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Oznámenie o konaní Konferencie SZFB 
 

V zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu si Vás dovoľujeme informovať o konaní Konferencie 

Slovenského zväzu florbalu. 

 

Dátum: 

22. jún 2019 (sobota) 

Čas: 

10:30 h 

Miesto: 

Žilina, Nová menza, Žilinská univerzita, Vysokoškolákov 26 (vchod od Univerzitnej ulice) 

 

Predbežný program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

5. Správa o hospodárení SZFB 

6. Správa audítora k účtovnej závierke 

7. Výročná správa SZFB 

8. Výročná správa kontrolóra 

9. Doplňujúce voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB 

c) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

d) Voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

e) Voľby členov Volebnej komisie SZFB 

f) Voľby kontrolóra SZFB 

10. Záver 

 

Upozornenie: 

1. Členovia SZFB s hlasovacím právom sú povinní najneskôr do 21. 6. 2019 doručiť e-mailom 

na adresu: info@szfb.sk delegačné listy s menami delegátov, prípadne náhradníkmi 

(v prípade, ak sa konferencie nezúčastní štatutárny zástupca klubu) 

2. Členovia SZFB s hlasovacím právom sú povinní najneskôr do 21. 6. 2019 doručiť e-mailom 

na adresu: info@szfb.sk návratky s menami delegátov (v prípade, ak sa konferencie 

zúčastní štatutárny zástupca klubu) 

3. Pozvánka s programom a príslušnými materiálmi bude rozoslaná e-mailom delegátom 

a pozvaným osobám najneskôr sedem dní pred konaním konferencie. 

4. Oprávnené osoby môžu e-mailom doručiť najneskôr do 8. 6. 2019 prípadné návrhy do 

programu konferencie s krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentami. 

Návrhy môžete posielať na e-mailovú adresu: info@szfb.sk a do predmetu e-mailu napíšte: 

KONFERENCIA. 
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5. Každý člen SZFB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZFB. Návrhy 

môžete doručiť e-mailom najneskôr do 16. 6. 2019 na e-mailovú adresu: info@szfb.sk a do 

predmetu e-mailu napíšte: VOĽBY. 

6. Návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c) kontaktné údaje kandidáta, 

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje. 

7. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy: 

a) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za 

individuálneho člena SZFB, 

b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení, 

c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, 

e) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SZFB v súvislosti s voľbami  

f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo 

audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SZFB a preukázania 

transparentnosti priebehu volieb na konferencii 

 

 

Informácie ku kandidatúre predsedov a podpredsedov Odvolacej komisie SZFB a Arbitrážnej 

komisie SZFB: 

Za predsedu alebo podpredsedu môže byť spravidla zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný 

diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou 

školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. 

 

Informácie ku kandidatúre kontrolóra SZFB: 

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra 
(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá 
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná a 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 
(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú 
a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 
najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment 
alebo právo alebo 
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a 
najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 
(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej 
organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť 
preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na 
oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra 
zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
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„ministerstvo školstva“). Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do 
funkcie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé dva 
roky odo dňa vykonania skúšky. 
(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením 
o praxi. 
 
Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho 
orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného 
orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra. 
 

 

 

 

                                 
      Oto Divinský    Peter Zámečník 

                prezident SZFB             predseda Volebnej komisie SZFB 

 

 

 

V Bratislave, dňa 22. mája 2019 
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