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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční 

v sobotu dňa 15. mája 2021 o 10:00 h. 

 

Vzhľadom k schváleným opatreniam sa zasadnutie uskutoční dištančnou formou 

prostredníctvom MS Teams. 

Ďakujem. 

 
 
 
S pozdravom                                                                              

                                              Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 
 
 

V Bratislave, dňa 7. máj 2021 
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Program zasadnutia Prezídia SZFB 
konaného 

v sobotu dňa 15. mája 2021 o 10:00 h. 

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 

3. Odborné komisie – voľba predsedu, voľba členov 

• Ligová komisia SZFB 

• Komisia rozhodcov a observerov SZFB 

• Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

• Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB 

• Komisia marketingu SZFB 

4. Regionálne rady SZFB – ustanovenie 

• Regionálna rada Bratislava 

• Regionálna rada Západ 

• Regionálna rada Stred 

• Regionálna rada Východ 

5. Predpisy celoštátnych súťaži pre sezónu 2021/22 

6. Predpisy regionálnych súťaží pre sezónu 2021/22 

7. Schválenie termínu prihlasovania  

• Najvyššie celoštátne súťaže: extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 
pohárové súťaže mužov, pohárové súťaže žien 

• Vyššie celoštátne súťaže: 1. liga mužov, 1. liga žien 

• Ostatné celoštátne súťaže: 1. liga starších žiačok 

• Najvyššie regionálne súťaže: 2. liga mužov - regióny 

• Ostatné regionálne súťaže: juniori - regióny, dorastenci - regióny, starší žiaci - 

regióny 

8. Schválenie termínu prihlasovania 

• Ostatné regionálne súťaže: všetky ďalšie súťaže 

9. Pripomienkovanie legislatívy SZFB 
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10. Termín Konferencie SZFB - Voľby do orgánov SZFB (doplňujúce) 

• Voľby kontrolóra SZFB, Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB, Voľby 
podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB, Voľby predsedu Arbitrážnej 
komisie SZFB, Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB, Voľby 
predsedu Volebnej komisie SZFB, Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie 
SZFB 

11. Príspevok  klubom  za organizáciu zápasov v regionálnych súťažiach sezóna 2020/21 
(COVID-19) 

12. Sadzobník odmien vyplácaných SZFB | Príloha č. 3 (Príloha č. 3 k vnútornej smernici 
SZFB č. 1/2010) - Článok 2 - Odmeňovanie funkcionárov, bod 2.1., písmeno a), b), c), 
d), e), f) 

13. Rôzne 

 
 
S pozdravom                                                                              

                                              

                                                                                                   Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 
 
 

V Bratislave, dňa 7. máj 2021 
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Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Deň konania zasadnutia 15.05.2021 

Čas začiatku zasadnutia 10:00 hod 

Čas ukončenia zasadnutia 14:35 hod 

Predsedajúci Martin Kopejtko 

Zapisovateľ Helena Kunšteková 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

- 

Hostia prítomní na zasadnutí 

H. Kunšteková, Ľ. Sarnovský, L. Blaško, A. Glonek, D. Siheľský 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 7 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na prípravu 

zasadnutia dodržaná 

bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-04-2021 
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Schválený program zasadnutia 

 

 1. Otvorenie a schválenie programu 
 2. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 
 3. Odborné komisie – voľba predsedu, voľba členov 

     •  Ligová komisia SZFB 

     •  Komisia rozhodcov a observerov SZFB 

     •  Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

     •  Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB 

     •  Komisia marketingu SZFB 
 4. Regionálne rady SZFB – ustanovenie 

     •  Regionálna rada Bratislava 

     •  Regionálna rada Západ 

     •  Regionálna rada Stred 

     •  Regionálna rada Východ 
 5. Predpisy celoštátnych súťaži pre sezónu 2021/22 
 6. Predpisy regionálnych súťaží pre sezónu 2021/22 
 7. Schválenie termínu prihlasovania 

     •  Najvyššie celoštátne súťaže: extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 
         pohárové súťaže mužov, pohárové súťaže žien 

     •  Vyššie celoštátne súťaže: 1. liga mužov, 1. liga žien 

     •  Ostatné celoštátne súťaže: 1. liga starších žiačok 

     •  Najvyššie regionálne súťaže: 2. liga mužov - regióny 

     •  Ostatné regionálne súťaže: juniori - regióny, dorastenci - regióny, starší žiaci – 
          regióny 
  8. Schválenie termínu prihlasovania 

      •  Ostatné regionálne súťaže: všetky ďalšie súťaže 
  9. Pripomienkovanie legislatívy SZFB 
10. Termín Konferencie SZFB - Voľby do orgánov SZFB (doplňujúce) 

      •  Voľby kontrolóra SZFB, Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB, Voľby podpredsedu  
           a členov Odvolacej komisie SZFB, Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB, 
           Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB, Voľby predsedu Volebnej komisie 
           SZFB, Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 
11. Príspevok klubom za organizáciu zápasov v regionálnych súťažiach sezóna 2020/21 
(COVID-19) 
12. Sadzobník odmien vyplácaných SZFB | Príloha č. 3 (Príloha č. 3 k vnútornej smernici 
SZFB č. 1/2010) - Článok 2 - Odmeňovanie funkcionárov, bod 2.1., písmeno a), b), c), 
d), e), f) 
13. Rôzne 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
11.,12. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
2.,3.,4,5.,6.,7.,8.,9.,10. 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 



 

3  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-04-2021 

Vzhľadom k aktuálnej situácii so šírením koronavírusu na Slovensku sa zasadnutie P-SZFB konalo 

formou video konferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hlasovanie prebehlo ONLINE 

elektronickým hlasovaním. 

 

Bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu, zapisovateľa a overovateľa 

 

Navrhovaný program zasadnutia 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 
 2. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 
 3. Odborné komisie – voľba predsedu, voľba členov 

     •  Ligová komisia SZFB 

     •  Komisia rozhodcov a observerov SZFB 

     •  Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

     •  Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB 

     •  Komisia marketingu SZFB 
 4. Regionálne rady SZFB – ustanovenie 

     •  Regionálna rada Bratislava 

     •  Regionálna rada Západ 

     •  Regionálna rada Stred 

     •  Regionálna rada Východ 
 5. Predpisy celoštátnych súťaži pre sezónu 2021/22 
 6. Predpisy regionálnych súťaží pre sezónu 2021/22 
 7. Schválenie termínu prihlasovania 

     •  Najvyššie celoštátne súťaže: extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 
         pohárové súťaže mužov, pohárové súťaže žien 

     •  Vyššie celoštátne súťaže: 1. liga mužov, 1. liga žien 

     •  Ostatné celoštátne súťaže: 1. liga starších žiačok 

     •  Najvyššie regionálne súťaže: 2. liga mužov - regióny 

     •  Ostatné regionálne súťaže: juniori - regióny, dorastenci - regióny, starší žiaci – 
          regióny 
  8. Schválenie termínu prihlasovania 

      •  Ostatné regionálne súťaže: všetky ďalšie súťaže 
  9. Pripomienkovanie legislatívy SZFB 
10. Termín Konferencie SZFB - Voľby do orgánov SZFB (doplňujúce) 

      •  Voľby kontrolóra SZFB, Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB, Voľby podpredsedu  
           a členov Odvolacej komisie SZFB, Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB, 
           Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB, Voľby predsedu Volebnej komisie 
           SZFB, Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 
11. Príspevok klubom za organizáciu zápasov v regionálnych súťažiach sezóna 2020/21 
(COVID-19) 
12. Sadzobník odmien vyplácaných SZFB | Príloha č. 3 (Príloha č. 3 k vnútornej smernici 
SZFB č. 1/2010) - Článok 2 - Odmeňovanie funkcionárov, bod 2.1., písmeno a), b), c), 
d), e), f) 
13. Rôzne 
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Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Zasadnutie P-SZFB otvoril predsedajúci – prezident SZFB p. Kopejtko na prvom zasadnutí P-SZFB , 

ktoré sa  konalo po Volebnej konferencii SZFB. Privítal prítomných členov a informoval  o programe 

zasadnutia. Vyzval členov P-SZFB, aby uviedli oblasti, na  ktoré sa chcú pri práci v P-SZFB hlavne  

zamerať. Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Kunšteková, za overovateľa zápisnice p. Bulko. 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/12-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Program zasadnutia bezo zmien 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

       •      ZA:  7/     M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI:  

• ZDRŽAL SA:  

• NEHLASOVAL:  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/13-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• za zapisovateľa zápisnice Helenu Kunštekovú 

• za overovateľa zápisnice Patrika Bulka 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

       •      ZA:  7/     M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI:  

• ZDRŽAL SA:  

• NEHLASOVAL:  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Voľba výkonného viceprezidenta SZFB  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kopejtko:  Predložil návrh na obsadenie funkcie výkonného prezidenta SZFB                                               

Bulko: navrhol, aby funkciu výkonného prezidenta SZFB zastával niekto  z členov P-SZFB, ktorí sú 

z Bratislavy a navrhol ďalších 2 členov, z ktorých jeden návrh na tento post neprijal.    

Do diskusie sa zapojili aj ostatní členovia P-SZFB.                                                                                           

Kandidatúru na funkciu výkonného prezidenta SZFB prijali:  Juraj Hvozdík a Roman Cíbik.  

V diskusii  sa dohodlo, že tento bod programu bude na ďalšom zasadnutí P-SZFB.                              

Nasledovala voľba oboch kandidátov naraz. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/14-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za výkonného prezidenta SZFB 

1)  Juraja Hvozdíka 

2) Romana Cíbika 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 0 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 7/ M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-04-2021 

Bod č. 3 Odborné komisie – voľba predsedu, voľba členov  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kopejtko:  na post predsedov jednotlivých komisií prejavili záujem kandidáti, ktorí sú prizvaní na 

online zasadnutie v čase o 11.30 hod, kde sa budú prezentovať.                                                                    

Ligová komisia SZFB, kandidát na predsedu p. Lukáš Blaško 

Komisia rozhodcov a observerov SZFB, kandidát na predsedu p. Andrej Glonek  

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB, kandidát na predsedu p. Darius Siheľský 

Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB, kandidát Juraj Matejka 

Komisia marketingu SZFB -  nezriaďuje sa. 

Jednotliví kandidáti dostali priestor pred voľbami na svoju prezentáciu.                                                

Následne nasledovala voľba predsedov jednotlivých komisií.   

Po voľbe predsedov  boli zvolení predsedovia požiadaní, aby zaslali P-SZFB svoje návrhy na členov 

svojich komisií. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/15-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Ligovej komisie  SZFB p. Lukáša Blaška 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/04/16-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Rozhodcov a observerov  SZFB p. Andreja Gloneka 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/17-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB p. Dariusa Siheľského 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík,  j. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/04/18-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja  p. Juraja Matejku 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6/M. Kopejtko, J. Hvozdík,  M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1/ J. Matejka 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Bod č. 4 Regionálne rady SZFB - ustanovenie  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kopejtko:  do 30.05.2021 v zmysle predpisu „Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží“ sa majú 

v jednotlivých regiónoch SZFB uskutočniť zasadnutia všetkých klubov patriacich do príslušného 

regiónu. Zasadnutia zvolávajú koordinátori jednotlivých regiónov, ktorí zašlú po uskutočnených 

zasadnutiach do 7-dní  P-SZFB zápisnice z týchto zasadnutí. V zápisniciach jednotlivých regiónov budú 

uvedení navrhnutí predsedovia regiónov a členovia regionálnych rád. 

Súčasťou regionálnych rád  sú aj sekretári, ktorých  v zmysle s Stanov SZFB, článok 54, bod 5. 

ustanovuje P-SZFB. Pre Bratislavský a západoslovenský región to je Patrik Bulko, pre stredoslovenský 

a východoslovenský región to je Peter Vrba, ktorí sú obaja koordinátormi pre tieto regióny a sú 

zároveň aj zamestnancami SZFB.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/19-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• Informáciu o zvolaní regionálnych rád  

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 
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• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Bod č. 5 Predpisy celoštátnych súťaží  pre sezónu 2021/22  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Hvozdík:  klubom  boli od sekretára LK SZFB p. Bukviša návrhy, následne sa má uskutočniť ONLINE 

stretnutie s klubmi. Predpisy sú v štádiu príprav, budú predmetom zasadnutia na najbližšom P-SZFB.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/20-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• Informáciu o príprave predpisov celoštátnych súťaží SZFB pre sezónu 2021/22  

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Predpisy regionálnych súťaží  pre sezónu 2021/22  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Hvozdík:  dňa 17.5.2021 sa uskutoční pracovaná porada ohľadne regionálnych súťaží, vytvorenie 

pracovnej skupiny, riešenie situácie v súvislosti s COVID 19. 

Kunštek: ja treba, aby prebehla diskusia  s klubmi, určenie termínu do kedy koordinátori pre regióny 

pošlú klubom predpisy na pripomienkovanie, ktoré potom pracovná skupina  bude riešiť  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/21-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• Koordinátorovi pre bratislavský a západoslovenský región, a koordinátorovi pre 

stredoslovenský a východoslovenský región vyhotoviť predpisy regionálnych súťaží pre 

sezónu 2021/22 pre príslušné regióny.  

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Bod č. 7 Schválenie termínu prihlasovania                                                                                           

•  Najvyššie celoštátne súťaže: extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 
    pohárové súťaže mužov, pohárové súťaže žien                                                          

•  Vyššie celoštátne súťaže: 1. liga mužov, 1. liga žien                                             

•  Ostatné celoštátne súťaže: 1. liga starších žiačok                                                  

•  Najvyššie regionálne súťaže: 2. liga mužov – regióny                                              

•  Ostatné regionálne súťaže: juniori - regióny, dorastenci - regióny, starší žiaci – 
          regióny 
 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
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Kunštek:  tento bod programu súvisí s bodmi 5. a 6. dnešného programu. Termíny musia byť 

zakomponované do predpisov, ktoré sú v štádiu príprav, preto je treba presunúť ho na ďalšie 

zasadnutie P-SZFB   

Klobučník: dotaz  ohľadne pohárových súťaží mužov a žien u vedených v programe tohto bodu 

Hvozdík: nejednalo by sa o pohárovú súťaž  v tejto sezóne,  uvažuje sa o tom pre prípad, ak by sa ligy 

nedohrali a v čase  možnom na realizáciu, by mohol byť  takýto dobrovoľný turnaj, ktorý by sa konal 

v lete. 

Kunštek: pohárová súťaž a by bol pilotný program, ku ktorému, ak by sa v budúcnosti takáto súťaž  

spustila je treba spraviť predpis.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Bod č. 8 Schválenie termínu prihlasovania                                                                                           

•  Ostatné regionálne súťaže: všetky ďalšie súťaže 
 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Tento bod programu súvisí s bodmi 5. a 6. dnešného programu, preto sa bude v programe na ďalšom 

zasadnutí P-SZFB   

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Bod č. 9 Pripomienkovanie legislatívy 
 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kunštek: je treba dať klubom možnosť  na podávanie návrhov a pripomienok týkajúcich sa legislatívy. 

Legislatíva  musí byť hotová pred začiatkom vyhláseného termínu na prihlasovanie sa do súťaží.  

Klubom je treba zaslať výzvu na zaslanie pripomienok, alebo návrhov k legislatíve, ktoré by sa malo 

uskutočniť od 17.05. do 21.05.2021. 

Bulko:  taktiež  predpis Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží  je treba pozrieť. 

Hvozdík: po stretnutí pracovnej skupiny, ktoré  je uvedené v bode 6. tejto zápisnice, LK SZFB pripraví 

predpisy, ktoré potom pôjdu klubom na pripomienkovanie.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/04/22-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• Jurajovi Hvozdíkovi uskutočniť stretnutie s členmi P-SZFB - pracovnej skupiny na prípravu 

súťažných predpisov, a zaslanie ich podkladov na LK SZFB 

• LK  SZFB zaslať klubom  e-mailom  predpisy na pripomienkovanie, ktoré sa  uskutoční 

v termíne od 21.05.  do 28.05.2021. 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Bod č. 10 Termín konferencie SZFB – Voľby do orgánov SZFB (doplňujúce) 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kopejtko: nutnosť zvolania  mimoriadnej konferencie z dôvodu voľby kontrolóra, ktorého zväz nemá 

od 1.05.2021. Konferencia by bola ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Program  konferencie bude delegátom zaslaný v stanovenom termíne. Do programu tejto 

konferencie sa zahrnie  časť z bodov, ktoré  sa z programu  Volebnej konferencii konanej dňa 

1.05.2021vypustili, a sú nevyhnutné pre „ Uznaný šport“. 

V mesiaci september 2021 by sa uskutočnila ďalšia mimoriadna konferencia zameraná  na Stanovy 

SZFB – pripomienky od klubov. 

  

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/23-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termín mimoriadnej ONLINE konferencie prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá sa 

uskutoční dňa 29.06.2021 (utorok) od 17:30 hod. 

 

Hlasovanie o návrhu 
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• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Bod č. 11 Príspevok klubom za organizáciu zápasov v regionálnych súťažiach sezóna 2020/21 
(COVID-19) 
 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

  

Kunšteková:  na konferencii dňa 1.5.2021 odzneli otázky týkajúce sa príspevku na mládež pre rok 

2021, zápočtu nepoužitých SOP v regionálnych súťažiach pre kluby, ktoré organizovali kolá,  a časť 

zápočtu SOP pre kluby, ktoré regionálne kolá usporiadali.  Pre kluby, ktoré mali prihlásenú mládež 

v mládežníckych súťažiach  budú zaslané do 1.6.2021 zmluvy na podpísanie v zmysle  „Zmluvy 

o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021“. 

Pre kluby, ktoré organizovali  v sezóne 2020/21 regionálne kolá bol vypracovaný návrh kompenzácie 

nákladov za halu. 

Po diskusii bolo dohodnuté, že tento bod programu po zapracovaní pripomienky p. Hvozdíka bude 

zaradený  do programu  ďalšieho zasadnutia P-SZFB. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Zaslaný elektronicky 

 

Bod č. 12 12. Sadzobník odmien vyplácaných SZFB | Príloha č. 3 (Príloha č. 3 k vnútornej 
smernici 
SZFB č. 1/2010) - Článok 2 - Odmeňovanie funkcionárov, bod 2.1., písmeno a), b), 
c), 
d), e), f) 
 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

  

Kunšteková:  informovala o znení smernici, ktorá je súčasťou Pravidiel hospodárenia. Od jej vydania 

v r. 2010 prišlo k 2 úpravám, to  v r. 2016 a v r . 2018.  

Vzhľadom na  profesionalizáciu SZFB , bude treba  pri tvorbe rozpočtu na ďalšie roky prihliadnuť aj na 

tento predpis, ktorý bude treba novelizovať. 

Po diskusii bolo dohodnuté, že tento bod programu bude zaradený  do programu na ďalšom  

zasadnutí P-SZFB. 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Zaslaný elektronicky 
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Bod č. 13 13. Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

  

Kopejtko: 

a) prišla námietka od ŠK 1. FBC Trenčín ohľadne voľby 5-teho člena P-SZFB  na volebnej konferencii, 

ktorá sa konala dňa 1.05.2021.  V záujem korektného postupu bola vykonaná právna analýza 

Advokátskou kanceláriou.  Námietka klubu bola zamietnutá. Klubu Sk 1. FBC Trenčín bola zaslaná 

odpoveď na ich námietku poštou a aj elektronicky. 

b) v zmysle článku 55 Stanov SZFB môže SZFB zriaďovať komisie.  Komisia, ktorá je uvedená pod 

písmenom   d) komisia rozvoja a regionálneho florbalu,  má svoje opodstatnenie, preto sa uvažuje 

o jej zriadení. 

c) v rámci plánovaného programu podpory pre kluby sa uvažuje o príspevku na letné turnaje, či 

kempy, ktoré by organizovali kluby a zväz  by na nich participoval. 

Sarnovský:  pre účely  použitia súčasného loga SZFB  dresov, banneroch a pod. je z hľadiska reklamy 

nepraktické, preto Slovenský zväz  florbalu prostredníctvom SZFB s.r.o.  chce vyhlásiť Verejnú súťaž 

na „ Nové logo Slovenský zväz florbalu“. Na otázky členov P-SZFB k tejto súťaži zároveň odpovedal. 

Hvozdík: zistiť prostredníctvom rozpočtu SZFB, že aké sú možnosti v r. 2021 na program podpory 

klubom. 

V ďalšom sa diskutovalo o možnom termíne spustenia SR súťaží, termínov zasadnutí  P-SZFB,  

prijímanie žiadosti klubov týkajúcich sa podpory na dohodnutú e-mailovú adresu s koncovkou szfb, 

ako aj e-mailové adresy komisií SZFB. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prezentované na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/24-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB poveruje 

• Spoločnosť SZFB s.r.o. s vyhlásením verejnej súťaže na „ Nové logo Slovenský florbal“  

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7/M. Kopejtko, J. Hvozdík, J. Matejka, M. Kunštek, P. Bulko, J. Klobučník, R. Cíbik 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/12-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Program zasadnutia bezo zmien 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/13-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• za zapisovateľa zápisnice Helenu Kunštekovú 

• za overovateľa zápisnice Patrika Bulka 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/15-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Ligovej komisie  SZFB p. Lukáša Blaška 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/16-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Rozhodcov a observerov  SZFB p. Andreja Gloneka 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/17-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB p. Dariusa Siheľského 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/18-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za predsedu Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja  p. Juraja Matejku 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/19-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• Informáciu o zvolaní regionálnych rád  
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Číslo uznesenia: P-SZFB/04/20-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• Informáciu o príprave predpisov celoštátnych súťaží SZFB pre sezónu 2021/22  

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/21-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• Koordinátorovi pre bratislavský a západoslovenský región, a koordinátorovi pre 

stredoslovenský a východoslovenský región vyhotoviť predpisy regionálnych súťaží pre 

sezónu 2021/22 pre príslušné regióny.  

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/22-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• Jurajovi Hvozdíkovi uskutočniť stretnutie s členmi P-SZFB- pracovnej skupiny na prípravu 

súťažných predpisov, a zaslanie ich podkladov na LK SZFB 

• LK  SZFB zaslať e-mailom klubom predpisy na pripomienkovanie, ktoré sa  uskutoční 

v termíne od 21.05.  do 28.05.2021. 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/23-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termín mimoriadnej ONLINE konferencie prostredníctvom aplikácie MS Team, ktorá sa 

uskutoční dňa 29.06.2021 (utorok) od 17:30 hod. 

•  

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/24-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB poveruje 

• Spoločnosť SZFB s.r.o. s vyhlásením verejnej súťaže na „ Nové logo Slovenský florbal“  
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NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/14-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Za výkonného prezidenta SZFB 

3)  Juraja Hvozdíka 

4) Romana Cíbika 

 

 

Prezident SZFB – Mgr. Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Mgr. Helena Kunšteková   

Overovateľ – Ing. Patrik Bulko   
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