
 

1   Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

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: 14. február 2021 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. 

Z dôvodu blížiaceho sa konca prestupového obdobia (15. 2. 2021) a potrebného rozhodnutia je 

čas na hlasovanie skrátený do nedele 14. 2. 2021. 

Program:          

1. Zmena prestupového obdobia       Mat01/02-2021 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12. február 2021 

mailto:divinsky@szfb.sk
mailto:divinsky@szfb.sk
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Zápisnica z hlasovania per rollam Prezídia SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia neurčené (hlasovanie per rollam) 

Deň odoslania podkladov 12. 2. 2021  

Termín začiatku hlasovania 12. 2. 2021  

Termín ukončenia hlasovania 14. 2. 2021 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

O. Divinský, M. Burdeľ, Turay, P. Vrba, L. Klosík 

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

- 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

J. Purc (kontrolór SZFB) 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 3 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 3 

Predkladateľ konštatuje, že lehota na hlasovanie dodržaná bola 

 

Program 

1. Zmena prestupového obdobia 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

Oto Divinský 12.02.2021 o 17:38 

Teodor Turay 12.02.2021 o 19:08 

Milan Burdeľ 13.02.2021 o 16:15 

Lubomír Klosík 14.02.2021 o 11:14 

Peter Vrba 13.02.2021 o 13:12 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-02-2021 
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Bod č. 1 Zmena prestupového obdobia 

 

Popis 

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom šírenia vírusu Covid-19 na Slovensku a prerušenia 

všetkých súťaží SZFB navrhujeme opäť posunúť termín prestupového obdobia pre sezónu 

2020/21 až do 28. februára 2021. V súčasnosti máme podanú žiadosť o výnimku na reštart 

najvyšších súťaží a čakáme na odpoveď. Vzhľadom k tomu, že súťaže sú momentálne 

pozastavené, bolo by korektné voči klubom, aby sme termín posunuli kvôli tomu, aby nemuseli 

teraz narýchlo realizovať a platiť transfery, lebo je ešte stále možnosť, že výnimku nedostaneme 

a reštart súťaží sa nepodarí. Koncom februára by sme mohli mať možno už aj odpoveď  

z ministerstva, resp. budeme mať viac informácii na posúdenie situácie na Slovensku 

a následného rozhodnutia čo ďalej so sezónou. Tým, že posunieme termín, nemá žiaden vplyv 

na súťaže, lebo sa nehrá a v prípade eventuálneho ukončenia sezóny ušetríme klubom finančné 

prostriedky za transfery, s ktorými počkajú do 28. februára 2021. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Zmena prestupového obdobia 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/02/02-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• pre súťažnú sezónu 2020/21 predĺženie prestupového obdobia do 28. februára 

2021 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Burdeľ, Turay, Vrba 

• PROTI: 1 / Klosík 

• ZDRŽAL SA:  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/02/02-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• pre súťažnú sezónu 2020/21 predĺženie prestupového obdobia do 28. februára 

2021 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Teodor Turay   

 


