
O b  l  a s  t  n  ý    s  t  o l  n  o  t  e  n  i  s  o  v  ý    z  v  ä  z   H  u  m  e  n  n  é   

Zápisnica 

zo zasadnutia VV ObSTZ Humenné z dňa 24. 1. 2020 

Prítomní: Korba Tomáš, Hrežík Marián, Ing. Burda Jozef, Ing. Michalko Ján                                                                                                                         

Neprítomný: Mgr. Mazanec Marián (ospravedlnený) 

Program:   1. Úvod 

  2. Informácie predsedu VV ObSTZ 

  3. Informácie ŠTK k 1.časti súťaže 5. a 6. ligy 

  4. Informácie finančnej komisie za rok 2019 

  5. Schválenie kalendára súťaží 

  6. Rôzne – diskusia 

  7. Návrh uznesenia 

  8. Záver. 

 

1. Na úvod zasadnutia všetkých privítal predseda VV ObSTZ Humenné. Skonštatoval, že výbor je uznášaniaschopný a prítomných oboznámil 

s programom.  

 

2. Vďaka založeniu bankového účtu, zväz prijal finančné prostriedky od VsSTZ.                                                                                                        

Potreba dôstojného ukončenia sezóny.                                                                                                                                                                    

Organizovanie turnaja pre mládež bez registrácie resp. klubovej príslušnosti. 

 

3. Kontumácie 4 zápasov z dôvodu nenastúpenia družstiev na stretnutie, za čo im bola udelená aj pokuta. V ďalšom 1 prípade bol výsledok 

zmenený na základe schváleného protestu.                                                                                                                                                            

Oboznámenie s nutnosťou predohrávky 22.kola 5.ligy najneskôr do 29. 2. 2020 /z dôvodu neskorého ukončenia súťaže v porovnaní 

s VsSTZ/. Termín si určia družstvá po dohode. 

 

4. Všetky kluby uhradili štartovné a vyrovnali podlžnosti z predchádzajúceho obdobia.                                                                                                   

Prijaté financie od VsSTZ v sume 508 €. 

 

5. Oblastné majstrovstvá dospelých sa uskutočnia 1. 3. 2020 /preložené z dňa 29.2020, z dôvodu konania volieb do NRSR/, prihlášky na 

usporiadanie zaslať do 5. 2. 2020 

5. 4. 2020 ukončenie súťaží 5. a 6. ligy 

Turnaj „TOP 12“ sa uskutoční 18. 4. 2020 

Dňa 24. 4. 2020 sa uskutoční posedenie VV ObSTZ a zástupcov družstiev /vyhodnotenie 5. a 6. ligy, turnaja „TOP  12“, odovzdávanie 

pohárov, vecných cien a diplomov/ 

Predbežná dohoda organizovania turnaja pre neregistrovanú mládež, po ukončení všetkých súťaží 

 

6. Nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil. Keďže všetky dôležité veci sa prerokúvali v predchádzajúcich bodoch. 

 

7. VV ObSTZ ukladá: 

1. Vybrať miesto konania oblastných majstrovstiev dospelých /31.1.2020, Hrežík M./ 

2. Usporiadať turnaj „TOP 12“ po ukončení súťaže /18.4.2020, Korba T./ 

3. Zaobstarať poháre, vecné ceny a diplomy /28.2.2020, Hrežík M./ 

4. Vyzbierať uložené pokuty /31.1.2020 Ing. Michalko J./ 

5. Zorganizovať posedenie po ukončení sezóny /VV ObSTZ/ 

         8.   Ná záver predseda VV ObSTZ Humenné všetkým prítomným členom poďakoval. 

 

V Humennom dňa 24. 1. 2020       Predseda VV ObSTZ Humenné 

           Korba Tomáš 


