
Číslo zápisnice  SAFKST-P-10012018 

   

ZÁPISNICA 

z elektronického hlasovania „per rollam“ subjektov SAFKST 

 

     

Názov športovej organizácie 
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky 
a silového trojboja 

Názov zasadajúceho orgánu Konferencia SAFKST 
 

Miesto hlasovania 
 

Slovensko 
 

Deň odoslania podkladov 
 

29.12.2017 
 

Začiatok hlasovania 
 

29.12.2017 o 20:58 hod.  
 

Ukončenie hlasovania 
31.1.2018 o 24:00 hod., predĺžené do 
8.1.2018 o 24:00 

 

Predkladateľ 
 

Mgr. Boris Mlsna, prezident SAFKST 

Zapisovateľ Ing. Miroslava Bubláková 

 

Celkový počet subjektov 
SAFKST 

 
151 

Celkový počet mandátov 
subjektov SAFKST 

 
221 

 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

Ing. Richard Zandt- kontrolór 

 

Počet subjektov, ktorí sa 
zúčastnili hlasovania 

 
120 

Počet subjektov, ktorí sa 
nezúčastnili hlasovania 

 

31 subjektov SAFKST ( 2 subjekty hlasovali 
až po termíne, 1 subjekt po termíne 
požadoval zmeniť svoje stanovisko) 

 

Uznášaniaschopnosť 
 
 

áno 

Počet mandátov subjektov, ktorí 
sa zúčastnili hlasovania 

179 
 

184 



Počet mandátov subjektov, ktorí 
sa nezúčastnili hlasovania 

 

37 

Počet mandátov potrebných na 
schválenie rozhodnutia 

 

111 

Predkladateľ konštatuje, že lehota 
na hlasovanie dodržaná 

 

bola 

Hostia, ktorým boli zaslané 
materiály a boli informovaní o 
hlasovaní 

 
Ing. Richard Zandt- kontrolór 

 

 

      

 

Predložené dokumenty vo formáte PDF, o ktorých sa hlasovalo: 
 

1. Správa o hospodárení za rok 2016. 
2. Správa kontrolóra za rok 2016.  
3. Účtovná uzávierka za rok 2016. 

 
 

 

Podklady k jednotlivým bodom 1.-3. 
• Boli zaslané elektronicky 

 

Záznamy o priebehu hlasovania: 
 

1. Kópie e-mailov, v ktorých štatutári subjektov SAFKST hlasovali (súhlasím, 
nesúhlasím, zdržiavam sa) sú v tlačenej podobe archivované na 
sekretariáte SAFKST. 

2. V zmysle Smernice o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým 
hlasovaním „per rollam“ predkladateľ predĺžil termín hlasovania na podnet 
členov SAFKST z dôvodu dovoleniek  počas štátnych sviatkov a Silvestra 
na nový termín pre ukončenie hlasovania na 8.1.2018 o 24:00 hod.  

3. Dvaja členovia hlasovali až po termíne ukončenia hlasovania (9.1.2018).  
Ich hlasy neboli zaradené do výsledkov hlasovania.   

 



Bod č. 1       Správa o hospodárení za rok 2016. 
  
Hlasovanie o Správe 
o hospodárení za rok 
2016 

 
SÚHLASÍ:           100 členov    –  155 mandátov 
NESÚHLASÍ:         4 členovia  –      9 mandátov 
ZDRŽIAVA SA:    16 členov     –    20 mandátov 
 

Výsledok Hlasovania schválené 
 

 

Bod č. 2  Správa kontrolóra za rok 2016. 
 
Hlasovanie o Správe 
kontrolóra za rok 2016 

 
SÚHLASÍ:          100 členov      –   155 mandátov 
NESÚHLASÍ:         4 členovia   –       9 mandátov 
ZDRŽIAVA SA:    16 členov      –    20 mandátov 

Výsledok Hlasovania schválené 
 

 



 


