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Oznámenie o konaní Volebnej konferencie SZFB 
 

Vážení členovia SZFB, 

v zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu a Rokovacieho poriadku SZFB si Vás dovoľujeme 

informovať o konaní Volebnej konferencie Slovenského zväzu florbalu. 

 

Dátum: 

1. máj 2021 (sobota) 

Čas: 

10:00 h 

Miesto: 

Online prostredníctvom aplikácie 

Všetky informácie spojené s technickým zabezpečením Vám v predstihu pošleme. 

 

Predbežný program: 

1. Otvorenie 

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

3. Schválenie programu konferencie 

4. Zmena Stanov SZFB 

5. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

6. Správa o hospodárení SZFB 

7. Správa audítora k účtovnej závierke 

8. Výročná správa SZFB 

9. Výročná správa kontrolóra 

10. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby kontrolóra SZFB 

b) Voľby prezidenta SZFB 

c) Voľby členov prezídia SZFB 

d) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB 

e) Voľby podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZFB 

f) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

g) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

h) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

i) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

j) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

k) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

11. Záver 

 

Upozornenie: 

1. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 30. 4. 2021 doručiť e-mailom na 

adresu: info@szfb.sk delegačný list s menom delegáta, resp. aj náhradníka.  

(Delegačný list sa posiela iba v prípade, ak sa konferencie nezúčastní štatutárny zástupca 

klubu a deleguje inú osobu.) 
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2. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 30. 4. 2021 doručiť e-mailom na 

adresu: info@szfb.sk návratku s menom delegáta. 

(Návratka sa posiela iba v prípade, ak sa konferencie zúčastní štatutárny zástupca klubu.) 

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

a pozvaným osobám v zmysle Stanov SZFB najneskôr sedem dní pred konaním 

konferencie. Správa o hospodárení SZFB bude rozoslaná e-mailom delegátom a pozvaným 

osobám v zmysle uznesenia K-SZFB/01/09-2019 najneskôr 14 dní pred konaním 

konferencie. 

4. Oprávnené osoby môžu e-mailom doručiť najneskôr do 16. 4. 2021 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. 

 

                                 
      Oto Divinský    Peter Zámečník 

                prezident SZFB      predseda Volebnej komisie SZFB 

 

 

 

V Bratislave, dňa 31. marca 2021 

mailto:info@szfb.sk
http://www.szfb.sk/
mailto:info@szfb.sk
mailto:info@szfb.sk

