdeným poverením. Pozvánku v uvedený deň zaslal písomne poštovou listovou zásielkou aj
pozvaným jubilantom a e-mailom aj predsedovi ObFZ, ďalším 6 členom VV ObFZ, predsedom komisií ObFZ, a dňa
9.1.2017 aj skrutátorom, organizačnému pracovníkovi konferencie, a ďalším 2 pozvaným hosťom.
Na uvedenú konferenciu ObFZ bolo podľa vopred schváleného kľúča pozvaných:
A) 55 delegátov klubov s právom hlasovať:
- po 1 zástupca (delegát, resp. jeho náhradník) z každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a
FK územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, a to na náklady svojich FO - FK
B) 24 hostí bez práva hlasovať:
a) 1 predseda ObFZ
b) 6 ďalších členov VV ObFZ
c) za kontrolné orgány ObFZ:
- 1 predseda revíznej komisie ObFZ
d) za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ:
- 1 predseda odvolacej komisie ObFZ
- 1 predseda disciplinárnej komisie ObFZ
e) za administratívne orgány ObFZ ich predsedovia alebo ich zástupcovia:
- 5 ďalších predsedov jednotlivých komisií ObFZ alebo ich zástupcov (KR,
ŠTK, MRK, TMK, KM)
- 1 sekretár ObFZ
f) 3 organizační pracovníci konferencie
g) 8 jubilantov
h) 2 zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov.
II. Účasť na konferencii:

(viď prezenčné listiny na sekretariáte ObFZ v materiáloch z tejto konferencie ObFZ)

A: delegáti s právom hlasovať (po 1 zástupcovi z 55 FO-FK):
- prítomní (zástupcovia týchto 28 FO-FK): Bánovce n/O (Milan Babják), Budkovce (Ján Ferko), Dúbravka
(Martin Luka), Hatalov (Ján Vajda), Horovce (Milan Marjov), Iňačovce (Šimon Kendereš), Jastrabie pri Michalovciach
(Maroš Mráz), Kusín (Patrik Romanec), Lastomír (Ladislav Zásadný), Lesné (Maroš Lukáč), Ložín (Milan Vaľko), MIMočarany (Marián Salaga), Nacina Ves (Milan Ivan), Palín (Miloš Varjassy), Pavlovce n/U (Igor Gaľa), Petrovce n/L
(Václav Ciberej), Podhoroď (Maroš Osif), Pozdišovce (Július Ihnacik), Pusté Čemerné (Emil Dančišin), Rakovec n/O
(Milan Bakajsa), Remetské Hámre (Michal Pado), Ruský Hrabovec (Juraj Cinkanič), Stretava (Štefan Horňák), Trhovište
(Blažej Kačkoš), Veľké Revištia (Martin Hrunka), Vojany (Zoltán Bereš), Zemplínska Široká (Slavomír Čičák), Žbince
(Ladislav Pastír);
- neprítomní (zástupcovia týchto 27 FO-FK): Beša, Bracovce, Čičarovce, Horňa, Jovsa, Koromľa, Krásnovce,
Krišovská Liesková, Lekárovce, Malčice, MI-Topoľany, MFK Zemplín Michalovce, Moravany, Oborín, Porostov, Poruba
p/V, Ptrukša, Strážske, Sobrance, Tibava, Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vinné, Vyšné Remety, Záhor,
Zalužice; - z nich sa ospravedlnili zástupcovia týchto 5 FO-FK: Čičarovce, Krišovská Liesková, Moravany, Oborín,
Ptrukša;
B: hostia bez práva hlasovať:
a) predseda ObFZ:
- prítomný:
Vladimír Čan - spolu 1;
b) zo 6 ďalších členov VV:
- prítomní:
Rudolf Ivan, Štefan Czetö - spolu 2 (Emil Dančišin bol ako delegát klubu);
- ospravedlnení: Ján Nemčík, Alexander Szabó, Ján Žofčák - spolu 3;

c) z kontrolných orgánov ObFZ:
- predseda revíznej komisie ObFZ:
- prítomný:
Jaroslav Pado - spolu 1;
d) z orgánov zabezpečenia spravodlivosti ObFZ:
- predseda odvolacej komisie ObFZ:
- neprítomný:
Miroslav Čaga - spolu 1;
- predseda disciplinárnej komisie ObFZ:
- prítomný: Michal Polák - spolu 1;
e) z administratívnych orgánov ObFZ ich predsedovia alebo ich zástupcovia:
- prítomní: Ján Mano (vz. predsedu KR), Erik Anguš (predseda ŠTK), Ladislav Vojtko (vz,
predsedu MRK), Jaroslav Bendzák (sekretár ObFZ) - spolu 4;
- ospravedlnení: Marek Eštok (predseda TMK), Rudolf Feňuš (predseda KM) - spolu 2;
f) z organizačných pracovníkov konferencie:
- 2 skrutátori konferencie:
- prítomní:
Marek Žofčák, Ján Pivarník - spolu 2;
- organizačný pracovník pri prezentácii:
- prítomný:
Jozef Pivarník - spolu 1;
g) z pozvaných jubilantov pri príležitosti dosiahnutého životného jubilea v 2. polroku 2016:
- prítomní:
Štefan Makeľ (50), Milan Mesaroš (70), Ladislav Peržeľ (70), Mikuláš
Rovňák (60), Peter Žulevič (75) - spolu 5;
- ospravedlnení: Miloš Geci (70), Štefan Manyo (75) - spolu 2;
- neprítomný:
Ján Vlk (50) - spolu 1.
h) z ostatných pozvaných:
- neprítomní:
Róbert Andrejov (denník Korzár), Ján Čúrny (televízia Mistral) - spolu 2.
Z 29 pozvaných hostí boli na konferencii: - prítomní: 17 (ďalší 1 bol ako delegát klubu); - ospravedlnení: 7; neprítomní: 4.
III. Program konferencie:
01. Otvorenie:
a) privítanie delegátov a hostí;
b) vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ
c) organizačné pokyny
02. Procedurálny úvod:
a) schválenie rokovacieho poriadku konferencie
b) menovanie skrutátorov konferencie a overovateľov zápisu konferencie
c) schválenie pracovného vedenia konferencie
d) schválenie pracovných komisií konferencie (mandátová, návrhová)
e) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
f) schválenie programu konferencie
03. Udelenie ocenení ObFZ
04. Správa mandátovej komisie konferencie
05. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016
06. Rozpočet ObFZ na rok 2017
07. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016
08. Príprava jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ
09. Diskusia
10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou
11. Ukončenie

- predsedajúci

- predsedajúci

- člen prac. vedenia
- predseda MK
- predseda ObFZ
- člen prac. vedenia
- predseda RK
- predseda ŠTK
- predsedajúci
- predseda NK
- predsedajúci.

Ad 1/ Otvorenie: Konferenciu na základe poverenia VV ObFZ otvoril a riadil Jaroslav Bendzák (sekretár
ObFZ a riadiaci konferencie). Privítal všetkých delegátov a hostí, pričom ich v novom roku všetkých pozdravil a poprial
veľa zdravia, osobných, rodinných i pracovných úspechov. 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. Každý účastník konferencie sa mal prezentovať do prezenčných
listín pred rokovacou miestnosťou, kde každý delegát FO-FK bol povinný odovzdať vyplnenú „Návratku o poverení
delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 13.1.2017“ od svojho FO-FK. Pri prezentácii každý účastník
konferencie dostával 1 bagetu. Počas konferencie sa mali jej účastníci možnosť občerstviť v rokovacej miestnosti
minerálkou.
Ad 2/ Procedurálny úvod: V rámci neho Jaroslav Bendzák (riadiaci konferencie) predložil všetkým
delegátom konferencie s právom hlasovať tieto rozhodnutia a návrhy VV:

a) návrh na schválenie 2 skrutátorov konferencie a 3 overovateľov zápisu konferencie:
1. ohľadom skrutátorov delegáti konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje týchto 2 skrutátorov konferencie: 1. Marek Žofčák - ako hlavný, 2. Ján Pivarník.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Okrem nich organizačným pracovníkom konferencie bol aj Jozef Pivarník.
2. ohľadom overovateľov zápisu delegáti konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje týchto 3 overovateľov zápisu konferencie: 1. Igor Gaľa (OŠK Pavlovce n/U), 2.
Blažej Kačkoš (TJ FK Družst. Trhovište), 3. Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI).
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 1. Návrh bol jednomyseľne schválený.
b) návrh na schválenie pracovného vedenia konferencie:
- delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje týchto 7 funkcionárov do pracovného vedenia konferencie: 1. Jaroslav Bendzák
(sekretár ObFZ a riadiaci konferencie), 2. Vladimír Čan (predseda ObFZ), 3. Rudolf Ivan (podpredseda ObFZ),
4. Jaroslav Pado (predseda RK ObFZ), 5. Michal Polák (predseda DK ObFZ), 6. Ján Mano (podpredseda KR
ObFZ), 7. Erik Anguš (predseda ŠTK ObFZ).
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
c) návrh na schválenie pracovných komisií konferencie (mandátová, návrhová):
1. k mandátovej komisii delegáti konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje týchto 3 členov mandátovej komisie: 1. Milan Marjov (OŠK Horovce) - ako
predseda, 2. Juraj Cinkanič (TJ Družst. Ruský Hrabovec) - ako člen, 3. Ján Ferko (OŠK Budkovce) - ako člen.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
2. k návrhovej komisii delegáti konferencie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje týchto 3 členov návrhovej komisie: 1. Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce) - ako
predseda, 2. Ján Vajda (OFK Hatalov) - ako člen, 3. Miloš Varjassy (ŠK Adro Palín) - ako člen.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Na záver tohto bodu požiadal členov týchto pracovných komisií, aby sa presadli k sebe a začali vykonávať
svoju činnosť.
d) rozhodnutie VV o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu:
Oprávnené osoby mali v zmysle rokovacieho poriadku ObFZ, čl. 9/5, možnosť písomne najneskôr 14 dní pred
zasadnutím konferencie na ObFZ (do 30.12.2016) doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym
odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi, čo nedoručil nikto. A tak VV rozhodol, že konferencia sa bude
riadiť programom, ako ho navrhol VV.
e) návrh na schválenie programu konferencie:
Tento bol uvedený v pozvánke. Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje program jej rokovania dňa 13.1.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Poznámky:
Návrhy uznesení od nasledujúceho bodu programu konferencie už pri každom bode programu konferencie na
základe výzvy predsedajúceho konferencie predkladal predseda jej návrhovej komisie.
K schvaľovaniu delegátom konferencie ich predkladal riadiaci konferencie.
Ad 3/ Udelenie ocenení ObFZ pri príležitosti životných jubileí: Informoval o tom Michal Polák (člen
prac. vedenia konf.). VV ObFZ za tým účelom na túto konferenciu rozhodol pozvať a oceniť 8 jubilantov. Po predčítaní
požiadal vyzvaných, aby v takom poradí predstúpili pred predsednícky stôl a zároveň požiadal predsedu a podpredsedu
ObFZ im odovzdali ocenenia (dostavilo sa ich 5, ospravedlnili sa 2, nedostavil sa 1; o odovzdaní ocenení neprítomným
rozhodne VV). Všetkým oceneným ešte raz zablahoželal a poprial veľa zdravia a ďalšieho elánu.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia berie na vedomie udelenie ocenení na konferencii ObFZ dňa 13.1.2017 pri príležitosti
životných jubileí týmto jubilantom za 2. polrok 2016: Peter Žulevič (75), Štefan Manyo (75), Milan Mesaroš (70),
Ladislav Peržeľ (70), Miloš Geci (70), Mikuláš Rovňák (60), Ján Vlk (50), Štefan Makeľ (50).
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne.
Ad 4/ Správa mandátovej komisie: Predniesol ju Milan Marjov (predseda MK), ktorý konštatoval, že
konferencia je schopná uznášať sa (viď správu mandátovej komisie v materiáloch konferencie).

Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia berie na vedomie správu mandátovej komisie konferencie ObFZ z 13.1.2017.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne.
Ad 5/ Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016: Predniesol ju
Vladimír Čan (predseda ObFZ) - viď túto v materiáloch konferencie.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o týchto návrhoch uznesenia:
Konferencia schvaľuje správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Konferencia schvaľuje Hospodárenie ObFZ za rok 2016.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Ad 6/ Rozpočet ObFZ na rok 2017: Informoval o ňom Rudolf Ivan (podpredsedu ObFZ), aby o ňom
informoval. Informáciu o ňom viď v materiáloch konferencie.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje Rozpočet ObFZ na rok 2017.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Ad 7/ Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016: Predložil ju Jaroslav Pado
(predseda rev. komisie ObFZ) - viď túto v materiáloch konferencie.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia schvaľuje správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Ad 8/ Príprava jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ: Oboznámil s ňou Erik Anguš (predseda ŠTK
ObFZ) - viď toto v materiáloch konferencie.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia berie na vedomie informácie o príprave jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ i
nasledujúcej sezóny 2017/2018.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne.
Ad 9/ D i s k u s i a: Otvoril a viedol ju riadiaci konferencie. Vystúpili v nej títo 6 diskutujúci:
Milan Bakajsa (OFK Rakovec n/O) - vyjadril sa: ku kamerovaniu stretnutí; k predohrávaniu stretnutí
v horúčavách (odporučil stretnutia v hrať aj neskôr, ako v ÚHČ); k súťažiam žiakov (odporučil začínať ich v auguste,
hrať ich v menších skupinách bližšie k sebe a po menej stretnutí); k striedaniu 4 hráčov v súťažiach mužov v súťažiach
VsFZ; k obšírnosti ÚS; k pokutám za neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF; k rozhodcom;
k občerstveniu na halovom turnaji mužov; k čl. príspevkom.
Patrik Romanec (TJ Kusín) - vyjadril sa k uhradeným čl. príspevkom za sezónu 2016/2017 v ich klube, na
ktorých ich klub prerobil 100 €.
Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI) - klub, ktorý nemá mládežnícke družstvo, je pri prideľovaní finančných
prostriedkov zo SFZ za uhradené členské v nevýhode.
Ján Vajda (Hatalov) - odporučil aj v VI. lige mužov od sezóny 2017/2018 mať povinnosť len jedno mládežnícke
družstvo (buď dorastencov alebo žiakov).
Slavomír Čičák (OŠK Družst. Zempl. Široká) - vyjadril sa tiež k nedostatku chlapcov a v ich klube
v nastávajúcej sezóne tiež nebudú mať dosť dorastencov.
Ladislav Pastír (FK Žbince) - vyjadril sa k štartom hráčov v stretnutiach súťaží dorastencov i k prideleným
fin. prostriedkom za členské.
Na niektoré vyjadrenia z týchto diskusných príspevkov odpovedali členovia pracovného vedenia konferencie
priebežne, ďalšími sa bude zaoberať VV na svojom najbližšom zasadnutí.
Pretože ďalší diskutujúci neboli, riadiaci konferencie navrhol diskusiu ukončiť, s čím delegáti konferencie
súhlasili zdvihnutím ruky.
Delegáti konferencie k tomuto bodu hlasovali o týchto návrhoch uznesenia:
Konferencia berie na vedomie diskusné príspevky týchto diskutujúcich: Milan Bakajsa (OFK Rakovec
n/O), Patrik Romanec (TJ Kusín), Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI), Ján Vajda (Hatalov), Slavomír Čičák
(OŠK Družst. Zempl. Široká), Ladislav Pastír (FK Žbince).

Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne.
Konferencia ukladá preds. VV ObFZ vyhodnotiť riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017
na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol schválený.
Ad 10/ 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 (85): Konferencia schválila týchto 2 skrutátorov konferencie: 1. Marek Žofčák - ako hlavný, 2. Ján
Pivarník.
Uzn. č. 2 (86): Konferencia schválila týchto 3 overovateľov zápisu konferencie: 1. Igor Gaľa (OŠK Pavlovce
n/U), 2. Blažej Kačkoš (TJ FK Družst. Trhovište), 3. Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI).
Uzn. č. 3 (87): Konferencia schválila týchto 7 funkcionárov do pracovného vedenia konferencie: 1. Jaroslav
Bendzák (sekretár ObFZ a riadiaci konferencie), 2. Vladimír Čan (predseda ObFZ), 3. Rudolf Ivan (podpredseda
ObFZ), 4. Jaroslav Pado (predseda RK ObFZ), 5. Michal Polák (predseda DK ObFZ), 6. Ján Mano (podpredseda KR
ObFZ), 7. Erik Anguš (predseda ŠTK ObFZ).
Uzn. č. 4 (88): Konferencia schválila týchto 3 členov mandátovej komisie: 1. Milan Marjov (OŠK Horovce) ako predseda, 2. Juraj Cinkanič (TJ Družst. Ruský Hrabovec) - ako člen, 3. Ján Ferko (OŠK Budkovce) - ako člen.
Uzn. č. 5 (89): Konferencia schválila týchto 3 členov návrhovej komisie: 1. Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce) ako predseda, 2. Ján Vajda (OFK Hatalov) - ako člen, 3. Miloš Varjassy (ŠK Adro Palín) - ako člen.
Uzn. č. 6 (90): Konferencia schválila program jej rokovania dňa 13.1.2017 tak, ako je uvedený v pozvánke.
Uzn. č. 7 (91): Konferencia vzala na vedomie udelenie ocenení na konferencii ObFZ dňa 13.1.2017 pri
príležitosti životných jubileí týmto jubilantom za 2. polrok 2016: Peter Žulevič (75), Štefan Manyo (75), Milan Mesaroš
(70), Ladislav Peržeľ (70), Miloš Geci (70), Mikuláš Rovňák (60), Ján Vlk (50), Štefan Makeľ (50).
Uzn. č. 8 (92): Konferencia vzala na vedomie správu mandátovej komisie konferencie ObFZ z 13.1.2017.
Uzn. č. 9 (93): Konferencia schválila správu o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do
31.12.2016.
Uzn. č. 10 (94): Konferencia schválila Hospodárenie ObFZ za rok 2016.
Uzn. č. 11 (95): Konferencia schválila Rozpočet ObFZ na rok 2017.
Uzn. č. 12 (96): Konferencia schválila správu revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016.
Uzn. č. 13 (97): Konferencia vzala na vedomie informácie o príprave jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží
ObFZ i nasledujúcej sezóny 2017/2018.
Uzn. č. 14 (98): Konferencia vzala na vedomie diskusné príspevky týchto diskutujúcich: Milan Bakajsa (OFK
Rakovec n/O), Patrik Romanec (TJ Kusín), Maroš Mráz (TJ Jastrabie pri MI), Ján Vajda (Hatalov), Slavomír Čičák
(OŠK Družst. Zempl. Široká), Ladislav Pastír (FK Žbince).
Uzn. č. 15 (99): Konferencia uložila preds. VV ObFZ vyhodnotiť riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ z
13.1.2017 na najbližšom zasadnutí VV ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov.
Delegáti konferencie k tomu hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Konferencia berie na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých riadnou „Konferenciou ObFZ
Michalovce“ dňa 13.1.2017.
Hlasovalo 28 delegátov, z toho: za - 28; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Návrh bol vzatý na vedomie jednomyseľne.
Uzn. č. 16 (100): Konferencia vzala na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých riadnou „Konferenciou
ObFZ Michalovce“ dňa 13.1.2017.
Ad 11/ Ukončenie: Uskutočnil ho Jaroslav Bendzák (riadiaci konferencie), ktorý poďakoval všetkým
účastníkom konferencie za účasť i aktivitu na konferencii a poprial veľa úspechov do ďalšej činnosti na úseku futbalu.

V Michalovciach 13. januára 2017

Spracoval:

Ing. Jaroslav Bendzák,
sekretár ObFZ Michalovce

Za overovateľov zápisu z konferencie:
p.č.
meno a priezvisko
FO – FK
1.
Igor Gaľa
OŠK Pavlovce n/U
2.
Blažej Kačkoš
TJ FK Družst. Trhovište
3.
Maroš Mráz
TJ Jastrabie pri MI

Schválil:

PaedDr. Vladimír Čan,
predseda ObFZ Michalovce

