
 

1  Zmeny v Stanovách SZFB Edícia 2018 

 

 

Zmeny v Stanovách SZFB 
 

 

Zmena č. 1: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písm. a) tvoria zástupcovia športových klubov (riadnych členov), vždy jeden 

delegát za každý klub, s určeným počtom hlasov podľa odseku 5, 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písm. a) tvoria zástupcovia 

• športových klubov, vždy jeden delegát za každý klub najvyššej florbalovej 

súťaže v kategórii mužov, žien a juniorov, s určeným počtom hlasov 2, 

• športových klubov, vždy jeden delegát za každý klub, ktorý má v nižších 

súťažiach družstvá minimálne v troch mládežníckych kategóriách a zároveň 

žiadne jeho družstvo nie je účastníkom najvyšších florbalových súťaží v 

kategórii mužov, žien a juniorov, s určeným počtom hlasov 1. 

 

 

 

Zmena č. 2: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

d) odseku 2 písm. d) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov (riadny člen), alebo najmenej 50 športovcov – individuálnych členov SZFB, vždy 

jeden delegát s počtom hlasov: 1.  

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

d) odseku 2 písm. d) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov (riadny člen), alebo najmenej 50 športovcov – individuálnych členov SZFB, 

vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1. Delegátom konferencie sa stáva len ten 

zástupca športovcov, ktorý bude mať najvyšší počet návrhov od športovcov. V prípade 

rovnakého počtu návrhov, rozhoduje vyšší počet športovcov z extraligových klubov. V 

ďalšom prípade pri rovnosti rozhoduje los. 
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Zmena č. 3: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

4. Prezídium je povinné najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie zabezpečiť zoznam 
registrovaných členov za športové kluby SZFB. Za dátum, ku ktorému sa takýto zoznam 
vyhotoví, sa spätne použije najbližší z termínov 31. marec, 30. jún, 30. september alebo 31. 
december. 
 

Bod 4. článku 31 sa RUŠÍ 

 

 

 

Zmena č. 4: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

5. Počty hlasov delegátov športových klubov SZFB sú určené nasledovne: 
a) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB nie viac ako 60 
členov má 1 hlas, 
b) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 61, 
ale nie viac ako 110 členov má 2 hlasy, 
c) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 111, 
ale nie viac ako 150 členov má 3 hlasy, 
d) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 151, 
ale nie viac ako 200 členov má 4 hlasy, 
e) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB viac ako 200 
členov má 5 hlasov. 
f) každý riadny člen podľa čl. 31, ods. 3, písm. a), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku konania Konferencie SZFB družstvo v extralige mužov alebo 
extralige žien má za každé zúčastnené družstvo 1 hlas naviac k počtom hlasov určených 
podľa písm. a) až e) tohto odseku. 
 

Bod 5. článku 31 sa RUŠÍ 

 

 

 

Zmena č. 5: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

 

sa DOPĹŇA o: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

4. Pre určenie delegátov zástupcov za športové kluby podľa čl. 31, ods. 3, písm. a) je 

rozhodujúce súťažné obdobie od 1.9. do 30.6. v roku konania Konferencie SZFB. V 

prípade konania konferencie v období od 1.7. do 31.8. je pre určenie delegátov 

zástupcov za športové kluby podľa čl. 31, ods. 3, písm. a) rozhodujúce predchádzajúce 

súťažné obdobie od 1.9. do 30.6. 
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Zmena č. 6: 

 

Článok 33 

Uznášaniaschopnosť konferencie SZFB 

2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia 

konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa Stanov vyžaduje, 

a predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na 

konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v 

pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská. 

 

Bod 2. článku 33 sa RUŠÍ 

 

 

 

 

Zmena č. 7: 

 

Článok 41 

Právomoci prezídia SZFB 

Prezídium SZFB:  

f) volí a odvoláva členov revíznej komisie a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 

g) volí a odvoláva členov licenčných orgánov, ak budú ustanovené 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 41 

Právomoci prezídia SZFB 

Prezídium SZFB:  

f) volí členov revíznej komisie a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 

g) volí členov licenčných orgánov, ak budú ustanovené 

 

 

 

Zmena č. 8: 

 

Článok 47 

Revízna komisia SZFB 

 

sa DOPĹŇA o: 

 

10. Zápisnica zo zasadnutia revíznej komisie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov 

hlasovania sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia revíznej 

komisie najneskôr do dňa ustanoveného Zákonom o športe. 
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Zmena č. 9: 

 

Článok 49 

Disciplinárna komisia SZFB 

3. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných 

členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium. 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 49 

Disciplinárna komisia SZFB 

3. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. 

Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí prezídium a odvoláva konferencia. 

 

 



 

1  Kritéria pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 

 Edícia 2018 

 

 

KRITÉRIA PRE ROZDELENIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU 

NA ÚČEL ROZVOJA TALENTOVANÝCH 

ŠPORTOVCOV 
(ekonomická smernica) 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

Účelom tejto smernice je stanoviť v súlade a v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z. z., 

Kritéria pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja 

talentovaných športovcov. 

1.2. 

Povinnosťou SZFB je rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu na účel 

rozvoja talentovaných športovcov, nastaviť kritéria a účel použitia. 

 

Článok 2 

Rozdelenie finančných prostriedkov 

2.1. 

SZFB rozdelí finančné prostriedky na účel rozvoja talentovanej mládeže pre talentovaných 

športovcov:  

a) v športových kluboch, 

b) v reprezentáciách a v regionálnych výberoch. 

 

Článok 3 

Účel použitia finančných prostriedkov 

3.1. 

Finančné prostriedky rozdelené v zmysle tejto smernice sa použijú výhradne podľa 

ustanovení zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej s MŠVVaŠ SR.  

 

Článok 4 

Obdobie použitia finančných prostriedkov 

4.1. 

Za oprávnené použitie finančných prostriedkov sa považuje len ten výdavok, ktorý je 

vystavený a uhradený v období od 1. 1. do 31. 12. daného roku. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. 

Túto smernicu schválila Konferencia SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 16. 

júna 2018. 




