Príprava najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“
Výkonný výbor ObFZ Michalovce sa ňou zaoberal:
- na svojom 12. zasadnutí dňa 12.11.2018 a v súvislosti s tým prerokoval:
- návrh termínu na jej zvolanie a miesta jej konania;
- na svojom 13. zasadnutí dňa 10.12.2018 a v súvislosti s tým prerokoval:
- kľúč účasti delegátov a hostí na nej;
- návrh jej rokovacieho poriadku;
- návrh jej programu;
- návrh zloženia jej pracovných komisií.
1. Rozhodnutie VV ObFZ o zvolaní najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ
sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce má konať 2x ročne. Výkonný výbor ObFZ Michalovce na základe plánu práce
ObFZ na 1. polrok 2019 schválil na svojom 12. zasadnutí dňa 12.11.2018 po ostatnej volebnej konferencii ObFZ z
1.12.2017, v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí druhé zasadnutie konferencie ObFZ
Michalovce v sezóne 2018/2019. Konferencia ObFZ sa uskutoční
v pondelok 14. januára 2019 od 16:30 h
v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
2. Návrh kľúča účasti delegátov FO-FK a hostí na najbližšej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
14.1.2019:
A) ako delegáti konferencie s právom hlasovať sú povinní sa jej zúčastniť:
Všetci delegáti riadnej konferencie, ktorí boli zvolení na ostatnej volebnej konferencii ObFZ z 1.12.2017 (14).
B) ako hostia konferencie bez práva hlasovať sú na ňu pozvaní:
- predseda ObFZ (1);
- predseda RK ObFZ (1);
- predseda OK ObFZ (1);
- predseda DK ObFZ (1);
- všetci ďalší členovia VV ObFZ (6);
- všetci ďalší predsedovia jednotlivých komisií (KR, ŠTK, MRK, TMK, KM), resp. ich zástupcovia (5);
- zastupujúci sekretár ObFZ (1);
- prípadní zástupcovia iných organizácií (???).
3. Návrh rokovacieho poriadku konferencie najbližšej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa
14.1.2019 je spracovaný samostatne.
4. Program najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ dňa 14.1.2019: Výkonný výbor ObFZ
Michalovce na svojom 13. zasadnutí dňa 10.12.2018 schválil tento návrh jej programu:
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) schválenie pracovného vedenia konferencie
c) schválenie pracovných komisií konferencie (mandátová, návrhová)
d) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
e) schválenie programu konferencie
03. Správa mandátovej komisie konferencie
- predseda MK
04. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018
- predseda ObFZ
a hospodárenie ObFZ za rok 2018
05. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018
- predseda RK
06. Schválenie rozpočtu ObFZ na rok 2019
- predseda ObFZ
07. Príprava jarnej časti sezóny 2018/2019 súťaží ObFZ
- predseda ŠTK
08. Diskusia
- predsedajúci
09. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou
- predseda NK
10. Ukončenie
- predsedajúci.
VV v zmysle Stanov ObFZ rozhodol, že oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d. a ods. 2, písm. a., b.)
majú možnosť najneskôr do 31.12.2018 (najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť
prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi.

5. Návrh na členov pracovných komisií na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa
14.1.2019: Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom 13. zasadnutí dňa 10.12.2018 navrhol aj toto zloženie
pracovných komisií konferencie:
- mandátová komisia: Milan Marjov (OŠK Horovce), Juraj Cinkanič (TJ Družstevník Ruský Hrabovec), Martin
Gerzanič (FK Družstevník Iňačovce).
- návrhová komisia: Július Ihnacik (OcŠK Pozdišovce), Ján Vajda (OFK Hatalov), Blažej Kačkoš (TJ FK
Družstevník Trhovište).
VV v zmysle stanov ObFZ rozhodol, že oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a ods. 2, písm.
a., b.) majú možnosť najneskôr do 31.12.2018 (najneskôr 14 dní pred zasadnutím konferencie) písomne na ObFZ doručiť
prípadné iné návrhy na členov týchto pracovných komisií z radov delegátov konferencie.
V Michalovciach dňa 20.12.2018

Oblastný futbalový zväz Michalovce

