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ROKOVACÍ PORIADOK
KONFERENCIE SZFB
29. NOVEMBRA 2014

V BRATISLAVE

 
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok upra-
vuje podrobnosti o rokovaní, 
rozhodovaní a organizácie 
Konferencie Slovenského zväzu 
florbalu („ďalej len Konferencie 
SZFB“).

ČLÁNOK  2
Zvolávanie Konferencie SZFB

1. Písomná pozvánka musí byť 
zaslaná všetkým delegátom, 
ktorých určilo Prezídium SZFB. 
2. Kľúč na určenie počtu hlasov 
delegátov na Konferenciu SZFB 
určilo P-SZFB na základe stanov 
SZFB. 
3. Písomná pozvánka obsahuje 
dátum, miesto konania Konfe-
rencie a návrh programu roko-
vania.
 
ČLÁNOK  3
Program Konferencie SZFB

1.Návrh programu Konferencie 
SZFB je uvedený v pozvánke na 
Konferenciu SZFB. 
2. Konferencia SZFB na začiatku 
svojho rokovania, ak je uznáša-
nia schopná, prerokuje návrh 
programu a o jeho schválení 
rozhoduje hlasovaním. Konferen-
cia SZFB môže pri prerokovaní 
návrhu programu rokovania na 
návrh prítomného delegáta na-
vrhnutý program doplniť alebo 
zmeniť. Na prijatie programu, 
prípadne zmien, je potrebná 
nadpolovičná väčšina prítom-
ných delegátov.
ČLÁNOK  4
Účasť na Konferencii SZFB

1. Na Konferencii SZFB sa zú-

častňujú členovia Prezídia SZFB, 
čestní členovia SZFB, predseda 
a členovia KK SZFB.
2. Na Konferencii SZFB sú ďalej 
prítomní  pracovníci Sekretariátu 
SZFB.
3. Na Konferenciu SZFB môžu 
byť pozvaní hostia, ktorých 
zoznam schvaľuje Prezídium 
SZFB a zástupcovia médií. 
4. Delegáti Konferencie SZFB 
sa musia rokovania Konferencie 
SZFB zúčastniť osobne.

ČLÁNOK  5
Rokovanie Konferencie SZFB
 
1. Rokovanie Konferencie SZFB 
riadi predsedajúci, ktorý je čle-
nom Prezídia SZFB, alebo pove-
rený k tomu Prezídiom SZFB.
2. Na začiatku rokovania oznámi 
predsedajúci mená delegátov, 
resp. ostatných pozvaných, ktorí 
písomne požiadali o ospravedl-
nenie svojej neúčasti na rokova-
ní. Konferencia SZFB berie na 
vedomie ospravedlnenie dele-
gátov.
3. K jednotlivým bodom schvá-
leného programu je možné 
vystúpiť len formou faktickej 
poznámky. Faktickú poznámku 
možno predniesť len k referátu, 
alebo k diskusnému príspevku 
práve prednesenému. Trvanie 
faktickej poznámky nesmie pre-
kročiť 1 minútu.
4. Ak nejde o faktickú poznámku 
alebo rečník prekročí stanovenú 
lehotu, môže mu predsedajúci 
Konferencie SZFB slovo odňať.
5. Predsedajúci má právo pri-
jať opatrenia pre zabezpečenie 
dôstojnosti rokovania Konferen-
cie SZFB.
6. Zástupcovia médií alebo iné 
prítomné osoby sa môžu na ro-
kovaní zdržiavať len na miestach 
pre nich určených a nesmú rušiť 
priebeh rokovania. V prípade 
ich nevhodného správania alebo 
porušenia tohto poriadku môže 
predsedajúci vykázať rušiteľa 

poriadku z rokovacej miestnosti.
7. Rokovací jazyk na rokovaniach 
je štátny jazyk.
8. Počas rokovania nie je dovole-
né používať prenosné telekomu-
nikačné prostriedky.
 
ČLÁNOK 6
Pracovné komisie
Konferencie SZFB

1. Konferencia SZFB na návrh 
Prezídia SZFB volí nasledovné 
pracovné komisie:
- mandátovú v počte 3 členov
- návrhovú v počte 3 členov
- zapisovateľa 
- dvoch overovateľov zápisnice
2. Návrh na zloženie komisií pri-
praví Prezídium SZFB a predloží 
ho delegátom Konferencie SZFB 
na schválenie.
3. Mandátová komisia skúma 
oprávnenie delegátov zúčastniť 
sa Konferencie SZFB, hlasovacie 
právo, podáva správu o počte 
prítomných delegátov a overuje 
schopnosť uznášania Konferen-
cie SZFB.
4. Návrhová komisia zazname-
náva priebeh Konferencie SZFB, 
spracováva diskusné príspevky 
a ostatné návrhy delegátov, 
vypracováva návrh uznesení a 
predkladá ho na schválenie Kon-
ferencii SZFB.
5. Každá pracovná komisia si 
zvolí svojho predsedu, ktorý 
riadi rokovanie komisie a je 
oprávnený vystupovať v mene 
komisie. Správu komisie pred-
náša jej predseda. Zápis podpi-
sujú jej členovia, ktorí v prípade 
odlišného stanoviska, môžu toto 
uviesť pri podpise. Pre rokova-
nie komisií platí primerane tento 
rokovací poriadok.

ČLÁNOK 7
Diskusia 

1. Všetci delegáti Konferencie 
SZFB majú právo v priebehu 
Konferencie SZFB zúčastniť 

ROKOVACÍ PORIADOK - NÁVRH



sa  diskusie a predkladať Kon-
ferencii SZFB a komisiám svoje 
návrhy.
2. Delegáti sa hlásia do disku-
sie pred začatím Konferencie 
SZFB alebo počas jej priebehu 
písomne s uvedením priezviska 
a mena.
3. Predsedajúci Konferencie 
SZFB udeľuje slovo diskutujúcim 
podľa poradia v akom sa prihlá-
sili.  Každý delegát diskutuje 
spravidla len raz. O opätovnej 
prihláške do diskusie rozhodne 
predsedajúci Konferencie SZFB. 
Kto nie je pri udelení slova prí-
tomný v rokovacej sále, stráca 
poradie.
4. V diskusii možno vystúpiť 
z miesta alebo od rečníckeho 
pultu.
5. Rečnícka lehota je 5 minút. 
6. Ak sa rečník odchyľuje od 
prerokúvanej veci, môže ho 
predsedajúci vyzvať, aby hovo-
ril k veci. Ak ani po opakovanej 
výzve nebude hovoriť k veci, 
odoberie mu slovo.
7. Ak v diskusii vystúpili všetci 
prihlásení delegáti, predsedaj-
úci diskusiu ukončí. Pred touto 
dobou môže byť diskusia ukon-
čená len na základe rozhodnutia 
Konferencie SZFB. 
8. Diskusie sa môže zúčastniť aj 
pozvaný hosť.

ČLÁNOK 8
Hlasovanie Konferencie SZFB

1. Hlasovanie je verejné alebo 
tajné.
2. Konferencia SZFB rozhoduje o 
každom návrhu hlasovaním.
3. Návrhy môžu predložiť len 
delegáti Konferencie SZFB.
4. Predsedajúci upozorní pred 

hlasovaním delegátov, že sa 
prikročí k hlasovaniu a oznámi 
spôsob hlasovania. Pred každým 
hlasovaním predsedajúci ozná-
mi, o ktorom návrhu sa bude 
hlasovať a zopakuje presné zne-
nie návrhu, ak návrh nebol dele-
gátom Konferencie SZFB vopred 
písomne predložený, alebo ak ho 
nepredkladá predseda návrho-
vej komisie. Predsedajúci potom 
prikročí k riadeniu hlasovania.
5. Jednotlivé hlasovanie nie je 
možné prerušiť a predsedajú-
ci počas neho nemôže nikomu 
udeliť slovo.
6. Verejne sa hlasuje spravidla 
zdvihnutím ruky s hlasovacím 
lístkom, ktorý obdrží každý prí-
tomný delegát pri prezentácii.
7. Výsledky hlasovania oznámi 
predsedajúci tak, že oznámi 
počet delegátov, ktorí hlasovali 
za návrh, počet delegátov, ktorí 
hlasovali proti návrhu a počet 
delegátov, ktorí sa zdržali hlaso-
vania.
8. Pri hlasovaní je zastúpenie 
iným členom alebo inou osobou 
vylúčené.
9. Každý delegát môže navrhnúť, 
aby sa o jednotlivých častiach 
návrhu hlasovalo oddelene.
10. Informácie o výsledku verej-
ného hlasovania a zápisnica o 
výsledku tajného hlasovania sú 
súčasťou zápisnice z konferen-
cie.

ČLÁNOK  9
Zápisnica Konferencie SZFB

1. Z rokovania Konferencie SZFB 
sa vyhotovuje zápisnica, ktorá 
musí obsahovať:
- meno a priezvisko predseda-
júceho, 

- počet delegátov zúčastnených 
Konferencie SZFB
- počet delegátov neprítomných 
na Konferencii SZFB
- počet delegátov ospravedl-
nených z účasti na Konferencii 
SZFB
- program Konferencie SZFB
- mená a priezviská rečníkov 
vystupujúcich počas rokovania a 
v diskusii Konferencie SZFB
- výsledky jednotlivých hlasovaní
- výstižný popis obsahových 
častí k prerokovávaným bodom 
programu Konferencie SZFB 
- uznesenia prijaté Konferenciou 
SZFB
2. Prílohou zápisnice z Konfe-
rencie SZFB  je prezenčná listina 
a úplný text návrhov a iných 
podkladov predložených na ro-
kovanie Konferencie SZFB, zápis 
mandátovej, návrhovej a voleb-
nej komisie.
3. Zápisnicu podpisujú: pred-
sedajúci, zapisovateľ a dvaja 
zvolení overovatelia. 
4. Originál zápisnice sa uschová 
na sekretariáte SZFB.
5. Delegátom Konferencie SZFB 
bude zápisnica odoslaná elek-
tronicky najneskôr do 40 dní od 
dňa skončenia rokovania Konfe-
rencie SZFB.

ČLÁNOK 10
Záverečné ustanovenia

Tento Rokovací poriadok Kon-
ferencie SZFB schválila Konfe-
rencia SZFB dňa 29. 11. 2014 v 
Bratislave a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.

Bratislava, 29.11.2014

SPRÁVA O ČINNOSTI PREZÍDIA SZFB
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Správa prezidenta a prezídia 
SZFB o činnosti Slovenského 

zväzu florbalu nie je súčasťou 
tohto dokumentu a je pripoje-

ná ako samostatný materiál ku 
konferencii.



SCHVÁLENIE HOSP. VÝSLEDKU - PRÍLOHA
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Informácia k tomuto bodu roko-
vania bude podaná ústne.
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ROZPOČET 2015 - NÁVRH
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ZMENA STANOV - NÁVRH

INFORMÁCIA O ISF

Vzhľadom k tomu, že sa v roku 
2015 zmenili vnútorné poriadky 
a tým pádom aj evidencia hrá-
čov v systéme, pristupujeme k 
zmene stanov. 
 
V súčasnosti rozlišujeme dva 
pojmy - registrácia hráča a licen-
cia hráča, zatiaľ, čo v predchád-
zajúcom období sme  evidovali 
len pojem registrácia hráča. Aby 
sme zachovali kontinuitu v po-
čte hlasov delegátov na zasad-
nutiach konferencií  aj po zmene 
vnútorných poriadkov musíme 
zmeniť pojem „registrovaný 
hráč“ na „hráč s licenciou“.

Tým dodržíme pôvodnú myš-   
lienku a výklad stanov zväzu.

Zmeny sú označené červe-
nou farbou. Prečiarknutý text 
znamená, že sa z doterajšieho 
znenia stanov ruší. Zmeny sa 
týkaju článku 8 bod 7 a článku 
18 bod 5.

Článok 8
Konferencia SZFB

7. Prezídium SZFB je povinné 
najneskôr 7 dní pred dňom ko-
nania Konferencie SZFB zabez-
pečiť zoznam hráčov, ktorí sú 
registrovaní ktorí majú platnú 
licenciu v zmysle vnútorných 
predpisov SZFB za jednotli-
vých riadnych členov SZFB. Na 

hráčov, ktorí boli registrovaní 
ktorí získali licenciu 60 dní pred 
dňom zvolania danej Konfe-
rencie SZFB podľa odseku 2 sa 
neprihliada.
 
Počty hlasov delegátov riadnych 
členov SZFB sú určené nasle-
dovne:
a) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registro-
vaných v SZFB nie viac ako 60 
hráčov s platnou licenciou má 1 
hlas,
b) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 61, ale nie 
viac ako 110 hráčov s platnou 
licenciou má 2 hlasy,
c) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 111, ale nie 
viac ako 150 hráčov s platnou 
licenciou má 3 hlasy,
d) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 151, ale 
nie viac ako 200 hráčov s plat-
nou licenciou má 4 hlasy,
e) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registro-
vaných v SZFB viac ako 200 
hráčov s platnou licenciou má 5 
hlasov.

Článok 18
Regionálne konferencie SZFB

5. Prezídium SZFB je povin-
né najneskôr 7 dní pred dňom 

konania regionálnej konferencie 
SZFB zabezpečiť zoznam hrá-
čov, ktorí sú registrovaní  ktorí 
majú platnú licenciu v zmysle 
vnútorných predpisov SZFB za 
jednotlivých riadnych členov 
SZFB. Na hráčov, ktorí boli regis-
trovaní ktorí získali licenciu 60 
dní pred dňom zvolania danej 
regionálnej konferencie SZFB 
podľa odseku 2 sa neprihliada.
 
Počty hlasov delegátov riadnych 
členov SZFB sú určené nasle-
dovne:
a) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registro-
vaných v SZFB nie viac ako 60 
hráčov s platnou licenciou má 1 
hlas,
b) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 61, ale nie 
viac ako 110 hráčov s platnou 
licenciou má 2 hlasy,
c) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 111, ale nie 
viac ako 150 hráčov s platnou 
licenciou má 3 hlasy,
d) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registrova-
ných v SZFB najmenej 151, ale 
nie viac ako 200 hráčov s plat-
nou licenciou má 4 hlasy,
e) každý delegát riadneho člena 
SZFB, za ktorého je registro-
vaných v SZFB viac ako 200 
hráčov s platnou licenciou má 5 
hlasov.

Informácia k tomuto bodu roko-
vania bude podaná ústne.
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Vážení delegáti Konferencie SZFB,

na poslednej konferencii v lete 2013 bolo zvolené nové 

prezídium Slovenského zväzu florbalu, ktorého hlavným krédom 

bol zodpovedný a profesionálny prístup k činnosti SZFB. Toto 

obdobie vnímam ako obdobie hľadania správnej cesty a nastavenia 

novej filozofie a smerovania slovenského florbalu, a taktiež obdobie 

získavania dôvery a rešpektu slovenského florbalu. Bolo to obdobie 

novej iskry, novej pozitívnej energie vloženej v prospech slovenského 

florbalu. V neposlednom rade to bolo tiež obdobie nájdenia 

odvahy na nové, pozitívne rozhodnutia a kroky smerujúce k rozvoju 

slovenského florbalu.

Podarili sa nám mnohé veci. Úspešne sme zrealizovali mnohé 

pozitívne a prospešné aktivity a úlohy, no sú mnohé projekty, ktoré 

neboli dotiahnuté do úspešného konca a na ktoré bude treba ďalšie 

úsilie, aby sa nám podarili zrealizovať. Verím, že sa dokážeme 

popasovať s prekážkami, s ktorými sa pri našej činnosti stretávame. 

Som presvedčený,  že sa nám podarí naštartovať pozitívne a úspešné 

obdobie slovenského florbalu.

Daniel Granec
prezident Slovenského zväzu florbalu
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V roku 2013 na Konferencii 
SZFB boli zvolení do prezídia 
SZFB títo členovia: Daniel 
Granec (prezident SZFB), 
Oto Divinský (výkonný 
viceprezident SZFB), Pavol 
Blaško (viceprezident SZFB), 
Helena Kunšteková (predseda 
Komisie mládeže), Tomáš 
Hrnčiar (predseda Ligovej 
komisie), Jozef Grega a Tomáš 
Filadelfi (člen Komisie mládeže). 
Niektorí členovia P-SZFB 
pokračujú vo svojom mandáte, 
časť členov sa do P-SZFB opäť 
vrátila, keď v ňom pôsobila v 
minulom období. Úplne novým 
členom P-SZFB je Oto Divinský, 
ktorý priniesol do práce P-SZFB 
a slovenského florbalu nový 
pozitívny vietor a triezvy pohľad 
na činnosť SZFB. Dňa 19. mája 
2014 sa vzdal členstva v P-SZFB 
Tomáš Filadelfi. 

V členoch prezídia vidím 
lojálnych a profesionálne 
zdatných ľudí, ktorí sú oddaní 
pre slovenský florbal, pracujú 
pre slovenský florbal vo svojom 
voľnom čase, častokrát na úkor 
svojich rodín a svojich osobných 
záujmov a záľub, a dokonca 
aj na vlastné náklady. Svojou 
prácou posunuli činnosť SZFB 
na vyššiu kvalitatívnu úroveň. 
Obzvlášť členovia z Bratislavy a 
okolia pracujú veľmi intenzívne, 
riešia problémy, s ktorými sa 
stretávame a aktívne sa zapájajú 
do činnosti SZFB.

Za 16 mesiacov činnosti 
P-SZFB zasadalo celkom 
8-krát, z toho 1-krát nebolo 
uznášaniaschopné pre pracovnú 
vyťaženosť chýbajúcich 
členov prezídia. Okrem toho 
sa uskutočnili aj pracovné 
stretnutia, na ktorých sa 

riešili mnohé problémy SZFB 
a diskutovalo sa o cieľoch a 
víziach slovenského florbalu.

Účasť na zasadnutiach:
° 16. 7. 2013: Zúčastnení: 

Granec, Divinský, Kunšteková, 
Hrnčiar, Grega. Nezúčastnení: 
Blaško, Filadelfi.

° 13. 8. 2013: Zúčastnení: 
Granec, Kunšteková, Hrnčiar, 
Blaško, Filadelfi. Nezúčastnení: 
Divinský, Grega.

° 5. 10. 2013: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková, 
Blaško, Hrnčiar, Filadelfi, Grega.

° 20. 11. 2013: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková. 
Nezúčastnení: Blaško, Hrnčiar, 
Filadelfi, Grega. Zasadnutie 
nebolo uznášaniaschopné.

° 1. 2. 2014: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková, 
Blaško, Grega. Nezúčastnení: 
Hrnčiar, Filadelfi.

° 21. 3. 2014: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková, 
Blaško. Nezúčastnení: Hrnčiar, 
Filadelfi, Grega. 

° 8. 5. 2014: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková, 
Hrnčiar. Nezúčastnení: Filadelfi, 
Grega, Blaško.

° 12. 8. 2014: Zúčastnení: 
Granec, Divinský, Kunšteková, 
Blaško, Hrnčiar, Grega.

Novinkou, ktorú sme zaviedli 
boli neformálne stretnutia s 
klubmi z celého Slovenska. 
Cieľom týchto stretnutí bolo 
oboznámiť sa s činnosťou 
jednotlivých klubov a zároveň 
spoznať problémy, s ktorými sa 
tieto kluby v rôznych regiónoch 
Slovenska stretávajú. Taktiež 
sme tento priestor využili aj na 
prezentáciu činnosti SZFB a 
predstavenie noviniek, ktoré sme 
v slovenskom  florbale zaviedli. 

Tieto stretnutia sa uskutočnili po 
skončení sezóny v 3 slovenských 
mestách – v Trenčíne, v Žiline 
a v Košiciach. Vybrali sme tieto 
tri mestá v rôznych častiach 
Slovenska so zámerom, aby 
logisticky boli pre každý klub 
primerane dostupné, aby kluby 
využili možnosť stretnúť sa s 
vedením SZFB. Účasť na týchto 
stretnutiach síce nebola podľa 
našich predstáv, keďže sme 
očakávali vyšší záujem zo strany 
klubov, ale aj napriek nižšej 
účasti sme veľmi radi, že sme 
sa mohli stretnúť s tými, ktorí 
prejavili záujem. V tejto aktivite 
chceme aj naďalej pokračovať 
a veríme, že sa tieto stretnutia 
stanú tradičným priestorom 
na diskusiu v období medzi 
konferenciami.

V súvislosti so zmenami v 
predpise súťaže ženskej 1. ligy 
v aktuálnej sezóne vznikla 
požiadavka na širšiu diskusiu o 
ženskom florbale na Slovensku. 
Takúto diskusiu vítame a 
rozhodli sme sa ju odštartovať 
na Kvalifikácii o postup na 
MS žien, ktorá sa uskutoční v 
Nitre. Po dohode s trénerom 
reprezentácie Jaroslavom 
Marksom sa počas kvalifikácie 
uskutoční prvá diskusia na túto 
tému. Pevne veríme, že sa kluby, 
ktoré pracujú s dievčenskými a 
ženskými družstvami uvedeného 
stretnutia zúčastnia a diskusia 
prinesie nové nápady a návrhy 
pre rozvoj ženského florbalu na 
Slovensku.

Oproti ostatným rokom 
sme zintenzívnili spoluprácu v 
mnohých oblastiach s Českou 
florbalovou úniou a zapojili sme 
sa do projektu Medzinárodnej 
florbalovej federácie EOTO 
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Project. Dôvodov prečo práve 
spolupráca s Českou florbalovou 
úniou je viac. S Českom máme 
najlepšie vzťahy spomedzi 
národných federácií, neexistuje 
tu žiadna jazyková bariéra, sme 
ekonomicky podobne silné 
krajiny a takisto aj ľudsky máme 
bližšie k Čechom, keďže sme 
kedysi žili v spoločnom štáte. 
No najdôležitejším dôvodom 
je, že Česko patrí medzi 
svetovú florbalovú špičku. 
Počas dvadsiatich rokov z 
neznámeho športu vybudovali 

druhý najmasovejší šport v ČR, 
čím získali silnú pozíciu medzi 
športmi. Česi nám pomáhajú v 
mnohých oblastiach a bolo by 
kontraproduktívne nevyužiť ich 
dlhodobé skúsenosti v prospech 
slovenského florbalu.

Dňa 25. apríla 2014 na 
47. valnom zhromaždení 
Slovenského olympijského zväzu 
bol Slovenský zväz florbalu 
jednohlasne prijatý za nového 
člena. Ukončil sa tak takmer rok 
a pol trvajúci proces. Žiadosť 

bola podaná 6. novembra 2012 
v Bratislave do rúk prezidenta 
Slovenského olympijského 
výboru Františka Chmelára. 
Členstvo v SOV so sebou 
prináša rôzne práva i povinnosti. 
Stali sme sa oficiálnym členom 
s riadnym hlasom na valnom 
zhromaždení SOV. Môžeme sa 
tak podieľať na rozhodnutiach 
výboru. Prijatie nášho zväzu za 
člena SOV ocenil aj prezident 
Medzinárodnej florbalovej 
federácie Tomas Eriksson.

Zásadnou novinkou v 
slovenskom florbale bola 
aktualizácia, resp. zmena 
legislatívnych predpisov. Týmito 
zmenami sme chceli nastaviť 
jasné pravidlá v slovenskom 
florbale. Doterajšia legislatíva 
mala niekoľko nedostatkov, 
poriadky neboli vzájomne 
prepojené a chýbali mnohé 
tlačivá. V podstate vychádzali 
zo starých poriadkov Českej 
florbalovej únie. 

Medzičasom ich v Čechách 
inovovali a my sme sa rozhodli 
ich inovovať tiež. Zrušili sme 
registračné preukazy, ktorých 
každoročné vydávanie bolo 
personálne a časovo veľmi 
náročné, a taktiež aj finančne 
nákladné. Ďalej sme chceli dať 
väčšie kompetencie Ligovej 
komisii v oblasti riadenia 
súťaží a kontroly nad nimi. 
V neposlednom rade sme 
tým chceli odľahčiť prácu 

Disciplinárnej komisie, 
aby sa zaoberala 
skutočnými 
disciplinárnymi 
priestupkami. 
Samozrejme sme 
všetky tieto zmeny 
konzultovali s 
českou stranou a 
prispôsobili našim 
podmienkam. 
Taktiež sme 
umožnili klubom sa 
k návrhom vyjadriť 
a pripomienkovať 
ich. Niektoré tieto 
pripomienky sme 
do poriadkov 
zapracovali. Zmeny 

sa dotkli týchto poriadkov: 
Súťažný poriadok SZFB, 
Registračný poriadok SZFB, 
Disciplinárny poriadok 
SZFB, Odvolací poriadok 
SZFB a Prestupový poriadok 
SZFB. Ako nový vznikol 
Licenčný poriadok SZFB. V 
súčasnosti sa pripomienkuje 
Arbitrážny poriadok SZFB. 
K už schválenému štatútu 
Komisie rozhodcov a delegátov, 
sme pripravili štatút Ligovej 
komisie, ktorý v súčasnosti 
pripomienkujeme. Zároveň 
sa pripravujú ďalšie štatúty 
ostatných komisií. Vzhľadom 
k tomu, že komisie doteraz 
nemali svoj štatút, súčasné 
P-SZFB musí napravovať chyby 
predchádzajúcich prezídií a 
tieto štatúty komisií postupne 
pripraviť a následne schváliť. V 
legislatívnom procese budeme 
pokračovať aj naďalej, aby sme 
mali schválené všetky potrebné 
poriadky, smernice a predpisy 
súvisiace s činnosťou SZFB. 
Cieľom je, aby boli všetky 
schválené čím skôr, no najneskôr 
do konca súťažnej sezóny 
2014/15.

LEGISLATÍVA

Prestupový poriadok
Slovenského zväzu

(Edícia 2014)

Slovenského zväzu

(Edícia 2014)
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EKONOMIKA
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V ekonomickej oblasti sme sa  
venovali finančnej stabilite nášho 
zväzu. Rozpočty SZFB sú vždy 
koncipované ako prebytkové. 
Rozpočet pre rok 2014 sme 
oproti starým rokom zostavili 
podrobnejšie, do tematických 
oddielov. Plnenie rozpočtu podľa 
príjmov a výdajov priebežne 
aktualizujeme, aby sme vedeli 
aj behom roka realizovať 
zásadné rozhodnutia týkajúce sa 
finančnej oblasti. Pripravujeme 

kroky a rozhodnutia, ktorými v 
nasledujúcom roku pri súčasnej 
výške dotácie zo strany štátu 
chceme navýšiť prostriedky 
pre program podpory klubom 
a zároveň uskutočniť aktivity 
smerujúce k rozvoju slovenského 
florbalu. Samozrejme, že výška 
podpory bude primeraná 
finančným možnostiam zväzu. 
V súčasnosti vedieme v P-SZFB 
diskusiu, akým smerom by sa 
mala táto podpora uberať.

110 800 €
VÝŠKA DOTÁCIE 
ZO ŠTÁTU PRE
ROK 2014. VIAC 
AKO POLOVICA
SMERUJE NA 
NÁKLADY
REPREZENTÁCIÍ.
OPROTI ROKU 2013 
SME TAK NAVÝŠILI
ROZPOČET PRE
REPREZENTÁCIE.

Náklady na činnosť Suma v €
Spotreba materiálu 1 019,78 €

Športový materiál 7 388,21 €

Opravy a udržovanie 84,96 €

Cestovné 15 386,36 €

Ostatné služby 8 212,55 €

Telefónne služby 2 325,99 €

Poštovné služby 307,45 €

Prenájom 6 657,89 €

Služby 2012 7 348,16 €

Mzdové náklady 23 495,85 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 8 246,37 €

Zákonné sociálne náklady 1 011,34 €

Kurzové straty 236,30 €

Osobitné náklady 100 285,52 €

Iné ostatné náklady 445,34 €

Poskytnutie príspevku iným účt. jednotkám 802,45 €

Poskytnutie príspevku fyzickým osobám 40,00 €

Daň z príjmov 0,71 €

Náklady a výnosy - rok 2013

Výnosy z činnosti Suma v €
Úroky 4,49 €

Kurzové zisky 0,83 €

Osobitné výnosy 71 497,58 €

Iné ostatné výnosy 11,10 €

Prijaté členské príspevky 720,00 €

Dotácie 111 607,03 €

Výsledok Suma v €
Zisk 544,80 €
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Marketing je oblasť, kde sa 
nám aj napriek nášmu úsiliu 
nepodarili niektoré z projektov. 
Prebehlo viacero rokovaní 
o možnej úzkej spolupráci s 
rôznymi firmami, ktoré však 
nedopadli v náš prospech. 
Ako jednu z hlavných príčin 
vidíme súčasnú ekonomickú 
situáciu na Slovensku po 

vzniku hospodárskej krízy, ďalej 
žiadnu podporu zo štátu pre 
podnikateľské subjekty, ktoré by 
boli ochotné podporovať šport 
a v neposlednom rade aj to, že 
florbal ešte nie je tak mediálne 
známym športom ako ostatné 
športy. 

Medzi úspešné projekty, 
ktoré sa nám podarili, patrí 
projekt spolupráce s florbalovou 
značkou Salming, ktorá 
sa stala partnerom oboch 
seniorských reprezentácií počas 
najbližších 4 rokov. Obsahom 
tejto spolupráce je dodávka 
florbalového oblečenia a 
vybavenia vo výške 29000 
€. Aj napriek počiatočným 
problémom spolupráca s 
touto značkou je na dobrej 
úrovni a podpora značky 
Salming zo strany SZFB je v 
maximálnej možnej miere – či 
už uverejnením loga na stránke 
SZFB, ktoré je štandardom, 
ale aj súťažou „Salming 
tipovačka“, ktorú propagujeme  
prostredníctvom  zväzového 
webu a oficiálnej facebookovej 
stránky. Uverejnením značky 
Salming v článkoch v denníku 
Šport ešte viac preukazujeme, 
že si vzájomnú spoluprácu 
ceníme.

Aj naďalej pokračujeme v 
spolupráci s českou firmou 20 
TEN SPORTS, s ktorou máme 
podpísanú zmluvu na dodávku 
florbalových loptičiek OXDOG. 
V tomto roku sa nám podarilo 
vybaviť navyše bonus – vaky 
na loptičky značky OXDOG. V 
aktuálnom súťažnom ročníku 
sme tak zabezpečili pre 
reprezentácie a kluby SZFB 
5300 loptičiek a 35 vakov v 
celkovej hodnote 6338 €. 

MARKETING

Názov klubu Loptičky + vaky Suma v €
VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 450 ks + 3 ks 539,00 €

FBC Mikuláš Prešov 450 ks + 3 ks 539,00 €

ŠK Slávia SPU DFA Nitra 450 ks + 3 ks 539,00 €

FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 250 ks + 2 ks 304,00 €

ŠK 1. FBC Trenčín 250 ks + 2 ks 304,00 €

ATU Košice 250 ks + 2 ks 304,00 €

Tsunami Stupava / Záhorská Bystrica 250 ks + 2 ks 304,00 €

FbO Florko Košice 250 ks + 2 ks 304,00 €

TJ A-FbO Nižná 200 ks + 1 ks 235,00 €

ŠK Lido Bratislava 200 ks + 1 ks 235,00 €

FbC Predator Sabinov 200 ks + 1 ks 235,00 €

M-šport Salming Team 200 ks + 1 ks 235,00 €

FBK Tvrdošín 200 ks + 1 ks 235,00 €

ŠK 98 Pruské 200 ks + 1 ks 235,00 €

NTS FK - ZŠ Nemšová 200 ks + 1 ks 235,00 €

Fbk Kométa Spišská Nová Ves 200 ks + 1 ks 235,00 €

Snipers Bratislava 50 ks + 1 ks 70,00 €

Florpédo Bratislava 50 ks + 1 ks 70,00 €

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 50 ks + 1 ks 70,00 €

FBK florbal4you Púchov 50 ks + 1 ks 70,00 €

Materiálna podpora klubov
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Rozdelenie florbalového 
vybavenia bolo nasledovné: 
každé družstvo mužskej Salming 
Extraligy a ženskej Extraligy 
po 200 ks loptičiek a po 1 vaku 
na loptičky; každé družstvo 
juniorskej Extraligy po 50 ks 
loptičiek a po 1 vaku na loptičky; 
reprezentačné výbery mužov, 
žien, juniorov a junioriek po 
150 ks loptičiek a po 1 vaku na 
loptičky; regionálne výbery po 
50 ks loptičiek.

V rámci tejto spolupráce s 
firmou 20 TEN SPORTS sme 
podporili kluby uvedené v 
tabuľke. 

Aj týmto spôsobom sa 
snažíme o podporu a pomoc 
klubom, ktoré sú vlajkovými 
loďami slovenského florbalu 
a patria medzi špičku na 
Slovensku. Práve tieto kluby si 
takúto podporu zaslúžia najviac, 
nakoľko zo strany zväzu sú na 
ne kladené najväčšie nároky a 
musia spĺňať rôzne podmienky 
spojené s ich účinkovaním v 
slovenskom florbale.

Aj napriek tomu, že sa nám v 
marketingovej oblasti nepodarili 
mnohé projekty, budeme sa 
snažiť aj naďalej získavať dôveru 

v slovenský florbal a postupne 
získavať priazeň súkromného 
sektora. Tieto aktivity by mali 
postupne zvyšovať príjem do 
SZFB, ktorý môžeme následne 
investovať do ďalšieho rozvoja 
slovenského florbalu.

V ďalšej práci v marketingovej 
oblasti sa chceme oprieť tiež 
o strategický plán SZFB, na 
ktorom sme v súčasnosti 
začali pracovať a ktorý by mal 
definovať činnosť SZFB na 
obdobie najbližších 5 rokov. 

MÉDIA
S marketingom je úzko spätá 

mediálna oblasť, v ktorej sme za 
posledné obdobie uskutočnili 
niekoľko pozitívnych krokov. 
Základným zväzovým médiom 
sa stala webová stránka www.
szfb.sk, ktorá v súčasnosti 
ponúka takmer dennodenne 
niekoľko aktuálnych článkov 
a informácií, čím sa zvýšila 
čítanosť a informovanosť. 
Hlavnou témou týchto 
príspevkov sú vo veľkej prevahe 
reprezentácie a najvyššie 
celoštátne súťaže, ale svoj 
priestor dostávajú aj nižšie 
celoslovenské súťaže a súťaže v 
regiónoch. Momentálne má túto 
oblasť pod palcom len jeden 
človek (Miroslav Hýlek), ktorý 
samozrejme nemôže pokryť 
všetky témy a takisto všetky 
oblasti slovenského florbalu. 
Preto pripravujeme vytvorenie 
redakčnej rady a oslovenie 
potenciálnych dobrovoľných 
prispievateľov, hlavne z 
regiónov Slovenska. Takýmto 
spôsobom by sa nám podarilo 
komplexne pokryť všetky témy 
a oblasti slovenského florbalu. 

V budúcnosti plánujeme 
realizovať re-dizajn webstránky, 
aby spĺňala súčasne atribúty 
atraktívneho webu.

Ďalším zväzovým médiom 
sa stala stránka na sociálnej 
sieti Facebook. Takisto aj táto 
stránka sa môže pochváliť 
pravidelnou aktivitou. Toto 
médium poskytuje priestor 

hlavne pre vizuálnu komunikáciu 
prostredníctvom banerov, ktoré 
sú u čitateľov, resp. fanúšikov 
stránky veľmi obľúbené. 
Za posledné obdobie sme 
zaregistrovali výrazný nárast 
počtu fanúšikov. Kým 1. januára 
2014 sme ich mali 1441, v 

súčasnosti ich máme vyše 2245 
a každým dňom toto číslo stúpa. 
Je vidieť, že za týmto zvýšeným 
počtom fanúšikov je pravidelná 
aktualizácia a komunikácia 
prostredníctvom stránky na 
Facebooku. Neuskutočnili sme 
žiadnu marketingovú aktivitu 
cielenú k umelému zvýšeniu 
počtu fanúšikov a ani sme sa 
neznížili k agresívnej a otravnej 
odkazovej kampani, ako na iných 
portáloch. O to viac nás teší 
tento výrazný nárast, pretože si 
fanúšikovia našli cestu k našej 
stránke prirodzenou cestou a 
hlavne skutočným záujmom o 
aktivity SZFB.

Ďalším médiom, s ktorým sme 
spolupracovali bol časopis Svet 
športu. Bohužiaľ, spolupráca 
momentálne viazne na strane 
časopisu, nakoľko sme ho 
niekoľkokrát oslovili a doteraz 
sa nám nepodarilo komunikáciu 
nadviazať. Budeme sa snažiť 
aj naďalej o nadviazanie 
komunikácie a následne obnoviť 
spoluprácu v zmysle dohody 
oboch strán.



Z printových médií sme 
začali spolupracovať so silným 
hráčom na mediálnom trhu 
denníkom Šport. Momentálne 
rokujeme o možnostiach užšej 
spolupráce, resp. o mediálnom 
partnerstve, čo by okrem 
samotnej propagácie pomohlo 
slovenskému florbalu zvýšiť 
aj jeho kredit. Tým pádom by 
sa mohol dostať do hľadáčika 
ďalších potenciálnych partnerov.

Za obdobie pôsobenia nového 
P-SZFB sa uskutočnilo 49 live 
prenosov prostredníctvom 
internetovej televízie huste.tv. 
Značnú časť týchto prenosov 
sme uskutočnili z podujatí IFF 
konaných na Slovensku – z 
Eurofloorball Cupu v Trenčíne na 
jeseň 2013 a mužskej kvalifikácie 
o postup na MS v Bratislave 
začiatkom roku 2014. Z oboch 
podujatí sme zabezpečili prenos 
všetkých zápasov – celkom 30 
prenosov. Okrem toho huste.tv 
odvysielala 12 živých prenosov z 
mužskej a 7 zo ženskej extraligy.

Slovenský florbal sa do 
pozornosti televíznych 
médií dostával prevažne pri 
vrcholných medzinárodných 
podujatiach, v ktorých účinkovali 
naše reprezentácie. Počas 
Majstrovstiev sveta žien v 
Čechách sa nám podarilo 
zabezpečiť vyslanie televízneho 
štábu RTVS priamo do dejiska 
šampionátu a tým pádom 

sa pravidelne ženský florbal 
objavoval v hlavných športových 
správach vo vysielaní RTVS. 
V súvislosti s majstrovstvami 
bol pozvaný do štúdia 
televízie TA3 prezident SZFB, 
ktorý bol hlavným hosťom 
večernej relácie Šport+. Okrem 
Majstrovstiev sveta žien sa 
nielen televízie zaujímali aj o 
Kvalifikáciu o postup na MS 
mužov, konanú v Bratislave, 
kde bolo akreditovaných vyše 
20 novinárov, fotografov, 
redaktorov, či kameramanov 
zo slovenských médií. Na jar v 
tomto roku v športovej televízii 
Digi Sport v relácii Mix zóna 
diskutovali o florbale tréner 
mužskej reprezentácie Miroslav 
Sága a reprezentačný brankár 
Gabriel Meszároš. Do večerného 
športového spravodajstva RTVS 
sa dostali aj výsledky zápasov 
finálovej série Salming extraligy 
a obrazom aj posledný zápas, 
v ktorom sa družstvo FbO 
Florko Košice stalo majstrom 
Slovenska.

Vzhľadom k tomu, že sa 
slovenský florbal čoraz viac 
dostáva do médií, začali sme 
s archivovaním všetkých 
aktuálnych príspevkov z médií. 
Zároveň sa snažíme archív 
doplniť aj o príspevky staršieho 
dáta, aby sa nám podarilo 
zmapovať i obdobie pred 
nástupom aktuálneho P-SZFB.

2 245
POČET

FANÚŠIKOV
OFICIÁLNEJ 

STRÁNKY NA 
FACEBOOKU, 

KTORÝ KAŽDÝ
DEŇ STÚPA 

VĎAKA  
PRAVIDELNEJ
AKTUALIZÁCII.
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Reprezentačné družstvá vo 
florbale sú výkladnou skriňou 
slovenského florbalu a tento 
fakt si plne uvedomujeme. 
Každým rokom sa kvalita 
týchto družstiev zvyšuje a tá 
prináša úspechy slovenskému 
florbalu, aj keď podmienky pre 
reprezentácie sú veľmi skromné. 
Vieme o nich a chceme 
postupne tieto podmienky 
zlepšovať. Nielen pre hráčov, 
ale aj pre trénerov a členov 
realizačných tímov, ktorí svoju 
prácu odvádzajú bezplatne. 
Cieľom je postupne nájsť zdroje, 
aby sme upustili od poplatkov 
pre hráčov a našli prostriedky 
na odmeny pre trénerov a 
realizačný tím. Zároveň je 
potrebné zlepšiť podmienky 
pre prípravu reprezentačných 
družstiev na domácich zrazoch, 
umožniť družstvám viac 
medzinárodných konfrontácii 
s ostatnými reprezentáciami a 
taktiež sa snažiť v maximálnej 
miere vyhovieť plánom, ktoré 
predkladajú reprezentační 
tréneri. 

V súčasnosti reprezentácie 
pracujú v skromných 
podmienkach, čo vyplýva z 
momentálnych finančných 
možností SZFB. Aj kvôli tomu sú 
plány reprezentácií postavené 
hlavne na sústredeniach 
v domácom prostredí, na 
neoficiálne prípravné zápasy 
cestujú družstvá do Čiech, kde 
hrajú s ligovými družstvami, 
príp. s českou reprezentáciou, 
zhruba raz-dva razy za rok sa 
zúčastňujú medzinárodného 
turnaja v zahraničí.

V aktuálnom období vedú 
reprezentačné družstvá: 
muži – Miroslav Sága, juniori 

– Petr Koutný (CZE), ženy a 
juniorky – Jaroslav Marks (CZE).

Účasť na vrcholných 
podujatiach IFF:

° muži: Kvalifikácia o postup
    na MS 2014 – 3. miesto 
    (postup na MS)
° ženy: MS 2013 – 9. miesto
° juniorky: MS 2014 – 5. miesto
° juniori: pripravujú sa na MS 
    v roku 2015

Výsledky zápasov
reprezentácií:
Muži:

° Priateľský zápas (Valmiera, 
LAT), 12. 9. 2013: Slovensko - 
Lotyšsko 6:8

° Men´s Four Nations 
Tournament (Valmiera, LAT), 
13. - 15. 9. 2013 | 2. miesto: 
Výsledky: Slovensko - Lotyšsko 
1:9, Slovensko - Estónsko 4:3, 
Slovensko - Poľsko 4:2

° Kvalifikácia o postup na MS 
(Bratislava, SVK), 29. 1. - 2. 2. 

2014 | 3. miesto - postup na MS: 
Výsledky: Slovensko - Srbsko 
6:3, Slovensko - Švajčiarsko 
2:10, Slovensko - Estónsko 1:6, 
Slovensko - Belgicko 16:1

Ženy:
° Polish Cup (Rakoniewice 

- Babimost - Zbaszyn, POL), 
13. - 15. 9. 2013 | 6. miesto: 
Výsledky: Slovensko - Nórsko 
5:3, Slovensko - Fínsko 0:5, 
Slovensko - Švajčiarsko 
1:11, Slovensko - Poľsko 5:3, 
Slovensko - Česká republika 1:8

° Majstrovstvá sveta (Brno 
- Ostrava, CZE), 7. - 15. 12. 
2013 | 9. miesto: Výsledky: 
základná skupina: Slovensko 

- Južná Kórea 13:0, Slovensko 
- Maďarsko 11:1, Slovensko - 
Austrália 7:2, zápas play off: 
Slovensko - Lotyšsko 3:4, 
zápas 9-12. miesto:  Slovensko 
- Dánsko 4:3 pp, zápas o 9. 
miesto: Slovensko - Rusko 6:4
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° Czech Open (Praha, CZE), 
14. - 17. 8. 2014 | 3. miesto: 
Výsledky: základná skupina: 
Slovensko - IBK Dalen (SWE) 1:7, 
Slovensko - FBC Liberec (CZE) 
4:1, Slovensko - Herbadent SJM 
Praha 11 (CZE) 2:2, 1/16 finále: 
Slovensko - EUROCOMPANIES 
Sokol Židenice (CZE) 4:3, 1/8 
finále: Slovensko - Tatran Omlux 
Střešovice (CZE) 7:4, 1/4 finále: 
Slovensko -  Elite Praha (CZE), 
1/2 finále: Slovensko - IBK Dalen 
(SWE) 1:6

Juniori:
° Summer Florbal Cup 

(Hodonín, CZE) 28. - 30. 8. 2013 
| 3. miesto - kategória juniori: 
Výsledky: Hattrick Brno (CZE) 
- Slovensko 5:8, Slovensko - 
Chomutov (CZE) 5:5, Slovensko 
- Alligators (CZE) 9:1, Slovensko 
- Gullivers Sokol Brno I. (CZE) 
5:7, Slovensko - Otrokovice 
(CZE) 5:3

° Ostrava Cup (Ostrava, CZE) 
13. - 15. 6. 2014 | štvrťfinále - 
mužská kategória: Výsledky: 
Slovensko - 1. Letka Ostrava 

(CZE) 4:5, Slovensko - Výber 
ČR Neslyšícich (CZE) 9:1, 
Slovensko - Zkvádra Azúra 
(CZE) 3:4, Slovensko - Olimpia 
Lochów (POL) 9:1, Slovensko 
- Nebezpečné síly (SVK) 11:3, 
Slovensko - Sweedland Sokol 
Valašské Klobouky juniori 
(CZE) 2:0, Slovensko - FBC ČPP 
Software Ostrava (CZE) 6:11

° Prague games (Praha, CZE)  
9. - 12. 7. 2014 | osemfinále 
kategória B18: Výsledky: 
Slovensko - Ajer IBK (NOR) 
11:0, Slovensko - FBC Mohelnice 
(CZE) 5:1, Slovensko - TJ Sokol 
Královské Vinohrady (CZE) 5:1, 
Slovensko - FbC 98 Chomutov 
(CZE) 5:2, 1/16 finále: Slovensko 
- Gullivers Sokol Brno I. (CZE) 

3:2, 1/8 finále: Slovensko - Tyresö 
Trollbäcken IBK (SWE) 1:3

° G2 CUP (Praha, CZE) 
12. - 14. 9. 2014 | 2. miesto - 
kategória juniori: Výsledky: 
Slovensko - Florbal Torpedo 
Havířov (CZE) 6:3, Slovensko 
- Tatran Střešovice (CZE) 11:5, 
Slovensko - FBŠ Bohemians 
Praha (CZE) 5:2, 1/4 finále: 
Slovensko - AC Sparta Praha 
(CZE) 8:7, 1/2 finále: Slovensko 
- Tatran Střešovice (CZE) 9:3, 
finále: Slovensko - IBK Dalen 
(SWE) 1:3

Juniorky:
° Polish Cup (Rakoniewice 

- Babimost - Zbaszyn, POL) 
31. 1. - 2. 2. 2014 | 3. miesto: 
Výsledky: Slovensko - Nórsko 
6:1, Slovensko - Poľsko 9:7, 
Slovensko - Nemecko 8:0, 
Slovensko - Česká republika 3:9, 
Slovensko - Švajčiarsko 4:9

° Majstrovstvá sveta 
(Rakoniewice - Babimost - 
Zbaszyn, POL) 30. 4. - 4. 5. 
2014 | 5. miesto: Výsledky: 
základná skupina: Slovensko 
- Švédsko 1:15, Slovensko - 
Maďarsko 15:5, Slovensko 
- Švajčiarsko 4:6, zápas o 5. 
miesto: Slovensko - Poľsko 4:1
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V sezóne 2013/14 bol 
novinkou vznik novej 
celoslovenskej súťaže juniorskej 
extraligy, ktorej sa zúčastnilo 
8 družstiev. Historicky prvým 
víťazom v tejto súťaži sa 
stal klub FBC Grasshoppers 
AC UNIZA Žilina, ktorý patrí 
v súčasnosti medzi lídrov 
slovenského florbalu v mužskej 
kategórii. Ďalšou novinkou 
uvedenej sezóny bolo pridanie 
mena partnera SZFB do názvu 
mužskej extraligy – Salming 
extraliga. V uvedenom ročníku 
sa do celoslovenských súťaží 
zapojilo 50 družstiev (MEX: 
12, ZEX: 8, JEX: 9, M1: 13, Z1: 9) 
a do regionálnych súťaží 182 
družstiev (MP: 13, SP: 18, MZ: 
24, SZ: 34, Do: 29, J: 3, MZy: 2, 
SZy: 8, Dy: 9, Jy: 12, M2: 30). 
Majstrom Slovenska v kategórii 
mužov sa stalo po prvýkrát 
družstvo FbO Florko Košice, 
titul žien si vybojoval FBK 
Tvrdošín.

V súčasnej sezóne sme 
realizovali niektoré zmeny. 
Medzi významné, ktoré sa dotkli 
družstiev, môžeme zaradiť 
úpravu štruktúry juniorskej 
extraligy. Pôvodne celoslovenskú 
súťaž sme presunuli do regiónov 
s následnou nadstavbou, čím 
sa nám podarilo zvýšiť počet 
účastníkov tejto súťaže. Ďalšou 
zmenou bola úprava času 1. ligy 
žien pri turnajovom spôsobe 
z 3x20 na 3x15 čistého času. 
Táto zmena bola uskutočnená s 
cieľom odbremeniť fyzickú záťaž 
žien, keď v jednom dni majú 
naplno odohrať 2 zápasy, čo je 
kondične náročné. S klesajúcou 
fyzickou výdržou zároveň klesá 
aj herná kvalita ligy. Tieto zmeny 
sme konzultovali aj s trénerom 
reprezentácie žien Jaroslavom 

Marksom, ktorý tieto opatrenia 
odporučil realizovať. Ďalšou 
zmenou je, že v ženských 
súťažiach, kde je nižší počet 
účastníkov, sme zvolili 3-kolový 
systém miesto 2-kolového. Tým 
sme docielili nárast odohratých 
zápasov v sezóne. 

S potešením môžeme 
konštatovať, že v práve 
prebiehajúcej sezóne sa do 
súťaží zapojilo viac družstiev 
ako v tej predchádzajúcej. 
Celoslovenské súťaže majú 
každoročne svoj stabilný počet 
účastníkov a veľmi sa nemení, i 
keď sme zaregistrovali znížený 
záujem o účasť v M1. V tejto 
sezóne sa celoslovenských 
súťaží zúčastňuje 49 družstiev. 
Výrazný nárast nastal v 
regionálnych súťažiach, kde 
oproti minulej sezóne sa do 
súťaží prihlásilo o 36 družstiev 
viac, tzn. 218 (MP: 20, SP: 27, 
MZ: 31, SZ: 39, Do: 33, J: 4, MZy: 
4, SZy: 10, Dy: 5, Jy: 9, M2: 35). 
I z tohto je zrejmé, že nové 
predpisy negatívne neovplyvnili 
účasť družstiev v súťažiach.

Novinkou v nasledujúcej 
sezóne bude posunutie termínu 
prihlasovania do súťaži na máj. 
Touto zmenou chceme umožniť 
skoršie vypracovanie kalendára 
súťaží, ktoré by malo napomôcť 
klubom rezervovať si halu 
pre svoje zápasy so značným 
predstihom.
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36
O TOĽKO VIAC
DRUŽSTIEV SA
PRÍHLÁSILO DO
REGIONÁLNYCH
SÚŤAŽÍ V SEZÓNE
2014/15 AKO V TEJ
PREDCHÁDZA-
JÚCEJ!



Jednou z priorít súčasného 
P-SZFB je naštartovanie 
projektu vybudovania 
Informačného systému florbalu 
(ISF). Minulú sezónu bol 
spustený štatistický modul, 

ktorý mal výlučne charakter 
zbierania štatistických údajov 
zo zápasov jednotlivých líg. 
Po skončení sezóny sme sa 

pustili do rozšírenia systému o 
matričný modul, ktorý je srdcom 
systému a obsahuje všetky údaje 
o členoch SZFB. Dôležitým 
procesom bolo prepojenie 
jednotlivých modulov, ktorý 
bol náročný, nakoľko štatistický 
modul nebol v čase vzniku 
prispôsobený na rozšírenie. 
Nastavenie matričného modulu 
nebolo vôbec jednoduchou 
záležitosťou, nakoľko je úzko 
spätý s našimi vnútornými 
poriadkami, ktoré obsahujú 
mnohé výnimky. Tie bolo 
potrebné zakomponovať 
a modul podľa nich 
naprogramovať. Pôvodný zámer 
bol spustiť systém a umožniť 
vstup pre členov na začiatku 

súčasnej sezóny, ale bohužiaľ, 
doposiaľ sa nám to nepodarilo. 
Časový sklz vznikol náročnosťou 
projektu. Na odstránení chýb ale 
intenzívne pracujeme a veríme, 
že už čoskoro umožníme vstup 
do systému aj členom SZFB. 

Na projekte sme 
spolupracovali s Českou 
florbalovou úniou. Osobne sme 
sa oboznámili s ich informačným 
systémom a poskytli nám veľmi 
dôležité informácie a cenné rady, 
ktoré sme využili pri budovaní 
nášho systému. Správcom 
systému, ktorý mu obetuje 
neuveriteľne veľa hodín práce je 
Miroslav Kunštek, ktorému patrí 
za to poďakovanie.

Budúcnosť slovenského 
florbalu by mala byť spájaná 
so strategickým plánom 
SZFB. Momentálne takýto 
dokument zväz postráda a 
preto si uvedomujeme jeho 
potrebu. Vnímame ho ako 
budúci základný pilier činnosti 
SZFB a rozvoja slovenského 
florbalu. Strategický plán by 
mal zadefinovať poslanie, víziu 
zväzu a zároveň nastaviť zrkadlo 
súčasnému stavu SZFB. Tieto 
atribúty sú základom vzniku 
strategických cieľov, ktoré 
generujú individuálne úlohy a 
náplň činnosti SZFB. Potom 
budeme poznať odpovede aj na 
otázky „Kam smeruje slovenský 
florbal?“, či „Kde chceme vidieť 
slovenský florbal o 5 rokov?“.

Činnosť SZFB je v súčasnosti 
neefektívna a preto potrebuje 

nastaviť nové pravidlá, ktoré 
prinesú do práce stabilitu, 
flexibilitu, rozhodnosť, 
cieľavedomosť, odhodlanie a 
pripravenosť púšťať sa aj do 
väčších projektov v prospech 
slovenského florbalu.

Očakávame vypracovanie 
a prijatie finálnej podoby 
strategického plánu v najbližších 
3-4 mesiacoch. Na procese sa 
bude podieľať vedenie zväzu za 
spoluúčasti klubov. 

Strategický plán by mal 
naznačiť akou cestou sa bude 
uberať slovenský florbal v 
najbližších rokoch. My pevne 
veríme, že tou správnou, ktorá 
posunie slovenský florbal medzi 
významné a úspešné slovenské 
športy.

INFORMAČNÝ SYSTÉM FLORBALU (ISF)

ROZVOJ SLOVENSKÉHO FLORBALU
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