
 
Kluby SGF 

VV SGF 
Kontrolná komisia SGF 

Čestní členovia SGF 
 
Vec: POZVÁNKA Vybavuje: Ruščinová  Bratislava: 6.4.2021 
 

Vážení športoví priatelia,  
 

V zmysle Stanov SGF čl. 8 v nadväznosti na Zákon o športe 440/2015 Z.z., Smernice SGF 
o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním, schválenou Radou SGF z 30.4.2016 a v zmysle 
uznesenia VV SGF U/12/2021 zo dňa 17.3.2021 a aktuálnych opatrení vlády SR v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu COVID-19 zvolávam VZ SGF pre rok 2021 formou hlasovania per 
rollam v termíne 21.-28.4.2021. 
 
Program: 
1. Schválenie programu 
2. Schválenie zápisníc z VZ SGF 2020 (15.-24.6.2020 a 11.-19.9.2020) 
3. Schválenie Výročnej správy SGF za rok 2020  

- Správa prezidenta o činnosti a hospodárení SGF 
- Správy predsedov sekcií  
- Čerpanie rozpočtu SGF za rok 2020 
- Účtovná závierka SGF a SGF spol. s.r.o.   
- Berie na vedomie správu kontrolóra a kontrolnej komisie  
- Berie na vedomie správu audítora 

4. Zásady finančnej politiky SGF 2021 
5. Hlavné úlohy SGF v roku 2021 
6. Schválenie rozpočtu SGF pre rok 2021 
7. Schválenie predĺženia funkčného obdobia volených orgánov SGF do roku 2022 
 
Časový harmonogram: 
1.4.2021  zverejnenie podkladov k VZ na web SGF 
6.4.2021  zaslanie podkladov k VZ na kluby SGF 
6.-12.4.2021  možnosť klubov zaslať otázky k predloženým materiálom na SGF 
13.-20.4.2021  čas na spracovanie odpovedí SGF 
21.-28.4.2021  hlasovanie VZ per rollam 
 



 

Za právnické osoby, ktoré sú členmi SGF spravidla hlasujú štatutárni zástupcovia alebo iné 
osoby splnomocnené na základe písomného plnomocenstva. Počet hlasov za klub určujú 
Stanovy SGF. Súčasťou pozvánky je Kľúč účasti delegátov a počtu hlasov na VZ SGF 2021. 
 
Spôsob hlasovania: pripojenú prílohu s názvom Hlasovanie per rollam vytlačiť, rukou doplniť 
názov člena – klubu, označiť krížikom pri každom bode jednu z troch možností (schvaľujem 
– neschvaľujem – zdržiavam sa), dole uviesť meno oprávneného hlasovať za klub a pripojiť 
jeho podpis. Takto vyplnené tlačivo naskenovať (čitateľne odfotiť mobilom) a zaslať mailom 
späť na adresu: ruscinova@sgf.sk. 
 

 
 

S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ján Novák,v.r.     PaedDr. Monika Šišková,v,r, 
prezident SGF     gen. sekretárka SGF 


