
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠETCI S FLORBALKAMI DO ŠKOLY! 
šk. rok 2021/2022 

 

 

VYHLASOVATEĽ - ORGANIZÁTOR:  

Slovenský zväz florbalu 

Junácka 6 

832 80 Bratislava 

 

ZÁŠTITA: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 

DÁTUM REALIZÁCIE: 

Dňa 12.04.2022 (utorok) 

 

POINTA: 

Slovenský zväz florbalu vyzýva všetkých žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky, riaditeľov, riaditeľky základných 

škôl na Slovensku, aby si v utorok dňa 12.04.2022, kedy si pripomíname Medzinárodný deň florbalu, 

priniesli do škôl florbalky a florbalové loptičky. Chceme, aby si deti vo svojej škole napríklad počas hodín 

telesnej výchovy, počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní, alebo v telocvični, vonku na dvore, s chuťou 

zabehali, zahrali si florbal, pretože šport a pohyb sú skvelé v akejkoľvek podobe. 

 

UROBTE SI VIDEO ALEBO FOTOGRAFIU: 

Každá zapojená škola, či trieda v škole, žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky si môže urobiť krátke milé florbalové 

video alebo urobiť si veselú florbalovú fotografiu, aby ste nám o sebe dali vedieť. Fotografiu alebo krátke 

video zverejníte na svojej školskej web alebo fb stránke (#medzinarodnydenflorbalu). My si vaše fotky a 

videá radi pozrieme. A nielen to! Pre najšikovnejšie školy pripravíme veľké florbalové prekvapenie... 

 

DÔLEŽITÉ: 

Keďže hráme vždy fair-play, myslime aj na žiakov, žiačky, ktoré florbal ešte nehrali alebo florbalku 

jednoducho nemajú. Budeme sa tešiť, ak im florbalku aspoň na chvíľu požičajú ich kamaráti a spolužiaci. 

Šport totiž spája a pekné gesto nás robí lepšími. Aj preto nerátame počet prinesených florbaliek do škôl 

ani počet zapojených žiakov, žiačok, pretože veríme, že v tento deň si florbal vyskúšajú všetci ... 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ FLORBALU – KOORDINÁTORI, KONTAKTY: 

Hlavný koordinátor SZFB: Miroslav KUNŠTEK, +421 940 622 155, skolskesutaze@szfb.sk 
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Asistent hl. koordinátora SZFB: Dárius SIHEĽSKÝ, +421 918 363 968, skolskesutaze@szfb.sk 

BA kraj za SZFB: Miroslav KUNŠTEK, +421 940 622 155, skolskesutaze@szfb.sk 

TT kraj za SZFB: Peter ZÁMEČNÍK, +421 904 212 466, zamecnik@szfb.sk 

TN, ZA kraj za SZFB: Patrik BULKO, +421 918 418 350, koordinatorzapad@szfb.sk 

BB, NR kraj za SZFB: Dárius SIHEĽSKÝ, +421 918 363 968, skolskesutaze@szfb.sk 

PO, KE kraj za SZFB: Lukáš Vrábeľ, +421 949 107 776, koordinatorvychod@szfb.sk 

 


