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Titl.                                    Michalovce 16.11.2021 

Všetkým v sezóne 2017/2018 aktívnym FO a FK  

územne patriacim pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance 

 

 

Poverenie pre delegáta klubu na volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021 

 

 Na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ Michalovce, z jeho 38. zasadnutia z 9.8.2021 v tomto 4-

ročnom funkčnom období rokov 2018-2021, sa najbližšia volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“ uskutoční  

v piatok 26. novembra 2021 od 15:30 h  

v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25  

(na prízemí, vľavo od vchodu do budovy). 

 

 VV ObFZ, v súlade so Stanovami ObFZ Michalovce, schválil aj kľúč delegátov na túto konferenciu, podľa 

ktorého sa jej ako delegáti konferencie s právom hlasovať sú povinní na náklady svojho FO - FK zúčastniť:  

  - za každý v sezóne 2021/2022 aktívny FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce (aj zo súťaží SFZ a 

VsFZ) po 1 poverený zástupca klubu (delegát klubu, resp. jeho náhradník). ObFZ odporučil za delegáta FO a FK na túto 

konferenciu v prvom rade vyslať funkčne najvyššieho predstaviteľa FO - FK (prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí 

druhého z funkčne najvyšších zástupcov FO - FK (viceprezident, podpredseda, tajomník a pod.). V prípade klubu, ktorého 

A-družstvo mužov štartuje v súťažiach SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto konferencie môže namiesto najvyššieho 

predstaviteľa klubu ako delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu štartujúceho v súťažiach ObFZ (najprv 

zástupca B-družstva mužov, potom zástupca družstva dorastencov, alebo zástupca družstva žiakov). 

 

         Oblastný futbalový zväz Michalovce  
          

---------------------------------------------------------------  Tu odstrihnúť!  ------------------------------------------------------------ 

 

 

N Á V R A T K A 

o poverení delegáta klubu na volebnú „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021  

(vyplnenú a potvrdenú ju má delegát klubu odovzdať pri prezentácii na tejto konferencii dňa 26.11.2021) 

 
Futbalový oddiel - futbalový klub: …....................................................................................................................................  

 
týmto potvrdzuje, že na volebnej „Konferencii ObFZ Michalovce“, ktorá sa uskutoční v piatok 26.11.2021 od 15:30 h v 

malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu 

do budovy), sa za náš klub ako delegát konferencie s právom hlasovať zúčastní:  

 

titul, meno, priezvisko: …............................................................................, dátum narodenia: …......................................,  

 

presná adresa bydliska: …............................................................................, číslo mobilu: ….............................................,  

 

e-mailová adresa: …................................................................, registračné číslo v ISSF: ................................................... .  

 

          

V ............................................... dňa .................................. 

 

             Potvrdenie za FO - FK:  _______________________ 

                podpis štatutára FO - FK  

                      

          _______________________ 

       odtlačok pečiatky FO - FK:  čitateľné meno a priezvisko  

          

          _______________________

                             funkcia vo FO - FK  
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