
Vo štvrtok 16.11.2017 sa stretli členovia ObFZ Bardejov, aby na volebnej konferencií zvolili svoje 

orgány pre nové volebné obdobie 2017 – 2021. Volebnej konferencie sa zúčastnilo 29 delegátov, keď 

chýbali iba zástupcovia futbalových klubov Beloveža, Gaboltov a Porúbka. Vysoká účasť delegátov 

potvrdila, že členovia ObFZ Bardejov majú záujem o dianie v hnutí a chcú rozhodovať o tom kto 

povedie futbalovú rodinu v okrese Bardejov v ďalšom období. 

Správu o činnosti a hospodárení ObFZ za roky 2014-2017 predniesol predseda ObFZ Mgr. Ján 

Labanc. Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Ing. Ladislav Matej. Konferencia reagovala 

na zrušenie niektorých orgánov SFZ a následne zmeny v Stanovách SFZ a v zmysle týchto zmien 

novelizovala aj Stanovy ObFZ. Po krátkej diskusii v ktorej vystúpil a pozdravil účastníkov 

konferencie zástupca VsFZ p. Štefan Vaľko – člen VV VsFZ a predseda Podtatranského futbalového 

zväzu sa uskutočnili voľby nových orgánov na štvorročné volebné obdobie 2017-2021.  

Na rozdiel od predchádzajúcich volieb bol na funkciu predsedu navrhovaný iba jeden kandidát – 

súčasný predseda ObFZ  Mgr. Ján Labanc z Kobýl, ktorého navrhol klub Partizán Bardejov 

a Výkonný výbor ObFZ. Víťazom volieb sa stal už po šiestykrát za sebou, keď vo voľbách dostal 29 

hlasov. 

Následne sa konali voľby predsedov odborných komisií v ktorých za predsedu Revíznej komisie bol 

zvolený Ing. Ladislav Matej, za predsedu Odvolacej komisie JUDr. Stanislav Súlety a  za predsedu 

Disciplinárnej komisie Jozef Feckanin, st.  

Do Výkonného výboru ObFZ boli konferenciou zvolení  Ing. František Palko (Lopuchov), Ing. Ján 

Greif (Bartošovce), Stanislav Holova (Koprivnica), Miroslav Dorin (Gerlachov), Ján Bľanda 

(Kružľov) a Jozef Kuziak (Marhaň).  

Za členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Bardejov boli zvolení Ing. Anton Chovanec (Bardejov - 

Dlhá Lúka) a Frantšek Šott (Bardejov – Bardejovská Nová Ves).    

Konferencia zároveň schválila zástupcov ObFZ na volebnú konferenciu Východoslovenského 

futbalového zväzu, kde budú okres Bardejov zastupovať funkcionári FK Partizán Bardejov, 

Bardejovská Nová Ves, Raslavice, Gerlachov, Dubinné, Dlhá Lúka, Gaboltov, Koprivnica 

a novozvolený predseda ObFZ  Mgr. Ján Labanc. 


