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Oznámenie o konaní zasadnutia Konferencie SZFB 

 

Vážení členovia Slovenského zväzu florbalu, 

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

informovať o konaní Konferencie Slovenského zväzu florbalu. 

 

Vážení členovia Slovenského zväzu florbalu, 

posledná novela Zákona o športe, ktorá ustanovuje viaceré zmeny primárne v súvislosti s 

bojom proti dopingu priniesla niektoré nové povinnosti pre národné športové zväzy. Jednou 

z povinností je zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie 

o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu s novým znením zákona 

najneskôr do 30. júna 2021. V prípade nesplnenia týchto povinností národný športový zväz 

stratí štatút prispievateľa verejných prostriedkov, čo by znamenalo zastavenie príjmu 

finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu zo strany ministerstva školstva. 

Ďalším dôvodom na pozastavenie štátnej podpory je aj neustanovenie kontrolóra zväzu. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam pripravujeme na 29. júna 2021 o 17.30 online Konferenciu 

SZFB s cieľom schváliť zákonom stanovené povinnosti, a to zmenu stanov a voľbu kontrolóra 

zväzu, spojenú s voľbami ďalších, doteraz nezvolených, funkcionárov do dôležitých orgánov 

zväzu. 

Na ostatnej konferencii padol návrh na výraznú zmenu stanov zväzu. Keďže ide o zakladajúci 

dokument zväzu a je potrebné pristupovať k zmenám v tomto dokumente s patričnou 

zodpovednosťou, pripravujeme samostatné zasadnutie konferencie iba k stanovám na 

mesiac september. Na najbližšej konferencii, ktorá je venovaná iba splneniu zákonných 

povinností zväzu bude v návrhu uznesení aj návrh na uskutočnenie ďalšej konferencie 

výlučne k stanovám zväzu. 

 

 

Dátum: 

29. jún 2021 (utorok) 

Čas: 

17:30 h 

Miesto: 

Online prostredníctvom aplikácie 

Všetky informácie spojené s technickým zabezpečením Vám v predstihu pošleme. 
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Predbežný program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a 

návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Zmena Stanov SZFB na základe novely Zákona o športe  

5. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

c) Voľby kontrolóra SZFB 

d) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

e) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

f) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

g) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

6. Záver 

 

Upozornenie: 

1. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 28. 6. 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.) 

2. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 28. 6. 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.  

 

 

 
V Bratislave, dňa 28. mája 2021 

 

 

 
 
     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 
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