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Titl.
Michalovce 16.12.2016
Všetkým v sezóne 2016/2017 aktívnym FO a FK územne patriacim pod ObFZ Michalovce;
všetkým orgánom ObFZ Michalovce a ďalším pozvaným hosťom

Pozvánka
na Konferenciu ObFZ Michalovce
Výkonný výbor ObFZ Michalovce, na základe plánu práce ObFZ na 1. polrok 2017, na svojom 36. zasadnutí
dňa 12.12.2016 v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2014-2017, v zmysle stanov ObFZ, rozhodol zvolať druhé
zo zasadnutí konferencie ObFZ Michalovce v sezóne 2016/2017, ktoré sa uskutoční
v piatok 13. januára 2017 od 15:30 h
v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25
(na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).
PROGRAM:
01. Otvorenie:
- predsedajúci
a) privítanie delegátov a hostí;
b) vyhlásenie o zvolaní konferencie v súlade so Stanovami ObFZ
c) organizačné pokyny
02. Procedurálny úvod:
- predsedajúci
a) schválenie rokovacieho poriadku konferencie
b) menovanie skrutátorov konferencie a overovateľov zápisu konferencie
c) schválenie pracovného vedenia konferencie
d) schválenie pracovných komisií konferencie (mandátová, návrhová)
e) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
f) schválenie programu konferencie
03. Udelenie ocenení ObFZ
- člen VV
04. Správa mandátovej komisie konferencie
- predseda MK
05. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016
- predseda ObFZ
06. Rozpočet ObFZ na rok 2017
- člen VV
07. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016
- predseda RK
08. Príprava jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ
- predseda ŠTK
09. Diskusia
- predsedajúci
10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou
- predseda NK
11. Ukončenie
- predsedajúci.
Účastníkmi tejto konferencie sú delegáti FO-FK a hostia.
Ako delegáti konferencie s právom hlasovať sú povinní sa jej na náklady svojho FO - FK zúčastniť:
- za každý v sezóne 2016/2017 aktívny FO a FK územne patriaci pod ObFZ Michalovce (aj zo súťaží SFZ a
VsFZ) po 1 poverený zástupca klubu (delegát klubu, resp. jeho náhradník). ObFZ odporučil za delegáta FO a FK na túto
konferenciu v prvom rade vyslať funkčne najvyššieho predstaviteľa FO - FK (prezident, predseda, a pod.) alebo v poradí
druhého z funkčne najvyšších zástupcov FO - FK (viceprezident, podpredseda, tajomník a pod.). V prípade klubu, ktorého
A-družstvo mužov štartuje v súťažiach SFZ alebo v súťažiach VsFZ, sa tejto konferencie môže namiesto najvyššieho
predstaviteľa klubu ako delegát konferencie zúčastniť zástupca družstva klubu štartujúceho v súťažiach ObFZ (najprv
zástupca B-družstva mužov, potom zástupca družstva dorastencov, alebo zástupca družstva žiakov).
Každý delegát klubu je povinný pri prezentácii pred začiatkom konferencie odovzdať vyplnenú a potvrdenú
„Návratku o poverení delegáta klubu na Konferenciu ObFZ Michalovce dňa 13.1.2017“.
Ako hostia konferencie bez práva hlasovať sú na ňu pozvaní:
a) na náklady ObFZ: predseda ObFZ (1); predseda RK (1); predseda OK (1); predseda DK (1); všetci ďalší
členovia VV (6); všetci ďalší predsedovia jednotlivých komisií (KR, ŠTK, MRK, TMK, KM), resp. ich zástupcovia (5);
sekretár ObFZ (1); organizační pracovníci konferencie (3).
b) na náklady svojich organizácií: prípadní zástupcovia iných organizácií.
Účasť zástupcu každého v sezóne 2016/2017 aktívneho FO a FK, územne patriaceho pod ObFZ
Michalovce, i každého pozvaného zástupcu orgánov ObFZ je nutná. Každý si má zariadiť svoj čas tak, aby sa
mohol uvedenej konferencie celej v stanovenom termíne zúčastniť. Predpoklad jej ukončenia je o 17:30 h.
PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,
predseda ObFZ Michalovce

