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                                                           Z Á P I S 

z konferencie ObFZ Považská Bystrica konanej dňa 11.1.2014 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Považskej Bystrici. 

Prezentácia o 9:15 hod., začiatok o 10:00 hod. 

 
 

Prítomní : zástupcovia riadnych členov OBFZ - podľa prezenčných listín  

 

Hostia : pp. Karol Janas (primátor mesta  Považská  Bystrica) , Jozef Kliment 

(SFZ), Ladislav Gádoši (ZsFZ), Ján Lipták (ZSFZ), Štefan Korman (ZSFZ ),   

ocenení hostia a zástupcovia médií 

 

Ospravedlnený : p. Jaroslav Rybánsky (SFZ) 
 

Program konferencie ObFZ : 

 
1. Otvorenie 
2.  Vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná podľa Stanov ObFZ PB 
3. Schválenie programu 
4. Voľba pracovných komisií, menovanie skrutátorov a overovateľov 

zápisu  
5. Ocenenie funkcionárov a klubov ObFZ 
6. Správa mandátovej komisie 
7. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku 
8. Správa predsedu ObFZ  
9. Správa revíznej komisie ObFZ 
10. Správa o hospodárení ObFZ 
11. Voľby predsedu (zástupca ObFZ vo VV ZsFZ), členov VV ObFZ, 

predsedov revíznej, disciplinárnej a odvolacej komisie 
12. Voľba delegátov na konferenciu ZsFZ 
13. Reorganizácia súťaží mládeže ObFZ 
14. Diskusia 
15. Správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb 
16. Informácia o prijatých uzneseniach 
17. Záver 
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Priebeh rokovania : 

 

 
K bodu 1. Konferenciu otvoril predseda OBFZ p. Ján Panák. Privítal všetkých prítomných 

delegátov a hostí. Požiadal o krátke príhovory hostí. S príhovormi vystúpili pp. Janas, 

Kliment a Gádoši 

 

K bodu 2. P. Ján Panák Vyhlásil, že konferencia bola zvolaná podľa Stanov OBFZ a bude 

prebiehať podľa rokovacieho a volebného poriadku, ktoré boli uverejnené  na oficiálnej  

internetovej stránke OBFZ.  Potom  poveril  vedením  ďalšieho priebehu   konferencie  člena 

VV OBFZ  p. Mamisa 

 

K bodu 3. Delegáti hlasovaním schválili bez pripomienok predložený program konferencie. 

 

K bodu 4. Delegáti hlasovaním schválili zloženie pracovných komisií nasledovne: 

 

Pracovné predsedníctvo : Karol Janas, Jozef Kliment, Ladislav Gádoši, Ján Lipták, Štefan 

Korman, Ján Panák, Pavol Puček a Jozef Mamis. 

 

Mandátová komisia : Peter Kvaššay – predseda, Tibor Vánik, Matej Barenčík – členovia 

 

Návrhová komisia : Jozef Lukáč – predseda, Marcel Kvaššay, Ľubomír Dubový – členovia 

 

Skrutátori konferencie : Matej Barenčík, Anton Hrenák, Filip Ondráš 

 

Overovatelia zápisu : Zdeno Kanis, Michal Sárinec 

 

K bodu 5. Ocenenie funkcionárov a klubov OBFZ  

Páni  Kliment, Gádoši a Panák odovzdali ocenenia za dlhoročnú aktívnu činnosť vo 

futbalovom hnutí, pri príležitosti životného jubilea a za prácu s mládežou oceneným :  

 

Kluby :  TJ Družstevník Stupné, TJ Považan Pruské, TJ Družstevník Plevník-Drienové, TJ 

Iskra Borčice, TJ Slovan Brvnište,  TJ Hradišťan Jasenica, FK Partizán Prečín, FK Streženice.  

 

Jednotlivci : Libor Mišák, Alexander Bakoš – plakety ZSFZ, Vladimír Košút, Ferdinand 

Žalúdek , Viliam Hanták – plakety OBFZ. 

 

K bodu 6. Správu mandátovej komisie predložil jej predseda  p. Peter Kvaššay.  

Po overení účasti podľa prezenčných listín konštatoval : pozvaných bolo 57 delegátov, 

prítomných 44 delegátov  čo predstavovalo 77,19 %  účasť. 

Konštatoval, že konferencia je uznášania schopná, môže schvaľovať dokumenty, 

uskutočňovať voľby do orgánov OBFZ a delegátov na konferenciu ZSFZ. 

 

K bodu 7. Delegáti hlasovaním schválili volebný a rokovací poriadok. 

  

K bodu 8. Správu predsedu ObFZ  predniesol p. Panák a je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu 9. Správu revíznej komisie predložil p. Svitek a je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu 10. Správu o hospodárení ObFZ  predložil p. V. Svitek a je prílohou tejto správy.  
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K bodu 11 - 12. Predseda volebnej komisie p. Lališ vysvetlil podrobne volebný poriadok 

a predstavil kandidátov na volené funkcie, spoločne s hlasovacími lístkami s uvedenými 

kandidátmi. Hlasovacie lístky s kandidátmi sú prílohou tejto zápisnice.   

 

 Voľby pod vedením predsedu volebnej komisie p. Lališa prebehli : 

 

1. V prípade predsedu ObFZ, predsedov revíznej, odvolacej, disciplinárnej komisie 

a delegátov na konferenciu ZSFZ – verejne (boli navrhnutí  po 1 kandidátovi na 

každú volenú  funkciu) 

2. Pred voľbou VV OBFZ vzniesol p. Bodorík námietku proti delegovaniu 

kandidáta p. Chalmovianskeho za okres Púchov, lebo jeho trvalé bydlisko je 

v okrese Považská Bystrica. Volebná komisia zaradila p. Chalmovianskeho na 

kandidačnú listinu na základe návrhu  FK z okresu Púchov. Za kandidáta ho  

navrhli FK Púchov  a Beluša. Námietku volebná komisia zamietla. 

3.  V prípade výkonného výboru  - tajnou voľbou - hlasovacími lístkami.  

4.  Muselo prebehnúť aj druhé kolo volieb, nakoľko v prvom kole boli zvolení len 

traja kandidáti. V druhom kole boli zvolení ostatní štyria členovia VV OBFZ 

 
Výsledky volieb : 

 

Predseda OBFZ  :   Ján Panák 

Kandidát za člena VV ZSFZ :  Ján Panák 

Členovia VV OBFZ :  Miroslav Kvaššay, Anton Políček, Juraj Lieskovský, Branislav  

                                      Bodorík, Eduard Chalmoviansky, Štefan Bobot, Radomír  Sluk.                                               

Predseda  RK.     :   Vladimír Svitek 

Predseda  OK.     :   Jozef  Mamis 

Predseda  DK      :   Rastislav  Sovík 

Delegáti na konferenciu ZSFZ  :  Karol  Janas, Miroslav Kvaššay, Anton  Políček,  

                                                     Jozef Jurena,  Ferdinand Gach, Eduard Chalmoviansky  

                                

 
 

K bodu 13. Návrh ŠTK na reorganizáciu súťaží mládeže ObFZ Považská Bystrica predniesol 

a zdôvodnil p. Poliček. 

- p.  Lukáč navrhol aby počet hráčov z jedného družstva na súpiske v počte 6 nebolo potrebné 

dodržať aj v prípade zápisu o stretnutí.  

-  predseda OBFZ p. Panák navrhol nasledovnú úpravu časti bodu 8 predloženého materiálu  : 

minimálny počet hráčov na súpiske /nie v zápise/ z jedného FO je žiaci, dorast 6, prípravka 4 

atď. .......    

- p. Papuča hovoril o ústupe klubom , ktoré nechcú pracovať s mládežou a navrhol predložený 

materiál neschváliť                                   
Po prerokovaní pripomienok pp. Lukáča, Panáka a Papuču bol návrh s uvedenou 

čiastočnou  zmenou v bode 8  schválený. 

 
K bodu 14. V diskusii vystúpili : 

 

p. Jaroslav Gašpárek – upozornenie na prihlášky na halové turnaje prípraviek a žiakov 

organizovaných KM ObFZ (do 20.1.2014) 
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p. Štefan Trško – hovoril o nerešpektovaní návrhu KM na rozdelenie lôpt pre FK a kroku 

späť keď bolo VV rozhodnuté, že súťaže mládeže bude v OBFZ  riadiť ŠTK.  

-Na obe otázky odpovedal predseda OBFZ p. Panák : zoznam navrhnutý KM OBFZ bol 

rešpektovaný na sto percent, ba bol doplnený o FK Lednica a o FK , ktoré majú družstvá 

v regionálnych súťažiach. Bolo rozdelených o 12 lôpt viac ako navrhla KM.  

- Druhú otázku zdôvodnil nerešpektovaním noriem SFZ, ktoré nepripúšťajú aby riadiacim 

orgánom súťaží bol niekto iný ako príslušná ŠTK.   

 

K bodu 15.    Správu volebnej komisie predniesol predseda volebnej komisie  p. Lališ 

a je prílohou  tejto zápisnice. 
 

K bodu 16.    Správu návrhovej komisie –  predniesol predseda návrhovej komisie p.   

Lukáč  a je prílohou tejto zápisnice 
 

 

K bodu 17. Záverečné slovo predniesol predseda ObFZ p. Panák. -  poďakoval 

pracovným komisiám za ich korektnú prácu, všetkým prítomným za účasť, korektný 

a racionálny prístup. Poprial dobrú chuť k obedu a šťastnú cestu domov.   

 

p. Mamis ukončil konferenciu o  ....13,30... hod. 

 

 

V Považskej Bystrici, 11.1.2014 

 

 

   

 

 

   Viera Petríková                    Ján Panák                                    Jozef  Mamis   

     sekretár ObFZ                                predseda OBFZ                       predsedajúci konferencii 

 

     

 

 

 

 

Zápis overil :     Zdeno Kanis                                                       Michal Sárinec   

                             TJ Visolaje                                            MŠK Pov. Bystrica                                     

 


