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Úradná správa č. 19 z 07.01.2020 

  

 
Správy VV 

 

VV na zasadnutí dňa 07.01.2020 prijal nasledovné uznesenia: 

A, Zobral na vedomie  

23/19-20 – kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Výkonného výboru,  

24/19-20 – vyhodnotenie Turnaja R a DZ v halovom futbale, ktorý sa konal 14.12.2019 v 

Košiciach,   

25/19-20 – návrh Stanov ObFZ Trebišov a odporúča Konferencii ObFZ schváliť Stanovy ObFZ 

v predloženej podobe,  

26/19-20 – návrh rozpočtu ObFZ na rok 2020 a odporúča Konferencii ObFZ schváliť rozpočet ObFZ 

na rok 2020,  

27/19-20 – organizovanie Futbalovej kvapky krvi dňa 13.3.2020 (piatok) na ObFZ Trebišov, 

28/19-20 – registráciu ObFZ Trebišov ako príjemcu 2 % z dane na rok 2020, 

 

B, Schválil  

29/19-20 – Konferencia ObFZ Trebišov sa uskutoční dňa 21.02.2020 o 16:00 hod. v Trebišove 

(miesto konania bude oznámené dodatočne). Na konferencii sa uskutoční voľba člena Konferencie VsFZ 

za odstupujúcich členov Marcela Tomáša a Ing. Zoltána Illésa. 

30/19-20 – výsledky ankiet Jedenástka, Rozhodca a Tréner ObFZ Trebišov za súťažný ročník 

2018/19 budú vyhlásené dňa 21.02.2020 o 18:30 hod. v Trebišove (miesto konania bude oznámené 

dodatočne). Na vyhlásení Jedenástky budú ocenení navrhnutí jubilanti. 

31/19-20 – VV ObFZ schvaľuje pri príležitosti jubilea udeliť ocenenia nasledovne: 

 
Zlatú medailu ObFZ: Ján Šandor (70 rokov), Vincent Kočiš (70 rokov), Ján Hvozdík (70 rokov) 

 

Striebornú medailu ObFZ: Vladimír Švec (60 rokov), Juraj Košlab (60 rokov), Andrej Koscelník (65 
rokov), Ján Stečák (60 rokov) 

 
Bronzovú medailu ObFZ: Jozef Repovský (55 rokov) 
 

C, Uložil  

32/19-20 – sekretárovi informovať FK VI. ligy dospelých o schválenej povinnosti a  postupe pre 

všetky kluby VI. ligy dospelých vkladať na futbalnet videozáznam zo svojich domácich stretnutí od 

jesennej časti súťažného ročníka 2020/21. V jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 budú kluby môcť 

tieto záznamy môcť vkladať na futbalnet dobrovoľne. Pre kluby, ktoré budú v súťažnom ročníku 

2019/20 hrať nadstavbovú časť VI. ligy dospelých vzniká povinnosť vkladať na futbalnet 

videozáznam zo svojich domácich stretnutí v stretnutiach nadstavby. 
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