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POZVÁNKA 
Stredoslovenský futbalový zväz Vás pozýva, ako delegáta s právom hlasovať (ako hosťa) na 

Konferenciu SsFZ, 

 ktorá sa uskutoční 6.5.2019 (v pondelok) o 15,00 hod. 

V kongresovej sále v budove Okresného úradu, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica. 

 

Program Konferencie SsFZ 

 
1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle Stanov SsFZ  
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, 

skrutátorov a overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu konferencie  
4. Kontrola plnenia uznesení z poslednej konferencie SsFZ  
5. Správa o činnosti VV SsFZ od Konferencie SsFZ 4.10.2018  
6. Príhovor predsedu SsFZ 
7. Správa mandátovej komisie 
8. Výročná správa SsFZ za rok 2018 a správa audítora k účtovnej závierke 
9. Správa revíznej komisie 
10. Voľba člena VV SsFZ – zástupcu rozhodcov a doplňujúce voľby členov 

a náhradníkov Volebnej komisie SsFZ 
11. Schválenie rozpočtu SsFZ na rok 2019 
12. Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 

2021 – priebežná hodnotiaca správa 
13. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZ 
14. Diskusia  
15. Informácia  o prijatých uzneseniach  
16. Záver 

 
Organizačné pokyny: 

 Prezentácia – 13,30 – 14,30 hod., 

 Cestovné – bude vyplatené  účastníkom konferencie vo výške dopravného prostriedku 

z miesta trvalého bydliska (bez potreby predložiť cestovný lístok) pri prezentácii, 

 Obed – z organizačných dôvodov bude podaný účastníkom konferencie hneď po prezentácii 

v čase  14,30 – 15,00 hod., 

 Vzhľadom ku skutočnosti, že o 15,00 hod. je naplánované zahájenie Konferencie SsFZ, 

žiadame delegátov konferencie o dodržanie časového harmonogramu (najmä prezentácia do 

14,30 hod.) tak, aby sa mohol bez časového stresu prerokovať plánovaný program 

konferencie, 

 Všetky dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania Konferencie SsFZ budú v krátkom čase 

dostupné na stránke SsFZ v časti KONFERENCIE – Konferencia SsFZ 6.5.2019 – Materiály. 

Tu bude možné dokumenty čítať vytlačiť prípadne stiahnuť. 


