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Úradná správa č. 15 z 03.12.2021 
 

1. Správy VV 

 

Uznesenia Výkonného výboru ObFZ Trebišov nájdete na stránke www.obfztv.sk v časti „Uznesenia 

VV“. Najbližšie - 2. zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční v pondelok dňa 31.01.2022 na ObFZ. 

 

2. Správy volebnej komisie 

 

Volebná komisia ObFZ Trebišov na svojom zasadnutí dňa 27.11.2021 schválila výsledky volieb na volené 

funkcie ObFZ Trebišov na volebné obdobie 2021-2025.  

  

A. za predsedu ObFZ a zároveň delegáta konferencie VsFZ a SFZ: 

 

• Štefan Kavčák  15 hlasov 

• Ing. Peter Koščo    8 hlasov 
 

B. za predsedu revíznej komisie ObFZ: 
 

• Ing. Ján Hvozdík  23 hlasov 

 

C. za predsedu odvolacej komisie ObFZ: 
 

• Ján Zedníček  23 hlasov 

 
D. za predsedu disciplinárnej komisie ObFZ: 

 

• Ing. Jaroslav Sakáč  23 hlasov 
 

E. za členov výkonného výboru ObFZ (6 členov): 

 

• Koloman Pusztai     19 hlasov 

• Marián Manasil     16 hlasov 

• Jozef Podracký     16 hlasov 

• Ing. Róbert Vass     16 hlasov 

• Ing. Patrik Prokopovič    15 hlasov 

• Ján Holub      14 hlasov 

• Mgr. Bartolomej Kulcsár    10 hlasov 
 

F. za členov riadnej konferencie VsFZ (novozvolený predseda ObFZ a 2 členovia): 
 

• Ing. Július Dušek  21 hlasov 

• Ing. Patrik Prokopovič 18 hlasov 

 

 

3. Správy sekretariátu 

 

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry:  

Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur. 
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Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na 

nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznostipodpory/sportova-infrastruktura.  

 

Finančné príspevky v projekte EURÁ z EURA:  

Je to nový projekt SFZ, ktorý má slúžiť na zlepšenie úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho 

futbalu. Finančné prostriedky získal SFZ za postup na EURO 2020. Prihlasovanie sa do projektu EURÁ z 

EURA sa spustilo v pondelok 29.11.2021. Žiadatelia sa budú môcť zaregistrovať a vyplniť elektronický 

formulár prostredníctvom webovej stránky https://sfz.egrant.sk/. Projekty budú môcť žiadatelia 

následne predkladať do 10.1.2022 a termín vyhodnotenia a schvaľovania projektov bude najneskôr 

15.3.2022. Výzva s podrobnými informáciami bude zverejnená prostredníctvom oficiálnych 

informačných kanálov SFZ. Ďalšie potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf 
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