SPRAVODAJ č.29
Súť. roč. 2015/2016

18.02.2016

Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK zverejňuje evidované pohľadávky FK voči ObFZ za rok 2015 – cez ISSF systém
TJ Elán Zvolen
- MZF 06/2015
20,00 € zastavená činnosť
TJ Družstevník Cerovo
- MZF 08,09,10 / 2015
420,00 € zastavená činnosť
TJ Družstevník Rykynčice
- MZF 09,10,11 / 2015
60,00 € zastavená činnosť
TJ Družstevník H. Moravce - MZF 10 / 2015
503,00 € zastavená činnosť
HK zverejňuje evidované pohľadávky FK voči ObFZ za rok 2015
TJ Družstevník Rykynčice
- nedoplatok za mzdy rozhodcov 119,13 €
HK zverejňuje evidované pohľadávky FK voči iným subjektom za rok 2015
TJ Družstevník Rykynčice
- medziodielová pohľadávka MFK Vígľaš Pstruša 250,48 €
HK vyzýva FK na urýchlené vysporiadanie hore uvedených náležitostí v pripade akýchkoľvek
nejasností prosím o skontaktovanie sa s HK.
HK žiada TJ Družstevník Látky na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti - mesačnej
zbernej faktúry za január 2016. Dátum splatnosti MZF bol 10.02.2016.
Komisia R aD – predseda Tibor Kučera

1. KR oznamuje , že zimný seminár R a DZ je naplánovaný na 18.3.2016 od 16:00 hod v hoteli
Tenis vo Zvolene. KR žiada všetkých R a DZ aby si na uvedený termín zariadili pracovné
a súkromné záležitosti tak, aby sa seminára mohli zúčastniť.
2. KR vyzýva všetkých R, ktorí majú záujem o preškolenie na delegátov, aby písomne potvrdili
svoj záujem. Žiadame všetkých záujemcov, aby pri prihlásení uviedli či majú záujem pracovať ako
delegáti už od jarnej časti ročníka 2015/2016, tí budú preškolení ešte v mesiaci február a marec , na
oblastnej úrovni a zároveň sa zúčastnia licenčného seminára v Banskej Bystrici v mesiaci máj
2016, alebo majú záujem pracovať ako delegáti až od nového ročníka 2016/2017. Tí budú
prihlásení na licenčný seminár v máji 2016.
Sekretariát ObFZ – sekretár Jozef Hrdlička
1. Dávame do pozornosti informáciu, žek dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť
svoje osobné informácie , ako adresu bydliska a telef. kontakt, ale aj to, či má byť Vaša
fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám,
bez toho, aby bolo potrebné kontaktovať helpdesk alebo sekretára zväzu.
2. Ďalej Vás žiadame , aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, telef. kontakt a e-mail z
toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby nemal problém Vás
kontaktovať. Choďte na ISSF helpdesk ,vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v
troch blokoch máte možnosť zmeny osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie),
emailu a hesla.
3. Sekretariát a vedenie ObFZ Zvolen gratuluje dlhoročnému členovi komisií ObFZ Zvolen
pánovi Jánovi Makanovi k životnému jubileu 80 rokov. Prajeme veľa zdravia a osobných
úspechov!

POZVÁNKA
na Konferencia ObFZ Zvolen ,
ktorá sa uskutoční dňa 26.02.2016 o 16,00 hod.
v Teniscentre Zvolen.

PROGRAM:
1. Otvorenie v zmysle Stanov ObFZ Zvolen § 11 čl.2a a čl.3
2. Schválenie programu Konferencie ObFZ Zvolen
3.Schválenie pracovného predsedníctva, skrutátorov, Rokovacieho poriadku
4.Voľba Mandátovej komisie a návrhovej komisie
5.Správa o činnosti ObFZ a VV ObFZ od poslednej konferencie
6.Správa o hospodárení ObFZ za rok 2015
7.Správa Revíznej komisie o vykonaných revíziách za rok 2015 a 2016
8.Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti Konferencie
9.Návrh rozpočtu na rok 2016
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie z Konferencie
12.Záver Konferencie
Účasť jedného zástupcu klubu nutná.

Zvolen 11.02.2016

Ing. Juraj Pilát
predseda ObFZ Zvolen v.r.

