
Organizačné pokyny
pre delegátov Konferencie Stredoslovenského futbalového zväzu

(Konferencia SsFZ 19. 12. 2009)

Vážený delegát,

Konferencia SsFZ dôsledne zhodnotí prácu vo futbalovom hnutí v Stredoslovenskom regióne a načrtne 
nové úlohy na roky 2009 – 2013. Záleží nám, aby počas tohto významného rokovania našli priestor všetky 
významné názory a podnety delegátov, futbalových klubov i ObFZ. Význam konferencie podčiarkuje aj fakt, 
že v jej priebehu sa v súlade so Stanovami SsFZ uskutočnia voľby do riadiacich orgánov zväzu.
Vám bola  daná dôvera,  zastupovať  FK,  resp.  ObFZ a sme presvedčení,  že  svojou účasťou prispejete 
k zdarnému a tvorivému priebehu konferencie.
Priložený mandát (pozvánka) Vás oprávňuje na vstup do rokovacej miestnosti.

Miesto konania konferencie

Konferencia SsFZ sa koná

19. 12. 2009 o 10.00 hod.

vo veľkej kongresovej sieni Krajského úradu v Banskej Bystrici,  Nám. Ľ. Štúra 1 (300 m od futbalového 
štadióna DUKLA B. Bystrica).

Doprava

Delegáti si zabezpečia dopravu do miesta konania individuálne. Cestovné náležitosti Vám budú uhradené. 

Stravovanie

Raňajky budú podávané od 9.00 hod., obed v prestávke rokovania. Stravné lístky obdržíte pri prezentácii.

Prezentácia

Pri príchode na konferenciu sa pri prezentácii  preukážete svojim mandátom. Určené miesto v rokovacej 
miestnosti zaujmite najneskôr 10 min. pred začiatkom konferencie. Prezentácia sa uskutoční od 9.00 do 
9.50 hod. pred vchodom do rokovacej miestnosti, kde obdržíte ďalšie materiály.
Účasť  iných  osôb  ako  delegátov  a pozvaných  hostí  nie  je  prípustná.  V prípade  náhlej  zmeny  delegát 
predloží poverenie FK, ktoré musí obsahovať dva podpisy štatutárnych zástupcov a pečiatku klubu, ktorým 
poverujú menovaného zastupovať FK na Konferencii SsFZ.
V prílohe Vám zasielame:
- pozvánku, ktorá je zároveň mandátom, 
- program rokovania, 
- rokovací poriadok 
- volebný poriadok
- ostatné materiály obdržíte pri prezentácii.

Zasadací poriadok

Delegáti  budú rozdelení  podľa  jednotlivých  oblastných  futbalových  zväzov.  Informáciu  o rozdelení  Vám 
podá poriadateľská služba pri prezentácii.

Pričiňme sa spoločne o úspešný priebeh konferencie.
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