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 Edícia 2018 

 

 

Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB 

 
V zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu a Smernice o prijatí rozhodnutia elektronickým 

hlasovaním si Vás dovoľujem informovať o hlasovaní per rollam Prezídia Slovenského zväzu 

florbalu. 

Termín dokedy treba hlasovať: 24. január 2018 do 24:00 hod. 

Hlasovanie zasielať e-mailom na adresu: divinsky@szfb.sk 

Ako hlasovať: Elektronicky treba vyplniť hlasovací lístok, uložiť ho v PC a až potom poslať 

na e-mailovú adresu. Hlasovanie treba poslať z e-mailovej adresy, na ktorú boli podklady k 

hlasovaniu zaslané. 

Program: 

1. Schválenie hlavného trénera slovenskej reprezentácie žien 

2. Schválenie generálneho pardonu pre kluby 

 

 

V prípade otázok, píšte na divinsky@szfb.sk. 

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 19. január 2018 
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Zápisnica z hlasovania per rollam Prezídia SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Deň odoslania podkladov 19. 01. 2018 

Termín začiatku hlasovania 24. 01. 2018 

Termín ukončenia hlasovania 24. 01. 2018 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

O. Divinský, M. Burdeľ, , L. Klosík, M. Kunštek, E. Šatan, T. Turay 

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

- 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

- 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Predkladateľ konštatuje, že lehota 5 dní na hlasovanie dodržaná bola 

 

Program 

1. Schválenie hlavného trénera slovenskej reprezentácie žien 

2. Schválenie generálneho pardonu pre kluby 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1., 2. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

 

Bod č. 1 Schválenie hlavného trénera slovenskej reprezentácie žien 

Popis Po MS žien v Bratislave bolo potrebné schváliť trénera na ďalší 

reprezentačný cyklus, ktorý vyvrcholí MS v roku 2019. Doterajší tréner 

Michal Jedlička prejavil záujem pokračovať aj naďalej. 

Číslo uznesenia P-SZFB/01-2018 

Číslo zápisnice SZFB-P-Z-01/2018 






