Uznesenie
z Konferencie SsFZ, konanej 13. 12. 2012 v B. Bystrici
Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu zvolaná v súlade so Stanovami SsFZ, využívajúc svoju
výhradnú kompetenciu, vyplývajúcu z čl. 11 Stanov SsFZ, sa na svojom dnešnom zasadnutí zaoberala
najmä novelizáciou svojich stanov tak, aby boli v súlade so Stanovami SFZ, tak ako nás k tomu zaviazala
vo svojom uznesení ostatná Konferencia SFZ a aby v nasledujúcom období čo najúčelnejšie usmerňovala
činnosť svojich členov a orgánov v regióne stredného Slovenska.
Po prerokovaní schválených bodov programu konferencie, predložených materiálov a diskusii, prijíma
Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici z dnešného rokovania nasledovné
uznesenie:

I. Berie na vedomie:
a) správu mandátovej komisie s konštatovaním, že Konferencia SsFZ je uznášaniaschopná,
b) aktuálne informácie prednesené predsedom SsFZ Jozefom Paršom,
c) informatívnu správu o Organizácii súťaží mládeže v SsFZ, vyvolaných zmenami v súťažiach riadených
SFZ od súťažného ročníka 2013/2014,

II. Schvaľuje:
a) program rokovania Konferencie SsFZ a rokovací poriadok,
b) pracovné predsedníctvo Konferencie SsFZ v zložení: Karol Belaník, Jozef Paršo , František Vorel,
Jaroslav Jekkel Ján Hlaváč, Miroslav Spišiak a Ladislav Matejka,
c) voľbu mandátovej komisie v zložení: Igor Repa – predseda, Vladislav Brisuda a Radovan Baník členovia,
d) voľbu návrhovej komisie v zložení: Ján Čilík – predseda, Ján Majsniar, Jozef Ďubjak, Jozef Hrdlička
a Ladislav Šánta - členovia,
e) novelizované Stanovy SsFZ,
f) voľbu delegátov na Konferenciu SFZ, zastupujúcich SsFZ : František Vorel, Ján Forgon, Jozef Kvasna,
Vojtech Kováč, Silvester Habiňák a Pavol Beťko,

IV. Ukladá :
a) Zaslať k registrácii na MV SR konferenciou schválený text Stanov SsFZ.
T: 31.12.2012
Z: vedúci sekretár SsFZ
b) Zaregistrovaný text Stanov SsFZ zverejniť v čo najkratšom čase na web. stránke SsFZ.
T: do 31. 3. 2013
Z: vedúci sekretár SsFZ
a) Vyhodnotiť v orgánoch SsFZ priebeh a výsledky Konferencie SsFZ a podrobne sa zaoberať
pripomienkami, podnetmi a návrhmi, ktoré odzneli v priebehu konferencie.
T: VV do 31. 1. 2013
Z: predseda SsFZ
d) V súvislosti so zmenami v Stanovách SsFZ pripraviť nový Organizačný poriadok SsFZ a tento predložiť
na prerokovanie najbližšej konferencie.
T: do 13. 12. 2013
Z: predseda SsFZ
e) Informovať funkcionárov FK, ako i širokú futbalovú verejnosť o najdôležitejších rozhodnutiach
Konferencie SsFZ .
T: do 31. 12. 2012
Z: vedúci sekretár SsFZ

-2Vzhľadom na kompetencie vyplývajúce zo znenia Stanov SsFZ (čl. 16) Rada SsFZ v oddelenom
hlasovaní na konferencii:
Schváluje:
a) správu o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia rady,
b) rozpočet SsFZ na rok 2013,
c) organizáciu súťaží mládeže od súťažného ročníka 2013/2014.

V Banskej Bystrici 13. 12. 2012
Ján Čilík v.r. – predseda návrhovej komisie Konferencie SsFZ

