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Informácia o hlasovaní per rollam Konferencie SZFB 

 
Vážené kluby, 

v prílohe Vám posielame hlasovací lístok k hlasovaniu per rollam (e-mailom) najvyššieho 

orgánu zväzu - Konferencie SZFB. 

Podľa zákona o športe, najvyšší orgán musí byť uznášaniaschopný, tzn. musí sa konferencie 

zúčastniť nadpolovičná väčšina členov. V roku 2017 sa uskutočnili dve Konferencie SZFB 

(06/2017 - Banská Bystrica, 12/2017 - Bratislava), ktoré bohužiaľ neboli uznášaniaschopné 

a tak sme nemohli schváliť veľmi dôležité body - schválenie výročnej správy a kritéria pre 

rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj talentovanej mládeže. Oba tieto body 

musíme zo zákona prerokovať! V prípade, že sa tak nestane, môžeme prísť o štátne dotácie. 

Po dohodne s kontrolórom zväzu pristupujeme k hlasovaniu per rollam (e-mailom). Z tohto 

dôvodu Vás chceme požiadať, aby ste si našli v nasledujúcom období čas a zahlasovali "ZA" 

vo všetkých troch bodoch hlasovacieho lístka. Veríme, že si uvedomujete dôležitosť 

uvedeného hlasovania a pristúpite k nemu maximálne zodpovedne, za čo Vám vopred veľmi 

pekne ďakujeme. O výsledku hlasovania Vás budeme informovať. 

 

AKO HLASOVAŤ? 

Hlasovací lístok môžete vyplniť elektronicky. Uvediete názov Vášho klubu, následne 

uvediete meno a priezvisko zástupcu klubu, ktorý hlasoval. V ďalšej časti hlasovacieho lístku 

sa nachádzajú tri uznesenia, o ktorých hlasujete. Môžete zaškrtnúť iba jednu možnosť. 

Následne hlasovací lístok uložíte a pošlete späť na adresu info@szfb.sk do 31. 12. 2017. 

Hlasovací lístok môžete vyplniť aj ručne perom a následne sken hlasovacieho lístku poslať 

na adresu: info@szfb.sk do 31.12.2017. 

 

Program: 

1/ Schválenie hlasovania Konferencie SZFB per rollam (e-mailom) 

2/ Schválenie Výročnej správy SZFB 

3/ Schválenie Kritérií pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

na účel rozvoja talentovaných športovcov 

 

Materiály k hlasovaniu: 

1/ Výročná správa SZFB (ide o veľký súbor, preto posielame link):  

http://www.szfb.sk/publicdoc/2016-vyrocna-sprava-szfb.pdf 

2/ Smernica Kritéria pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

na účel rozvoja talentovaných športovcov (v prílohe mailu). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 22. decembra 2017 
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