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VÝZVA

Futbal v Šarišských Michaľanoch od jeho oficiálneho vzniku v roku 1949 zaznamenal  vo
svojej temer už 70 - ročnej histórii významné úspechy. Zo Šarišských Michalian vyšla do
futbalového  sveta  plejáda  výborných  futbalistov,  trénerov,  rozhodcov,  delegátov,  či
funkcionárov futbalu...

Z  našej  obce  pochádzajú  reprezentanti  Slovenskej  republiky  vo  futbale,  olympijský
reprezentant  Slovenska,  majstri  Slovenska  vo  futbale,  víťazi  Slovenského  pohára  aj
futbalisti, ktorí si zahrali prestížnu Ligu majstrov UEFA a Európsku ligu UEFA.

Momentálne  reprezentuje  futbalový  klub  obec  Šarišské  Michaľany  v  najvyššej
východoslovenskej súťaži a počína si výborne.

Vzhľadom k zachovaniu  športových úspechov a  fungovaniu klubu,  ako aj  pre celkovo
zdravý a harmonický vývoj  a rozvoj  mládeže cestou pravidelnej  športovej  činnosti  pod
dohľadom školených odborníkov aj v jeho budúcnosti...



Vyzývam chlapcov aj dievčatá zo Šarišských Michalian aj zo širokého okolia...

Vekové ročníky od 2013 - 2004 , prihláste sa a hrajte futbal aktívne v našom klube OŠFK
Šarišské Michaľany ako registrovaní hráči.

Pre základnú registráciu je potrebná iba jedna fotografia pod plecia, rodné číslo, adresa
bydliska a platná email adresa – registrácia je bezplatná.

Informujte sa o možnosti začať hrať futbal aktívne v našom futbalovom klube, kedykoľvek
na facebookovej stránke:

Attila Mikloško (tajomník klubu), alebo píšte na klubový email: osfksm@gmail.com.

Kategória žiakov je v našom klube v súťažnom ročníku 2018/19 rozdelená do troch
vekových kategórií:

Tréner:  Michal Marcinko,

Starší žiaci U15 pôsobia v majstrovskej súťaži III.lige ObFZ Prešov,

Mladší žiaci U 13 hrajú turnajovým spôsobom ELARÍN CUP ObFZ Prešov,

Prípravka U 9 – nehrá zatiaľ súťažne,

Najmladších  adeptov  do tajov futbalu vo  vekovej  kategórii   U  9,   bude zaúčať  tréner
Róbert Senderák.

KONTAKT: 

predseda klubu: Peter Dugas - 0907 747 806,

tajomník klubu: Attila Mikloško – 0905 954 445,

tréner žiakov: Michal Marcinko – 0902 190 694.

Poprosím Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch, Farnosť Šarišské Michaľany, Základnú
školu  v  Šarišských  Michaľanoch,  Materskú  školu  v  Šarišských  Michaľanoch,  Detský
domov v Šarišských Michaľanoch o zverejnenie výzvy na web stránkach a informačných
tabuliach.

ďakujem,

s pozdravom,

Attila Mikloško, 
tajomník klubu
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