
Zápisnica z valného zhromaždenia 

občianskeho združenia 

Zväz maleho futbalu Prešov 
 
Dátum konania: 30.05.2016 o 19,00 hod 

 

Prítomní: Ondrej Kačmár 

  Ján Kovaľ 

  Marián Kolozsy 

  Jozef Kovaľ 

  

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie valného zhromaždenia 

2. Termín podania prihlášky do ligy na sezónu 2016-2017 

3. Určenie výšky štartovného pre ročník 2016-2017 

4. Systém ligy 

5. Majstrovstva republiky v malom futbale 

6. Majstrovstvá Európy U21 + majstrovstva Európy seniorov 

7. Diskusia 

8. Záver valného zhromaždenia 

 

K bodu č. 1: 

 

Zasadnutia valného zhromaždenia občianskeho združenia Zväz malého futbalu Prešov otvoril 

a viedol Ondrej Kačmár so súhlasom prítomných účastníkov, ktorý zároveň konštatoval 

prítomnosť osôb podľa prezenčnej listiny a uznášaniaschopnosť VZ. Nikto nemal žiadne 

pripomienky. 

 

K bodu č. 2: 

 

Valné zhromaždenie navrhlo deň 29.06.2016 ako posledný možný termín podania  prihlášky 

do ligy ročníka 2016-2017. Dňa 29.06.2016 sa uskutoční schôdza všetkých vedúcich 

mužstiev. Miesto a čas sa určí dopdatočne. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 hlasov 

Za: 4 hlasov   proti: nikto   zdržal sa: nikto 

 

K bodu č. 3: 

 

VZ určilo výšku štartovného pre ročník 2016-2017 vo výške 70,- €. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 hlasov 

Za: 4 hlasov   proti: nikto   zdržal sa: nikto 

 
 

 

 



K bodu č. 4: 

 

Systém ligy ostáva rovnaký ako v ročníku 2015-2016. 

Za rozhodcov sa neprihlásil nikto.   

V sobotu sa bude odohrávať zápas s nedele v čase od 16:45 – 18:20 podľa svetelných 

podmienok.  

Mužstvo vypadáva zo súťaže po 3 kontumačných prehrách. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 hlasov 

Za: 4 hlasov   proti: nikto   zdržal sa: nikto 

 

 

K bodu č. 5: 

 

Majstrovstvá republiky v malom futbale sa uskutočnia v termíne .......... Prešov je po 

minuloročných majstrovstvách republiky v raitingu na 1 mieste. Môžu sa ho zúčastniť 4 

mužstvá ligy.  

 

K bodu č. 6: 

 

Na majstrovstva Európy U21 pôjdu 4 hráči z ligy. 

Na majstrovstva Európy seniorov pôjdu ....... 

Valné zhromaždenie odsúhlasilo 500,- € ako podpora reprezentantov na ME U21 a ME 

seniorov 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 4 hlasov 

Za: 4 hlasov   proti: nikto   zdržal sa: nikto 

 

 

 

 

V Prešove dňa 30.05.2016 

 

 

 

 

 

Ondrej Kačmár, predseda       .................................... 

 

 

Marián Kolozsy, podpredseda     .................................... 

 

 

Mgr. Ján Kovaľ, podpredseda     .................................... 

 

 

Jozef Kovaľ, člen revíznej komisie     .................................... 


