Informácia o riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ z 13.1.2017
Riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“ sa v zmysle „Stanov ObFZ Michalovce“ má konať 2x ročne.
Výkonný výbor ObFZ Michalovce na základe svojho plánu práce sa prípravou tejto konferencie zaoberal už na svojom 36.
zasadnutí dňa 14.11.2016 po ostatnej volebnej konferencii ObFZ z 20.12.2013, na ktorom v súlade so stanovami a
rokovacím poriadkom ObFZ v súvislosti s tým prerokoval:
- návrh termínu na jej zvolanie a miesta jej konania;
- kľúč účasti delegátov a hostí na nej;
- návrh jej rokovacieho poriadku;
- návrh jej programu;
- návrh zloženia jej pracovných komisií.
Materiály tejto konferencie, ktoré vtedy VV prerokoval (Príprava najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“; Rokovací poriadok najbližšej riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“), boli zverejnené na webovej
stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016.
Ďalšie materiály tejto konferencie VV prerokoval na svojom 37. zasadnutí dňa 12.12.2016. Z nich (Pozvánka na
konferenciu; Poverenie pre delegáta klubu na konferenciu) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, pri dátume 16.12.2016.
Pri príprave konferencie sa postupovalo v súlade so stanovami ObFZ a rokovacím poriadkom tejto konferencie
ObFZ, ako aj podľa ďalších rozhodnutí VV k jej príprave. Podľa nich boli stanovené materiály konferencie zverejnené na
webovej stránke ObFZ včas pred konferenciou a informácie o nich boli zverejňované aj v ÚS.
Naviac boli na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, od 2.1.2017 zverejnené aj „Vyhodnotenia
činnosti jednotlivých orgánov ObFZ za 2. polrok 2016 (Konferencia; VV; OK; DK; KR; ŠTK; MRK; TMK; KM; Se; Úsek
správy súťaží; EkÚ)“. Aj pozvánky na konferenciu boli zaslané delegátom klubov i pozvaných hosťom v stanovenom
termíne pred konferenciou.
Konferencia sa uskutočnila v piatok 13.1.2017 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v
Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25. Je potrebné spomenúť, že sa konala za nepríjemných poveternostných podmienok,
keď v noci zo štvrtka na piatok a aj po celý deň v piatok v deň konferencie poriadne snežilo, cesty boli nepriechodné, takže
pre snehovú kalamitu sa niektorí účastníci konferencie na ňu ani nemohli dostaviť, čo v značnej miere ovplyvnilo aj účasť
na konferencii.
Jej obsahovým zameraním bolo zhodnotiť najmä činnosť a hospodárenie ObFZ za obdobie od
predchádzajúcej konferencie, ktorá sa konala dňa 8.7.2016, teda za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016, schváliť
„Hospodárenie ObFZ za rok 2016“ a „Rozpočet ObFZ na rok 2017“ a informovať aj o úlohách v 1. polroku 2017 a
príprave jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ.
Je potrebné skonštatovať, že konferencia predložený program prerokovala a prijala aj uznesenia k jednotlivým
prerokovávaným bodom programu.
Materiály z konferencie (správa mandátovej komisie; správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od
1.7.2016 do 31.12.2016; informácie o príprave jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ; správa návrhovej komisie;
fotozábery; zápis z konferencie) budú priebežne zasielané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
V Michalovciach dňa 13.1.2017
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