O konferenciách FZ
Riadne „Konferencie ObFZ Michalovce“: Tieto sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce majú konať 2x ročne.
Výkonný výbor ObFZ Michalovce ich organizuje 2x v jednej sezóne, a to prvú v júli a druhú v januári.
Volebné „Konferencie ObFZ Michalovce“: Tieto sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce majú konať každý
štvrtý rok, lebo funkčné obdobie volených orgánov ObFZ Michalovce je 4-ročné. Ostatná volebná konferencia ObFZ sa
uskutočnila dňa 20.12.2013 a najbližšia sa uskutoční v januári 2018.
Materiály o ostatnej riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 15.1.2016: Prvé z nich o jej príprave
(informácia o jej príprave; rozhodnutie VV ObFZ o jej zvolaní; informácia o jej účastníkoch) sú zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 6.11.2015. Druhé z nich o jej príprave (návrh programu
konferencie; návrh zloženia pracovných komisií konferencie; pozvánka na konferenciu; rokovací poriadok konferencie;
poverenie pre delegáta klubu na konferenciu sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 15.12.2015. Tretie z nich o nej samotnej (informácia o konferencii; fotozábery pracovného vedenia a účastníkov
konferencie; 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, správa mandátovej komisie; správa návrhovej komisie;
zápis z konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 21.1.2016.
Ostatná riadna „Konferencia VsFZ“: Uskutočnila sa v piatok 20.mája 2016 v Košiciach.
Zvolanie riadnej konferencie SFZ (z ÚS SFZ č. 39 z 8.4.2016 - zo Správ VV SFZ): VV SFZ na svojom
aprílovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave a jej delegátom odporučil
tento predbežný program: 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie). 2.
Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii. 3. Schvaľovanie návrhu programu
konferencie SFZ. 4. Schvaľovanie čestného člena SFZ. 5. Udeľovanie ocenení SFZ. 6. Schvaľovanie Volebného a
Rokovacieho poriadku SFZ. 7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ. 8. Schvaľovanie návrhu na
zmenu a doplnenie Štatútu RoS SFZ. 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku RoS SFZ.
10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia
členského. 11. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží. 12. Schvaľovanie návrhu na kapitálový
vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s., prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave. 13. Správa o činnosti
SFZ a SFZ Marketing od ostatnej volebnej konferencie SFZ. 14. Správa Revíznej komisie SFZ. 15. Schvaľovanie
účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok
2014. 16. Správa o hospodárení za obdobie roka 2015, schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie
rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015. 17. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na
rok 2016. 18. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016. 19. Schvaľovanie audítora pre
vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre roky 2015 a 2016. 20. Odvolanie člena VV SFZ –
zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ. 21. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ. 22. Voľby
kontrolóra SFZ. 23. Voľby členov antidopingovej komisie SFZ. 24. Diskusia. 25. Informácia o uzneseniach prijatých
konferenciou. 26. Ukončenie.
Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Konferencia ObFZ sa v zmysle Stanov ObFZ Michalovce
má konať 2x ročne (prvá bola dňa 15.1.2016). Najbližšia sa uskutoční v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do budovy).

