Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Zhodnotenie činnosti Sekretariátu ObFZ Michalovce v 1. polroku 2016
Sekretariát ObFZ hlavne zásluhou sekretára ObFZ zabezpečoval každodennú činnosť ObFZ medzi
zasadnutiami jednotlivých orgánov ObFZ.
Pod správu sekretariátu ObFZ patrilo:
- spracovanie a zverejňovanie Úradných správ ObFZ (prostredníctvom nich bol zabezpečený podrobný prenos
informácií zo zasadnutí jednotlivých orgánov ObFZ na FK-y i pre futbalovú verejnosť; prenos najdôležitejších
informácií z ÚS SFZ a VsFZ do ÚS ObFZ zabezpečoval sekretár ObFZ; v hodnotenom období ich bolo zverejnených
celkom 26, od č. 28 po č. 53);
- spolupráca s médiami zameraná hlavne na propagáciu činnosti (výsledky stretnutí všetkých súťaží ObFZ si
každý mohol nájsť na futbalnete; aj napriek tomu boli tieto s údajmi z nich a tabuľkami po každom kole v utorok
zverejňované aj v týždenníku Zemplínske noviny, začo patrí vďaka Róbertovi Andrejovi, športovému redaktorovi
Korzára; zásluhou neho i sekretára boli v ňom zverejňované aj akcie a podujatia, ktoré organizoval ObFZ; škoda len, že
na propagácii futbalu sa v ňom viac nepodieľali spravodajcovia FK-ov; kluby nepropagujú svoju činnosť, nezverejňujú
výsledky svojich prípravných stretnutí, neinformujú o organizovaní svojich podujatí);
- správa web stránky ObFZ (na základe dohody s ObFZ ju zabezpečoval Peter Gožo; podklady k
zverejňovaniu na stránku boli zasielané e-mailom väčšinou z ObFZ prostredníctvom sekretára ObFZ; na stránke ObFZ
boli zverejňované: všetky dôležité samostatné informácie; vyhodnotenia činnosti komisií ObFZ za 2. polrok 2015;
informácie o organizovaní jednotlivých akcií a podujatí ObFZ, aj s podkladmi k nim; vyhodnotenia jednotlivých akcií a
podujatí ObFZ s prípadnými fotodokumentáciami; informácie z prípravného futbalu; pravidelné Úradné správy ObFZ;
obsadenia R a D na stretnutia súťaží ObFZ; informácie o príprave novej sezóny 2016/2017; nominácie na tréningové
zrazy výberov ObFZ U12, U13, U14, ako aj ich zhodnotenia; matričné úkony ObFZ v mesiacoch 01-06; potrebné
tlačivá; ponuky firiem; a iné);
- organizačné zabezpečovanie akcií a podujatí ObFZ;
- príprava konferencie ObFZ a jednotlivých zasadnutí VV-u ObFZ;
- spracovanie zápisu z konferencie i zo zasadnutí VV-u ObFZ;
- kontakt so SFZ i VsFZ;
- kontakt s funkcionármi klubov;
- práca v ISSF;
- správa súťaží ObFZ;
- ekonomický úsek ObFZ;
- a iné.
V Michalovciach dňa 24.06.2016

Ing. Jaroslav B e n d z á k ,
sekretár ObFZ Michalovce

