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ZÁPISNICA 

z konferencie ObFZ Rožňava konanej 01. 03. 2019 

 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie. 

2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej a mandátovej komisie. 
3. Správa predsedu mandátovej komisie. 
4. Schvaľovanie programu Riadnej konferencie ObFZ. 
5. Správa o činnosti ObFZ za obdobie od poslednej konferencie ObFZ. 

6. Správa predsedu Revíznej komisie za obdobie od poslednej konferencie ObFZ.  
7. Správa o hospodárení ObFZ - čerpanie rozpočtu za rok 2018 a jeho schválenie. 
8. Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2019 a jeho schválenie. 

9. Kredity. 
10. Diskusia – rôzne. 
11. Návrh a schválenie uznesení Riadnej konferencie ObFZ. 

 

 

1. Konferenciu otvoril a viedol p. J. Džubák. 

2. Prebehla voľba pracovných komisií v zložení:  

Mandátová: predseda – V. Gallo, členovia – G. Čižmár a Cs. Jonáš. 

Návrhová: predseda – D. Gallo, členovia – L. Bernáth a M. Bernáth. 

3. Berie na vedomie správu mandátovej komisie o prezentácii a počte delegátov, ktorá konštatuje, 

že Konferencia ObFZ Rožňava je uznášaniaschopná. 

4. Program konferencie bol schválený. 

5. Správa o činnosti ObFZ za obdobie od poslednej konferencie ObFZ predniesol predseda ObFZ J. 

Džubák a predseda ŠTK V. Gallo. 

6. Konferencia berie na vedomie správu Revíznej komisie. 

7. Rozpočet za rok 2018 bol schválený. 

8. Návrh rozpočtu na rok 2019 bol  schválený. 

9. Niektoré kluby nedostali kredity za mládež, ObFZ sa bude snažiť tento problém urgentne vyriešiť. 

10. Diskusia prebiehal priebežne počas bodov programu 



11. Uznesenia bolo navrhnuté a schválené. Komisia ObFZ Rožňava: 

- Schválila program konferencie 

- Schválila pracovné komisie v zložení:  

Mandátová: predseda – V. Gallo, členovia – G. Čižmár a Cs. Jonáš. 

Návrhová: predseda – D. Gallo, členovia – L. Bernáth a M. Bernáth. 

- Berie na vedomie správu mandátovej komisie o prezentácii a počte delegátov, ktorá 

konštatuje, že Konferencia ObFZ Rožňava je uznášaniaschopná. 

- Schvaľuje program konferencie  

- Berie na vedomie správu o činnosti ObFZ za obdobie od poslednej konferencie ObFZ 

predniesol predseda ObFZ J. Džubák a predseda ŠTK V. Gallo. 

- Schvaľuje, že sa 7. liga dospelých sa bude hráť 2,5 h pred UHČ alebo v sobotu. 

- Schvaľuje, že sa Pohár o predsedu ObFZ bude hrať bez mládežníckych družstiev. 

- Berie na vedomie správu Revíznej komisie. 

- Schvaľuje rozpočet za rok 2018. 

- Schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 

- Berie na vedomie, že niektoré kluby nedostali kredity za mládež a ObFZ bude tento 

problém urgentne riešiť. 

 

Na záver poďakoval predseda ObFZ p. J. Džubák všetkým prítomným a ukončil konferenciu. 

 

 V Rožňave dňa 01. 03. 2019 

 

 

 

 

Ladislav Dávid                                                                                     RNDr. Ján Džubák        
sekretár ObFZ                                                                                        predseda ObFZ 

 


