
UZNESENIE 
 

z Konferencie ObFZ Žiar nad Hronom, konanej 30.10.2017 v Žiari nad Hronom 
 
 
Konferencia Oblastného futbalového zväzu (ďalej len ObFZ) Žiar nad Hronom bola zvolaná 
v súlade so Stanovami ObFZ Žiar nad Hronom. Po prerokovaní schválených bodov programu 
konferencie, predložených materiálov a diskusie, prijíma Konferencia ObFZ Žiar nad 
Hronom z dnešného rokovania nasledovné uznesenie: 
 
 
I. Berie na vedomie: 
 
a) prehlásenie, že Konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ Žiar nad Hronom 
 
b) správu Mandátovej komisie 
 
c) správu o činnosti ObFZ od predchádzajúcej konferencie 
 
d) správu Revíznej komisie ObFZ 
 
e) diskusné príspevky, ktoré odzneli v priebehu prerokovania jednotlivých bodov programu, 
ako aj v diskusii 
 
 
II. Volí: 
 
a) Volebnú komisiu na funkčné obdobie 2017 - 2021 v zložení: Michal Hlaváčik 
(predseda), Eva Hromádková, Štefan Boldiš 
 
b) Jána Matonoka za predsedu ObFZ a predsedu Výkonného výboru (ďalej len VV) ObFZ 
 
c) Vladimíra Ďuriana za podpredsedu ObFZ a podpredsedu VV ObFZ 
 
d) Romana Koštu za predsedu Športovo-technickej komisie a člena VV ObFZ 
 
e) Ľubomíra Drozda za predsedu Komisie rozhodcov a delegátov zväzu a člena VV ObFZ 
 
f) Milana Nemca za predsedu Trénersko-metodickej komisie a člena VV ObFZ 
 
g) Martina Fungáča za predsedu Komisie mládeže 
 



h) Jána Galetu za predsedu Disciplinárnej komisie 
 
i) Stanislava Neuschla za predsedu Revíznej komisie 
 
j) Evu Hromádkovú za predsedu Odvolacej komisie 
 
k) delegátov Konferencie SsFZ za ObFZ Žiar nad Hronom: 
Zástupcovia FK: Dušan Šipikal, Ľubomír Barák, František Páleník 
Zástupcovia ObFZ: Ján Matonok, Vladimír Ďurian, Martin Fungáč 
Náhradník: Michal Daniš 
 
 
III. Schvaľuje: 
 
a) pracovné predsedníctvo Konferencie ObFZ v zložení: PhDr. Jozef Paršo, Ing. Juraj 
Pilát, Mgr. Ľubomír Samotný, Ing. Ján Letko, Ján Matonok, Tomáš Gemza 
 
b) Mandátovú komisiu Konferencie ObFZ v zložení: Bc. Dominika Ečeková, Martin 
Čierny, Ján Hromádka 
 
c) Návrhovú komisiu Konferencie ObFZ v zložení: Ján Durbák, Jaroslav Vittek, Ján 
Barniak 
 
d) overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Šipikal, Tomáš Rosenberg 
 
e) zmenu programu: 

- vypustenie bodu: 6. Informácia o hospodárení ObFZ 
- doplnenie bodu “Vystúpenie hostí” 

 
f) program rokovania Konferencie ObFZ: 

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov ObFZ 
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 
3. Správa Mandátovej komisie 
4. Schválenie programu konferencie 
5. Správa o činnosti VV ObFZ 
6. Správa Revíznej komisie 
7. Vystúpenie hostí 
8. Voľba Volebnej komisie na volebné obdobie 2017 - 2021 
9. Voľba predsedu ObFZ na volebné obdobie 2017 - 2021 
10. Voľba ďalších orgánov ObFZ na volebné obdobie 2017 - 2021 
11. Vyhlásenie výsledkov volieb 
12. Voľba delegátov Konferencie SsFZ za ObFZ Žiar nad Hronom 



13. Schválenie návrhu uznesenia 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
g) doplnenie kandidátky na volené funkcie ObFZ, v zmysle návrhov FK, o: Milana Nemca 
(TMK), Jána Galetu (DK), Evu Hromádkovú (OK) 
 
h) verejnú voľbu volených funkcií ObFZ s výnimkou voľby predsedu KR a DZ a člena VV 
 
i) tajnú voľbu predsedu KR a DZ a člena VV 
 
j) správu Volebnej komisie o zvolení: 
 

- Jána Matonoka za predsedu ObFZ a predsedu VV ObFZ 
 

- Vladimíra Ďuriana za podpredsedu ObFZ a podpredsedu VV ObFZ 
 

- Romana Koštu za predsedu ŠTK a člena VV ObFZ 
 

- Ľubomíra Drozda za predsedu KR a DZ a člena VV ObFZ 
 

- Milana Nemca za predsedu TMK a člena VV ObFZ 
 
- Martina Fungáča za predsedu KM 

 
- Jána Galetu za predsedu DK 

 
- Stanislava Neuschla za predsedu RK 

 
- Evy Hromádkovej za predsedu OK 

 
k) návrh uznesenia z rokovania Konferencie ObFZ 
 
 
IV. Ukladá: 
 
a) predsedovi ObFZ vyhodnotiť v orgánoch ObFZ priebeh a výsledky Konferencie ObFZ a 
podrobne sa zaoberať pripomienkami, podnetmi a návrhmi, ktoré odzneli v priebehu 
konferencie. 
Termín: 31.01.2018 Zodpovedný: predseda ObFZ 
 
 



V Žiari nad Hronom, 30.10.2017 
 
 
Ján Durbák, v.r. -  predseda Návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Jaroslav Vittek, v.r. -  člen Návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Ján Barniak, v.r. -  člen návrhovej komisie Konferencie ObFZ ZH 
 
Ing. Dušan Šipikal, v.r. -  overovateľ zápisnice 
 
Tomáš Rosenberg, v.r. -  overovateľ zápisnice 


