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SUPERfinále 2022 

Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok ZŠ vo florbale 

06.06. - 07.06.2022 

Športové centrum M-Šport, Ostrov 363, 911 05 Trenčín 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor: Slovenský zväz florbalu 

Termín a miesto: 
 

06.06. - 07.06.2022 Športové centrum M-Šport, Ostrov 363, 911 05 Trenčín 
- Super Florbal POHÁR 

Slávnostné 
otvorenie: 

06.06.2022 o 13:00 hod. veľká hala, Športové centrum M-Šport, Ostrov 
363, 911 05 Trenčín 

Kategórie: 
Žiaci a žiačky 5. až 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií - 
ročník nar. 1.9.2006 - 31.8.2011. 
Viď samostatné propozície ku florbalu v prílohách.  

Účastníci: 
Žiaci a žiačky 5. až 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií - 
ročník nar. 1.9.2006 - 31.8.2011 v SR, ktorí sa kvalifikovali na Majstrovstvá 
Slovenska žiakov a žiačok základných škôl a osemročných gymnázií. 

 
Sprievodný program: 

 

Slovenský zväz florbalu 
mini ihrisko, bránky, letáky, prezentácia 

florbalu 
 

Podmienka účasti: 

Riadne a včas: 
a) prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk  - vložiť súpisku do termínu: 

do 03.06.2022 a zaslať e-mailom na skolskesutaze@szfb.sk záväznú 
prihlášku potvrdenú riaditeľom školy do 03.06.2022 jednotlivým 
organizátorom / SZFB + originál predložiť na mieste pri prezentácii. 
 
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. 

 
Každá žiačka / každý žiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na 
vyžiadanie pri prezentácii predložiť originál preukazu poistenca. 

Prezentácia: 

Prezentácia pre florbal: recepcia športové centrum M-Šport, Športové 
centrum M-Šport, Ostrov 363, 911 05 Trenčín 
GPS : 48.903045706250346, 18.04686871607937 
 
Pri prezentácii odovzdať: 
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska, dátumom narodenia, označením 

čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú 
vedením školy a podpismi žiakov.  

b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, 
fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka, žiačky 
udelí súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas) 

Návod: Edupage/ rodič/ súťaže: 
 

 
SÚHLASY/ŠKOLSKÝ ŠPORT/ UDELIŤ SÚHLAS 

 

Doprava: 
 

Vystúpiť na ZŠT Trenčín, presun pešo do športového centra M-Šport, 
Ostrov 363, 911 05 Trenčín – celoštátne florbalové finále Super Florbal 
POHÁR 

Ceny: 

Školské družstvá na prvých troch miestach získajú diplom, trofej, medaile a 
vecné ceny od Slovenského zväzu florbalu. 
 
Školské družstvá na ostatných miestach získajú účastnícke medaily a vecné 
ceny od Slovenského zväzu florbalu. 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
mailto:skolskesutaze@szfb.sk
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
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Učiteľ školského družstva získa poďakovanie, trofej od Slovenského zväzu 
florbalu. 
 
Každá škola je povinná zúčastniť sa na vyhodnotení! 

Protesty: 
Predkladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich školských družstiev do  
20 minút po skončení riaditeľovi súťaže s vkladom 10 €. Protesty posudzuje 
florbalovo technická komisia v danom športe.   

Organizačný štáb 
SZFB: 

Predseda organizačného štábu:                 tel.:                         
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
Florbalová technická komisia:  
Ing. Dárius SIHEĽSKÝ                                0918 363 968 
Ing. Juraj MATEJKA                                   0903 945 335 
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
Prezentácia školských družstiev a pozvaných hostí: 
Ing. Juraj MATEJKA                                   0903 945 335 
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
Otvárací ceremoniál: 
Ing. Juraj MATEJKA                                   0903 945 335 
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
Ubytovanie a stravovanie v Športové centrum M-Šport: 
Ing. Juraj MATEJKA                                   0903 945 335 
Ubytovanie a raňajky mimo Športové centrum M-Šport: 
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
Doprava: 
ŽSR 
Zdravotná služba: 
Športové centrum M-Šport   

Rozhodcovia SZFB: 
Predseda rozhodcov SZFB:                        tel.:                         
Mgr. Peter ZÁMEČNÍK                                0904 212 466 

Cestovné, 
ubytovanie, 
stravovanie: 

Cestovné: 

• Cestovné si hradí účastník / škola.  

• Žiaci, žiačky majú využiť cestovné vlakom zdarma, vybaviť si preukážky.  
 
Organizátor zabezpečuje: 

• Ubytovanie, pitný režim a stravovanie počas turnaja, v prípade potreby 
nahlásiť diéty organizátorovi - Ing. Juraj MATEJKA. 

 
Ubytovanie a stravovanie:  

• Za dodržiavania poriadku, za prípadné poškodenia, straty preberá 
zodpovednosť žiak, žiačky a vedúci daného školského družstva. 

• Účastníci budú mať farebný náramok na stravovanie v Športové centrum 
M-Šport.  

Poistenie: 

Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí mať 
so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť 
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných 
pokynov ku súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 

Iné: 

Školská florbalová súťaž sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle  
nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: 
https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/ 

Zdravotná služba: Zabezpečí organizátor priamo na športovisku. 

Upozornenie: 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 
organizátor oznámi vedúcim školských družstiev. Za odložené veci 
organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (školského 
družstva), je organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených 
nákladov. 

Šatne športovcov:  
 

Všetci účastníci celoštátneho florbalového finále Super Florbal POHÁR sa 
budú prezliekať v priestoroch športového centra M-Šport, šatne športovcov 
budú prechodné! 

Časový 
harmonogram: 

Dňa 06.06.2022: 

• Prezentácia školských družstiev v Športové centrum M-Šport od 11:00 
do 12:50 hod.; 

https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
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• Ubytovanie v Športové centrum M-Šport od 17:00 hod.; 

• Obedy v Športové centrum M-Šport od 11:00 do 13:00 hod.; 

• Večere v Športové centrum M-Šport od 17:00 do 19:00 hod.; 

• Ubytovanie mimo Športové centrum M-Šport od 16:00 hod.; 

• Otvorené Športové centrum M-Šport od 11:00 do 21:00 hod.; 

• Florbalové školské súťaže od 13:00 do 21:00 hod.; 

• Slávnostné otvorenie o 13:00 hod. – účasť povinná! 
 
Dňa 07.06.2022: 

• Raňajky v Športové centrum M-Šport od 07:00 do 09:00 hod.; 

• Ubytovanie v Športové centrum M-Šport do 10:00 hod.; 

• Raňajky mimo Športové centrum M-Šport od 07:00 do 09:00 hod.; 

• Ubytovanie mimo Športové centrum M-Šport do 10:00 hod.; 

• Obedy v Športové centrum M-Šport od 11:00 do 13:00 hod. (zobrať so 
sebou aj suchú večeru, balíček na cestu); 

• Otvorené Športové centrum M-Šport od 07:00 do 16:00 hod.; 

• Florbalové školské súťaže od 08:00 do 16:00 hod.; 

• Priebežné slávnostné ukončenie od 12:40 do 15:00 hod. – účasť 
povinná! 

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu SZFB. 

Link: Pravidlá florbalu | SZFB.sk - Slovenský zväz floorbalu 

Hrací systém 
a hrací čas: 

Hrací systém: viď PROPOZÍCIE Propozície_starších 
žiakov_žiačok_ZŠ_Super Florbal POHÁR 2022_od marca 2022(1).pdf 
(szfb.sk) 
 

Hrací čas: vid PRAVIDLÁ Pravidlá_starších žiakov_žiačok_ZŠ_Super Florbal 
POHÁR 2022_od marca 2022.pdf (szfb.sk) 
 
Časový rozpis zápasov: viď rozpisy zápasov školských družstiev 

Celonárodné finále_starších žiakov_žiačok_ZŠ_Super Florbal POHÁR 
2022_rozpisy zápasov.pdf (szfb.sk) 

Hodnotenie 
zápasov: 

viď PROPOZÍCIE Propozície_starších žiakov_žiačok_ZŠ_Super Florbal 
POHÁR 2022_od marca 2022(1).pdf (szfb.sk) 
 
Víťaz získa titul: ŠKOLSKÝ MAJSTER SLOVENSKA 2021 / 2022 

Hracie lopty: Florbalové loptičky IFF – biela / organizátor zabezpečí. 

Výstroj: Viď PROPOZÍCIE Propozície_starších žiakov_žiačok_ZŠ_Super Florbal 
POHÁR 2022_od marca 2022(1).pdf (szfb.sk) 

Kontaktná osoba: Ing. Juraj MATEJKA                                   0903 945 335 
Mgr. Miroslav KUNŠTEK                            0940 622 155 
email: skolskesutaze@szfb.sk 

Odborný garant 
súťaže: 

Mgr. Miroslav KUNŠTEK 
Slovenský zväz florbalu 
Junácka 6 
832 80 Bratislava 

Ďalšie podrobné 
informácie získate: 
 

www.skolskysport.sk 
www.sutaze.skolskysport.sk 

www.facebook.com/skolskysport 
 

SÚŤAŽÍ SA V DUCHU FAIR PLAY 

 
 
Prílohy : -     prezenčná listina ubytovanie 

- prezenčná listina stravovanie        
 
 
V Bratislave, 06.05.2022 
          Propozície vystavila: Ing. Zuzana Tomašeková 
                                                                                             hlavná koordinátorka pre Školský šport, NŠC 

https://www.szfb.sk/sk/article/pravidla-florbalu
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Pravidl%C3%A1_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022.pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Pravidl%C3%A1_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022.pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Celon%C3%A1rodn%C3%A9%20fin%C3%A1le_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_rozpisy%20z%C3%A1pasov.pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Celon%C3%A1rodn%C3%A9%20fin%C3%A1le_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_rozpisy%20z%C3%A1pasov.pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
https://www.szfb.sk/userfiles/file/%C5%A1kolsk%C3%A9%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe/Propoz%C3%ADcie_star%C5%A1%C3%ADch%20%C5%BEiakov_%C5%BEia%C4%8Dok_Z%C5%A0_Super%20Florbal%20POH%C3%81R%202022_od%20marca%202022(1).pdf
http://www.skolskysport.sk/
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
http://www.facebook.com/skolskysport

