
Výkonný výbor ObFZ Rimavská Sobota – 08.06.2018
Uznesenia

Berie na vedomie:
• informácie prednesené predsedom ObFZ RS o činnosti a rozhodnutiach vyšších riadiacich

orgánov
• informácie o priebehu súťažného ročníka 2017/2018 – ŠTK
• informácie  o  príprave  trénerského  kurzu  a  aktuálnych  počtoch  (TMK)  prihlásených

uchádzačov (TMK)
• informácie z medzioblastného turnaja žiakov ročník 2006, ktorý sa konal vo Fiľakove (TMK)
• informácie o stave pokladne a stave účtu ku dňu 08.06.2018 (sekretariát)
• informácie o príprave letného seminára rozhodcov a delegátov zväzu v mesiaci  august

2018 (KR)

Prerokoval:
• prípravu aktívu ŠTK na nový súťažný ročník 2018/2019
• prípravu rozpisu súťaže na nový súťažný ročník 2018/2019
• prípravu Konferencie ObFZ R.Sobota

Schválil:
• konanie aktívu ŠTK dňa 21.07.2018 o 14.00 hod (Muráň)
• konanie Konferencie ObFZ RS dňa 21.07.2018 o 10.00 hod ( Muráň)
• nákup športových trofejí pre víťazov a mužstvá umiestnené na 2. a 3. mieste v kategóriách

žiaci, dorast, dospelí ( sekretariát)
• vytvorenie  novej  web  stránky  ObFZ  R.  Sobota  podľa  poskytnutej  ponuky  p.  Lukášom

Kiššom
• finančnú  podporu  na  futbalový  turnaj  rozhodcov  (Hrachovo)  vo  výške  50,-  €  +

zabezpečenie trofejí pre účastníkov turnaja (KR + sekretariát)
• termín vydania úradných  správ – piatok do 12.00 hod ( sekretariát)
• úradnú správu pred uverejnením zaslať predsedovi ObFZ – e-mail
• najbližšie zasadnutie VV ObFZ RS sa uskutoční 16.07.2018 o 16.00 hod 

Poveril:
• predsedu  ŠTK  a  sekretára  ObFZ  RS  účasťou  na  aktíve  SsFZ  –  Banská  Bystrica

28.06.2018 o 15.00 hod
• predsedu ŠTK zabezpečením priestorov na pripravovaný aktív a Konferenciu ObFZ RS
• sekretariát  ObFZ  RS  prípravou  riadnej  Konferencie  ObFZ  –  program  Konferencie,

informovanie  volebnej  komisie,  zabezpečením  podkladov  a  pozvánok  pre  členov
Konferencie (prípravná komisia – Dezider Balajthy, Adrian Koos, Gejza Tóth, Tomáš Tóth,
Ján Forgon )

• TMK predĺžiť termín prihlášok na trénerský kurz do 30.06.2018
• predsedov  a  členov  komisií  aby  svoje  návrhy  a  pripomienky  do  textovej  časti  rozpisu

doručili na sekretariát ObFZ RS v termíne do 30.06.2018
• predsedu ObFZ informovať sa o povinnostiach a úlohách, ktoré vyplývajú pre ObFZ zo

zákona o ochrane osobných údajov GDPR.
• Predsedu  ObFZ  pripraviť  dokument  o  hospodárení  ObFZ  na  schválenie-  najbližšie

zasadnutie VV

Mgr. Marian Petrok
predseda ObFZ RS


