Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Zhodnotenie činnosti Konferencie ObFZ Michalovce v 1. polroku 2016
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Jej členmi je po jeden delegát (ako zástupca) každého v
príslušnej sezóne aktívneho futbalového oddielu alebo futbalového klubu územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z
okresov Michalovce a Sobrance.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 15. 1.2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25.
Konferencie sa zúčastnili delegáti (zástupcovia) 34 FO-FK z celkového počtu 60 pozvaných, čo predstavovalo
56,66 %, okrem nich aj 15 hostí z 20 pozvaných.Na konferenciu sa nedostavili zástupcovia týchto 26 FO-FK: Bánovce
n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Choňkovce, Iňačovce, Jovsa, Ložín, MI-Močarany, MI-Topoľany, MFK Zemplín
Michalovce, Niž. Rybnica, Palín, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Ptrukša, Rem. Hámre, Sobrance, Strážske,
Tušice TNV, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Vojany, Vyš. Remety, Zalužice. Z nich sa ospravedlnil len zástupca tohto
1 FO: Tušice TNV.
Konferencia prijala celkom 15 uznesení, z ktorých boli:
- vzaté na vedomie
- 4 (64,69,70,72);
- schvaľovacích
- 10 (58,59,60,61,62,63,65,66,67,68) - z nich je potrebné spomenúť
schválenie „Hospodárenia ObFZ za rok 2015“ a schválenie „Rozpočtu ObFZ na rok 2016“;
- splnené
- 1 (71) - konferencia uložila vyhodnotiť ju na najbližšom zasadnutí VV
ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov, čo bolo splnené. VV vyslovil nespokojnosť s neúčasťou zástupcov FO-FK
na konferencii a navrhol to do budúcnosti riešiť.
Po konferencii sekretár ObFZ spracoval zápis z konferencie, ktorý svojimi podpismi overili na konferencii
schválení overovatelia zápisu. Informácie o konferencii boli zverejnené v ÚS ObFZ. Základné materiály z nej (správa o
činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2015 do 31.12.2015; informácie o príprave jarnej odvety súťaží ObFZ
2015/2016 i nastávajúcej sezóny 2016/2017; uznesenia; fotozábery, zápis z konferencie) boli zverejnené na webovej
stránke ObFZ.
V Michalovciach dňa 24.06.2016
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