
Príloha č. 2

Zoznam podkladov a písomných materiálov na 
Konferenciu SsFZ – 19. 12. 2009

(materiál na rokovanie Rady SsFZ – 16. 10. 2009)

1. Spracovať, navrhnúť, prerokovať, vytlačiť
- obal na Konferenciu SsFZ
- pozvánka – mandát (hlasovací  lístok)  s podrobným programom (zvlášť pre hostí  a delegátov 

s právom hlasovať – farebne odlíšiť)
- volebné lístky
- prihláška do diskusie
- volebný poriadok
- rokovací poriadok
- zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií
- tlačivo na podnety do návrhu na uznesenie z konferencie
- návrh na voľbu delegátov na Konferenciu SFZ za SsFZ  
- návrh na voľbu členov Rady SFZ za SsFZ  
- návrh kandidátov na voľby za členov VV SsFZ a predsedu RK SsFZ  
- návrh kandidátov na voľbu za predsedu SsFZ Banská Bystrica
- návrh rozpočtu SsFZ na r. 2010
- návrh na potvrdenie Rady SsFZ ( volia príslušné  ObFZ)
- návrh zmien a doplnkov Stanov SsFZ 
- návrh opatrení smerujúcich k ďalšiemu rozvoju futbalu na strednom Slovensku
- návrh na uznesenie z Konferencie SsFZ

2. Spracovať podklady pre rokovanie Konferencie SsFZ
- SsFZ v číslach – súhrn štatistických údajov ObFZ
- správa o činnosti Rady SsFZ od konferencie v r. 2005 a prehľad prijatých uznesení Radou SsFZ 
- JESEŇ 2009 – prehľad športovo-technických údajov súťaží dospelých za jesennú časť vrátane 

počtov a účinkovania FK v súťažiach SFZ (spracuje a dodá ŠTK)
- štatistický prehľad súťaží mládeže vrátane súťaží SFZ + grafy (KM)
- vývoj a prehľad počtu delegátov SsFZ vrátane delegátov zväzu v SFZ najčastejšie nedostatky 

ich postihy (KDZ)
- vývoj a prehľad futbalových rozhodcov SsFZ i SFZ, ženy, vek, podľa ObFZ (KR)
- prehľad  činnosti  Komisie  pre  riešenie  sťažností  SsFZ za  celé  volebné  obdobie  (KpRS – A. 

Jakubec)
- prehľad trestov a disciplinárnych postihov udelených v SsFZ za r. 2005-2009 (DK)
- celkový prehľad prestupov a hosťovaní za celé volebné obdobie (MaK)
- prehľad účinkovania výberov SsFZ – 2005-2009
- zloženie 11-tky roka od začiatku jej vyhlasovania do r. 2009 (TMK)
- prehľad o riešení odvolaní orgánmi SsFZ i SFZ za obdobie rokov 2005-2009 (D. Čaban)
- vývoj ekonomiky SsFZ 2005-2009 (I. Krško)
- prípadné ďalšie tlačoviny a materiály

Všetci členovia VV SsFZ, zvlášť predsedovia komisií predložiť námety a úlohy pre prácu v ďalšom volebnom 
období (písomne), bezpodmienečne do 27. 11. 2009.


