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OBSAHOVÉ A ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZBEČENIE 

KONFERENCIE SsFZ – 13.12.2013 
(Materiál na rokovanie Konferencie SsFZ – 5. 7. 2013) 

 

V zmysle Stanov SsFZ a rozhodnutia konferencie z 13.12.2012 sa v závere tohto roka 

uskutoční volebná Konferencia SsFZ. Vtedy končí aktuálne volebné obdobie 

súčasných orgánov Stredoslovenského futbalového zväzu. 

Jej základným poslaním bude: 

- Zhodnotiť uplynulé volebné obdobie 

- Zvoliť nové orgány 

- Vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu 

 

Aby sme s plnou váţnosťou pripravili tak dôleţité podujatie, predkladáme delegátom 

konferencie (5.7.2013) obsahové a organizačno-technické zabezpečenie volebnej 

Konferencie SsFZ. 

 

a) Termín konania 

13.12.2013 (piatok) od 13,00 hod. v priestoroch Obvodného úradu B.Bytrica, 

Nám. Ľ.Štúra 1 

 

b) Program konferencie 

 
1. Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, ţe konferencia sa koná v zmysle 

Stanov SsFZ 

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie rokovacieho poriadku 

6. Schválenie volebného poriadku 

7. Potvrdenie volebnej komisie, zvolenej na Konferencii SsFZ 5.7.2013 

8. Príhovor predsedu SsFZ 

9. Správa o činnosti SsFZ a VV SsFZ od ostatnej konferencie 

10. Správa predsedu Revíznej komisie SsFZ 

11. Informácia o hospodárení SsFZ v končiacom volebnom období a v r.2013 

12. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2014 

13. Odovzdanie ocenení 

14. Správa mandátovej komisie 

15. Voľba predsedu SsFZ a kandidáta na funkciu člena VV SFZ za SsFZ 

16. Prestávka  

17. Voľba členov VV SsFZ, predsedu RK SsFZ a predsedov orgánov 

zabezpečenia spravodlivosti SsFZ (DK, OK) 

18. Voľba delegátov a ich náhradníkov na Konferenciu SFZ za SsFZ 

19. Schválenie návrhu kandidáta SsFZ na funkciu prezidenta SFZ 

20. Schválenie opatrení a podnetov rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v r. 

2014-2017
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21. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov SsFZ a SFZ 

22. Návrh zmien a doplnkov Stanov SsFZ (ak si to situácia vyţaduje) 

23. Diskusia  

24. Schválenie návrhu uznesenia 

25. Záver  

 

c) Delegáti Konferencie SsFZ s právom hlasovať 

 
72 delegátov, z toho: 

- 36 delegátov za Ţilinský kraj (v rovnakom pomere zástupcovia ObFZ a FK) 

- 36 delegátov za Banskobystrický kraj (v rovnakom pomere zástupcovia ObFZ 

a FK) 

 

d) Účastníci Konferencie SsFZ bez práva hlasovať 

 
1. Zástupcovia SFZ a ďalší hostia 

2. Členovia VV SsFZ 

3. Predsedovia komisií SsFZ 

4. Zástupcovia FK republikových súťaţí zo SsFZ 

5. Členovia sekretariátu SsFZ 

6. Skrutátori 

7. Zástupcovia médií 

 

Spolu účastníkov Konferencie SsFZ: 110-115 osôb (podľa počtu zúčastnených 

hostí) 

 

 

e) Návrh voľby pracovných komisií Konferencie SsFZ 
 
1. Mandátová komisia 

- Predseda:  Igor Repa 

- Členovia:  Bruno Motyčka 

                   Branislav Braučok 

 

2. Návrhová komisia 

- Predseda:  Artúr Jakubec 

- Členovia:  Miroslav Minarčík 

                   Vladimír Mušák 

                   Stanislav Neuschl 

                   Ján Forgon 

 

 

3. Volebná komisia 

- Predseda:   Vladimír Lehoťan 

- Členovia:   Ján Studený 

                   Pavol Beťko 

                   Jozef Kvasna 

                   Ivan Janák 
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f) Vedenie Konferencie SsFZ 

 
Navrhujeme, aby Konferenciu SsFZ riadilo pracovné predsedníctvo a vedením 

konferencie poverujeme: 

I. ČASŤ - Juraj Pilát – podpredseda SsFZ 

II. ČASŤ – František Vorel – podpredseda SsFZ 

g) Termíny konania konferencií ObFZ 

 
1. Odporúčame všetky soboty od 26.10. – 7.12.2013, resp. iné termíny 

2. Ţiadame ObFZ, aby ihneď po skončení konferencií ObFZ písomne informovali 

sekretariát SsFZ o ich záveroch a najmä poslali adresy a kontakty zvolených 

delegátov Konferencie SsFZ za príslušné ObFZ pre budúce volebné obdobie 

 

h) Návrh opatrení a úloh súvisiacich s prípravou Konferencie SsFZ 

 

1. O zvolaní Konferencie SsFZ na 13.12.2013 informovať futbalové hnutie na 

strednom Slovensku. 

T: IHNEĎ                                                             Z: J.Paršo – predseda SsFZ 

 

2. Spracovať  harmonogram konania konferencií ObFZ, v záujme toho nahlásiť 

na SsFZ termíny ich konania. 

T: do 30.9.2013                                Z: Predsedovia ObFZ, sekretariát SsFZ 

 

3. Pravidelne na zasadnutiach VV SsFZ v II. polroku 2013 venovať pozornosť 

príprave Konferencie SsFZ, zaoberať sa jej technickým zabezpečením, 

obsahom i personálnou prípravou. 

T: v texte                                                              Z: J.Paršo – predseda SsFZ 

 

4. Pripraviť podklady a písomne materiály na Konferenciu SsFZ. 

T: do 15.11.2013                         Z: predsedovia komisií a sekretariát SsFZ 

 

5. Delegátom Konferencie SsFZ a ostatným účastníkom poslať materiál 

minimálne 10 dní pred jej konaním. 

T: do 3.12.2013                                                                   Z: sekretariát SsFZ 

 

6. Po skončení Konferencie SsFZ poslať na SFZ informácie o jej priebehu vrátane 

výsledkov volieb, kandidátov na funkcie v SFZ a zloţenie delegátov 

Konferencie SFZ za SsFZ. 

 

 

 

Tento dokument predkladajú:  

 

Mgr. Ladislav Matejka,                                                                PhDr. Jozef Paršo,  
  Vedúci sekretár SsFZ                                                                            Predseda SsFZ 
 

Prílohy: 

 

č.1  Zoznam písomných  materiálov a podkladov  na Konferenciu SsFZ 

č.2  Organizačno –technické zabezpečenie Konferencie SsFZ



        

 

 
 

Príloha č.1 

 

ZOZNAM PÍSOMNÝCH MATERIÁLOV A PODKLADOV 

NA KONFERENCIU SsFZ – 13.12.2013 

 

 

1. Navrhnúť, spracovať, prerokovať a vytlačiť: 

a) Obal na Konferenciu SsFZ – farebný (formát A4) 

b) Pozvánku na konferenciu s programom, farebne rozlíšenú – ţltá delegáti 

s právom hlasovať, biela – ostatní účastníci Konferencie. Pozvánka bude slúţiť 

zároveň ako hlasovací a mandátový lístok (poslať poštou) 

c) Rokovací poriadok konferencie (poslať poštou) 

d) Volebný poriadok konferencie (poslať poštou) 

e) Návrh zloţenia pracovného predsedníctva a pracovných komisií – mandátová, 

volebná, návrhová (poslať poštou) 

f) Tlačivo na podávanie podnetov pre návrhovú komisiu do uznesenia 

z konferencie a prihláška do diskusie – 1 list (poslať poštou) 

g) Návrh opatrení smerujúcich k ďalšiemu rozvoju futbalu v pôsobnosti SsFZ 

(poslať poštou) 

h) Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2014 (poslať poštou) 

i) Návrh zmien a doplnkov Stanov SsFZ – ak si to situácia a okolnosti vyţiadajú 

(poslať poštou) 

j) Organizačné pokyny účastníkom konferencie (poslať poštou) 

k) Volebné lístky – farebne rozlíšené: 

 Ţltá farba – voľba predsedu SsFZ pre I., II. a III.kolo 

 Zelená farba – voľba členov VV SsFZ, predsedu RK SsFZ 

a predsedu Disciplinárnej i Odvolacej komisie (orgány pre 

zabezpečenie spravodlivosti SsFZ) pre I., II. a III.kolo 

 Biela farba – voľba delegátov Konferencie SFZ za SsFZ a ich 

náhradníkov pre I., II. a III.kolo 

 

l) Návrh na uznesenie z Konferencie SsFZ (kostra) 

m) Návrh kandidátky na všetky volené funkcie, prerokovať vo VV SsFZ 

 

2. Spracovať písomné podklady (do obalu) na rokovanie Konferencie SsFZ: 

 

a) SsFZ v číslach – súhrn štatistických údajov podľa jednotlivých ObFZ 

b) Správa o činnosti Rady SsFZ od konferencie v r.2009 a VV SsFZ od 

konferencie v r. 2012 – prehľad prijatých uznesení radou i VV. 

c) Jeseň 2013 v číslach – prehľad športovo-technických údajov súťaţí dospelých 

SsFZ za jesennú časť v r.2013/2014 vrátane počtov FK účinkujúcich 

v súťaţiach SFZ (spracuje a dodá ŠTK) 

d) Štatistický prehľad súťaţí mládeţe SsFZ, vrátane súťaţí SFZ + grafy (KM) 

e) Vývoj a prehľad futbalových rozhodcov SsFZ i SFZ, ţeny, vek, rozhodcovia – 

rozhodkyne FIFA (v tabuľkovej forme) podľa ObFZ (KR) 

f) Vývoj a prehľad počtu delegátov stretnutí SsFZ, vrátane delegátov SFZ, 

najčastejšie nedostatky a ich postihy (v tabuľkovej forme) podľa ObFZ (Úsek 

DZ) 

g) Prehľad činnosti KpRS za celé volebné obdobie (v tabuľkovej forme), 

najčastejšie príčiny sťaţností FK v tabuľkovej forme (KpRS) 



        

 

 
 

h) Prehľad trestov a disciplinárnych postihov udelených v SsFZ za r. 2010-2013 

(DK) 

i) Prehľad prestupov a hosťovaní za celé volebné obdobie po jednotlivých rokoch 

(MaK) 

j) Prehľad účinkovania všetkých  výberov SsFZ v r. 2010-2013 

k) Zloţenie 11-ky roka od začiatku jej vyhlasovania do r. 2013, vrátane 11-ky za 

r.2013 (TMK) 

l) Prehľad o riešení odvolaní orgánmi SsFZ i SFZ za r. 2010-2013 (OK) 

m) Vývoj ekonomiky SsFZ za r.2010-2013 (sekretariát) 

n) Prehľad vyuţívanie prostriedkov z Poštovej banky r.2012,2013 (Mojţišová) 

 

Prípadne ďalšie materiály, štatistiky a prehľady charakterizujúce činnosť SsFZ v r. 

2010-2013 (členovia VV SsFZ, sekretariát,...) 

 

Okrem uvedených materiálov, za spracovanie ktorých sú zodpovední príslušní predsedovia 

komisií a spomínaní funkcionári, ţiadame predloţiť námety a úlohy pre prácu v ďalšom 

volebnom období, ako podklad pre spracovanie dokumentu  - opatrenia ďalšieho rozvoja 

futbalu v novom volebnom období. Všetky materiály ţiadame predloţiť na sekretariát SsFZ 

bezpodmienečne do 15.11.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 
 

Príloha č.2 

 

ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE SsFZ – 13.12.2013 

 

1. Zaistiť a pripraviť rokovaciu miestnosť a príslušný servis 
 

- Kongresová sála OÚ B.Bystrica – zaistiť 

- Ozvučenie – prenosné mikrofóny 

- Zasadací poriadok delegátov s právom hlasovať podľa ObFZ – označenie 

- Predsednícky stôl – menovky 

- Výzdoba – vlajky SFZ, Fair-play, logo SsFZ, baner Poštová banka 

- Projekcia + fotogaléria 

- Šatňa + priľahlé priestory (prezentácia) 

- Parkovanie v okolí OÚ BB – odpratanie snehu 

- Miestnosti na rokovanie pracovných komisií (volebná, návrhová) 

- Miestnosť pre hostí 

- Audiozáznam s rokovania konferencie 

- Urny a plenta na voľby 

 

2. Prezencia delegátov a ostatných účastníkov 

 

- Prezenčné listiny – menovite 

- Výdaj materiálov na rokovanie 

- Usporiadatelia – skrutátori – výdaj materiálov, šatňa 

- Plán zasadacej miestnosti – delegáti podľa ObFZ, členovia VV SsFZ, predsedovia 

komisií, ostatní účastníci – označenie priestorov, kde budú sedieť 

 

3. Organizačné pokyny ku Konferencii 

 

- Zaslať poštou delegátom s ostatnými materiálmi (strava, občerstvenie, cestovné,...) 

- Harmonogram konania Konferencií ObFZ v SsFZ 

- Delegovať zástupcov SsFZ na Konferencie ObFZ 

- Vyţiadať od ObFZ na spracovanom formulári potrebné štatistické údaje 

 

4. Strava a občerstvenie 

 

- Zabezpečiť v čase pred, počas a po skončení konferencie 

- Káva, čaj, minerálky, pivo, chlebíčky, ovocie,... 

- V prestávke konferencie podať kompletné teplé jedlo a nápoj v jedálni OÚ BB 

- Konferencia v piatok poobede – zaistiť personál jedálne a kuchyne 

 

5. Cestovné 

 

- Stanoviť podľa zoznamu delegátov (trvalé bydlisko)  

- Sčítať a pripraviť na vyplatenie 

- Uhradiť pred, resp. v priebehu konferencie voči podpisu podľa prezenčných listín 

 

 

 

 



        

 

 
 

6. Príprava písomných materiálov na konferenciu 

 

- Spracovať prehľadným spôsobom materiály (vyuţiť skúsenosti z doterajších 

konferencií) a včas v definitívnej podobe poslať na sekretariát SsFZ najneskôr do 

15.11.2013 (ich obsah viď PRÍLOHA Č.1) 

 

7. Zakúpiť pre účastníkov Konferencie SsFZ 

 

- Poznámkový notes 

- Pero 

- Diár a kalendár na r.2014 

- Podľa moţností suvenír SsFZ 

 

8. Ocenenia 

 

- Pripraviť a odovzdať ocenenia (spomienkové darčeky za prácu vo volebnom 

období 2009-2013): 

 Členom VV SsFZ 

 Predsedom komisií SsFZ 

 Členom sekretariátu SsFZ 

 Zaslúţilým funkcionárom 

- Spoločná fotka VV SsFZ 

 

 

 

 

 

 

 


