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Uznesenia

K bodu 1:
Konferencia SFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie SFZ.
K bodu 2:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje týchto skrutátorov: Ján Fašung (hlavný skrutátor), Milan Sládkovič, Vladimír
Medveď a Jaroslav Zábranský,
b) schvaľuje týchto overovateľov zápisnice: Ján Lesniak, Marek Kukulský, Ján Farbuľa
c) schvaľuje týchto členov mandátovej komisie: Štefan Vaľko (predseda), Dušan Paška,
Vladimír Hracho, Igor Repa, Erik Kendera, Milan Vojtek,
d) schvaľuje týchto členov návrhovej komisie: Milan Lônčík (predseda), Michal Budovec,
Róbert Šuník, Radoslav Čičmanec, Jaroslav Švarc, Peter Dedík.
K bodu 3:
Konferencia SFZ schvaľuje predložený program konferencie.
K bodu 5:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje účtovnú závierku SFZ za rok 2013,
b) berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ za rok 2013,
c) schvaľuje rozdelenie zisku SFZ za rok 2013.
K bodu 6:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje účtovnú závierku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2013,
b) berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2013,
c) schvaľuje rozdelenie zisku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2013.
K bodu 7:
Konferencia SFZ
a) berie na vedomie plnenie rozpočtu SFZ za obdobie január až august 2014,
b) berie na vedomie plnenie rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie január až august 2014.

K bodu 8:
Konferencia SFZ
a) berie na vedomie správu SFZ k aktuálnemu stavu realizácie projektu rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalových štadiónov,
b) schvaľuje účel, výšku a termíny čerpania úveru,
c) poveruje prezidenta SFZ naďalej rokovať s bankou o definitívnych podmienkach
poskytnutého úveru a zároveň v súlade s ich závermi udeľuje podľa čl. 55 ods. 2 stanov SFZ
súhlas prezidentovi SFZ na uzatvorenie zmluvy o úvere na financovanie projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
K bodu 9:
Konferencia SFZ schvaľuje Strategický plán SFZ na roky 2015 – 2018.
K bodu 10:
Konferencia SFZ ustanovuje Ing. Editu Čechovú za nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. pre kalendárny rok 2014.
K bodu 11:
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na predĺženie zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi SFZ a
ÚLK dňa 4. júla 2014 do 30. júna 2018.
K bodu 12:
Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky pánov Róberta Šuníka a prezidenta SFZ
Jána Kováčika.
K bodu 13:
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ.

V Senci, 28. novembra 2014
...........................................
Milan Lônčík
predseda návrhovej komisie

