
 

 
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Konferencia Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia Žilina 

Deň konania zasadnutia 22. 06. 2019 

Čas začiatku zasadnutia 10:30 hod 

Čas ukončenia zasadnutia 18:30 hod 

Predsedajúci Oto Divinský 

Zapisovateľ Helena Kunšteková 

 

Delegáti klubov prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) 

1. Juraj Dudovič Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice 

2. Michal Bortlík Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty 

Univerzity Komenského Hurikán Bratislava 

3. Marián Zrník ŠK Juventa  Žilina 

4. Pavol Veninger ŠK Lido  

5. Teodor Turay ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

6. Marián Galovič Academic Žilinská univerzita v Žiline 

7. Juraj Lakoštík Žatva 90 Dolný Kubín 

8. Matúš Kapičák TJ A-FbO Nižná 

9. Peter Tydlačka NTS FK - ZŠ Nemšová 

10. Milan Burdeľ FBK  Tvrdošín 

11. Miroslav Sága ŠK 1. FBC Trenčín 

12. Jana Sokolíková ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 

13. Oto Divinský 1.SC Malacky 

14. Helena Kunšteková ŠK FbO Florpédo Bratislava 

15. Vladimír Gábor ŠK 98 Pruské 

16. Miroslav Kunštek FK AS Trenčín  

17. Juraj Hvozdík ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

18. Vladimír Roziak Snipers Bratislava 

19. Dárius Siheľský Florbalový klub Michalovce 

20. František Hoger FBC Mikuláš Prešov 

21. Stanislav Terez Sabinovský florbalový klub 

22. Ivan Raffaj FbK Turany 

23. Peter Hinka Klub hokejbalu a florbalu Púchov 

24. Michal Duran Candy Club – FBC 11 Trnava 

25. Peter Vrba    Žltý Sneh Košice 

26. Peter Zámečník ICE Players Sereď 

27. Marián Polák Športová škola Galaktikos 

Číslo zápisnice SZFB-K-01/2019 



 

28. Patrik Bulko FBC Páv Piešťany  

29. Ľubomír Adamčík Spojený Florbalový  klub Rabča a Oravská Polhora 

"FBK RAptORs" 

30. Anton Kapičák TJ Družstevník Mútne 

31. Peter Halas Slovenská športová agentúra 

32. Ján Kocúr TJ Tatran FBK Zakamenné 

33. Lukáš Staš FK Martinské Medvede  

34. Ivan Piovarči Revel sport club 

35. Miroslav Hýlek FBC MH Florbal Bratislava 

 

Delegáti klubov neprítomní na zasadnutí 

1. Martin Kopejtko FK Florko Košice 

2. Miroslav Gajdoš ŠK GAMA Košice   

3. Róbert Németh TJ Sokol Gajary 

4. Radoslav Ujhelyi Občianske združenie Mladosť Trebišov 

5. Michal Pánis OZ Meteníci Likavka 

6. Michal Benčúrik FBC BlueBerries MODRA 

7. Juraj Čierňava MKŠK FK Kysucké Nové Mesto 

8. Dušan Ďuríček ŠK Harvard Partizánske 

9. Vladimír Koňak ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 

10. Peter Mišenda FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

11. Slavomír Cíglan DTF team Detva 

12. Michal Michalík Školský športový klub Stars Lipany-ŠŠK Stars 

Lipany 

13. Roman Kičko FBC Lions Bratislava 

14. Tomáš Trudič Fair Play Sports  

15. Tomáš Masaryk Florbal centrum Sklalica 

16. Andrej Ihradský Športový klub 1. FBC Zvolen 

17. Zdenko Babík 1. FBK Banská Bystrica 

18.  Erik Očkaják Cassovia Sport partners 

19.  Peter Jurga JSC educationis       

20.  Andreas Rieger IBK Bratislava 

 

Hostia prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) 

1.  Miroslav Bukviš   

2. Marek Marko 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 28 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 

V čase zahájenia konferencie prítomných 35 členov, t. j. 132 

hlasov 

67 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu konferencie bola dodržaná 

bola 

 

Schválený program konferencie 

1) Otvorenie 



 

2) Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej 

komisie 

3) Schválenie programu konferencie 

4) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

5) Výročná správa SZFB   

6) Správa o hospodárení SZFB  

7) Správa  audítora k účtovnej závierke   

8) Výročná správa kontrolóra 

9) Návrhy na skvalitnenie rozvoja florbalu  

10) Legislatíva 

11) Doplňujúce voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB 

c) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

d) Voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

e) Voľby členov Volebnej komisie SZFB 

f) Voľby kontrolóra SZFB 

12) Diskusia 

13) Záver 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
3., 5, 6., 7., 11. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
4., 8., 9., 10 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

 

Bod č. 1 Otvorenie  

Popis Konferenciu otvoril prezident Slovenského zväzu florbalu Oto Divinský -

predsedajúci konferencie.  V čase zahájenia konferencie bolo prítomných  

35 delegátov, ktorí disponovali s počtom 132 platných hlasov. Hlasy boli 

spočítané. 

 

 

Bod č. 2 Schvaľovanie skrutátorov , overovateľov zápisnice, členov mandátovej 

a návrhovej komisie,  zapisovateľa zápisnice Schválenie programu 

Popis Predsedajúci konferencie navrhol za zapisovateľa Helenu Kunštekovú a za 

overovateľov zápisnice: Juraja Hvozdíka a Ivana Piovarčiho.  

Do mandátovej komisie a za skrutátorov boli navrhnutí:  Patrik Bulko, 

Lukáš Staš, Matúš Kapičák, Helena Kunšteková. Za predsedu mandátovej 

komisie: Helena Kunšteková.  

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí: Marián Galovič, Oto Divinský, Milan 

Burdeľ. Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý: Milan Burdeľ. 

 



 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/01-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) za zapisovateľa: Helenu Kunštekovú; 

b) za overovateľov zápisnice: Juraja Hvozdíka a Ivana Piovarčiho;  

c) za skrutátorov a členov mandátovej komisie:  Matúša Kapičáka, 

Lukáša Staša, Patrika Bulka, za predsedu mandátovej komisie: 

Helenu Kunštekovú; 

d) za členov návrhovej komisie: Mariána Galoviča, Ota Divinského, 

Milana Burdeľa, za predsedu návrhovej komisie: Milana Burdeľa. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 132  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 3 Schválenie programu konferencie 

Popis Predsedajúci konferencie oboznámil delegátov s programom  konferencie. 

Delegát I. Piovarči chcel do programu doplniť bod „Návrhy na skvalitnenie 

rozvoja florbalu“. Navrhol ho zaradiť ako bod č. 9 pred  bod „Legislatíva“. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/02-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• program konferencie 

1) Otvorenie 

2) Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

3) Schválenie programu konferencie 

4) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

5) Výročná správa SZFB   

6) Správa o hospodárení SZFB  

7) Správa  audítora k účtovnej závierke   

8) Výročná správa kontrolóra 

9) Návrhy na skvalitnenie rozvoja florbalu  

10) Legislatíva 

11) Doplňujúce voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB 

c) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

d) Voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

e) Voľby členov Volebnej komisie SZFB 

f) Voľby kontrolóra SZFB 

12) Diskusia 

13) Záver 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 132  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 



 

Bod č. 4 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

Popis Prezident SZFB Oto Divinský prezentoval správu o činnosti formou 

prezentácie. Správa o činnosti prezidenta a prezídia obsahovala úlohy, 

činnosti, a projekty ktoré sa v uplynulom období realizovali, resp. sa 

pripravujú  na realizáciu v nasledujúcom období. Informoval o tréneroch 

RD mužov a juniorov, o umiestneniach na MS mužov a juniorov,  

o spustenom vzdelávacom portáli pre trénerov, o regionálnych výberoch 

starších žiakov, žiačok, dorasteniek, o rozvoji regionálnych súťaží 

a o pripravovanom inovovanom informačnom systéme florbalu. 

Predstavil nových získaných partnerov SZFB a vyčíslil prínos od týchto 

partnerov, ktorý je v hodnote 107.400 €. Ďalej  bola spomenutá 

materiálna podpora klubov MEX, ZEX, JEX, finančná podpora klubov 

MEX a klubov majúcich mládežnícke družstvá. V zmysle uznesenia 

z predchádzajúcej konferencie bola založená s.r.o., ktorá je zameraná 

hlavne na získavanie potencionálnych partnerov a organizáciu 

medzinárodných podujatí, tiež zabezpečenia televíznych prenosov. 

K jednotlivým bodom doplnil ústne ďalšie informácie, a odpovedal na 

otázky všetkých delegátov počas diskusie, ktorá nasledovala po 

prezentácii. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

Hosť M. Bukviš - vysvetlil situáciu ohľadne vysielania florbalu v televízii.  

Florbal je až v neskoršom slede záujmu televízii, ďaleko po štandardných 

iných kolektívnych športoch. Pred dvomi rokmi bola možnosť propagácie 

florbalu na televíznej stanici TA3. MEX kluby mali poslať materiál 

v podobe 5 min. zostrihaného videa zo zápasu. Výzvu uposlúchli 2 kluby,  

dodaný materiál bol však sčasti nepoužiteľný. Vyzval kluby, aby šli touto 

cestou, a posielali zostrihy svojich zápasov do televízie, možno, že  

nakoniec televízia siahne aj po týchto zdrojoch.   

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát  M. Galovič – spýtal sa ohľadne možného partnera pre súťaž 

MEX, tak ako sa  podarilo získať partnera od novej sezóny pre súťaž ZEX, 

ďalej že v rámci klubu sa ťažko zháňa partner, nakoľko je nedostatočný  

prehľad o florbale v médiach pre potencionálneho partnera. 

Delegát V. Roziak -  spýtal sa, či sa bude pokračovať v podpore klubov 

MEX a aby sa uskutočnilo stretnutie s klubmi MEX, kde by sa diskutovalo 

o vyhodnotení tohto projektu. 

Delegát J. Hvozdík – navrhol rokovať o podpore klubov MEX v roku 2020 

na jeseň v roku 2019. 

Delegát M. Zrník - chýbalo mu vyslovené poďakovanie zo stany SZFB za 

prácu s deťmi a mládežou, položil otázku ohľadne  financií z príspevku 

vyčleneného na mládež do 23 rokov, či sú tam zahrnuté aj družstvá 

mužov nakoľko aj v nich hrávajú hráči do 23 rokov, ďalej či nie je možné 

rozdeliť plnenie zo strany zväzu na dve časti, t. j. predchádzajúca a nová 

sezóna v danom roku, ďalej položil otázky k zoznamom dodávateľom, 

a k rozpočtu na rok 2019. 

Delegát M. Sága - odporúčal pozrieť výročné správy iných zväzov ako 

hokej, či  futbal, ďalej žiadal, aby prezident vyhodnotil ústne prácu 

celého prezídia, t. j. jednotlivo zhodnotil  prácu každého člena prezídia. 

Delegát M. Sága - po odpovediach ohľadne činnosti jednotlivých členov 

uviedol, že nie je uvedené, že kto je za čo zodpovedný, a či v prípade, ak 

je v prezídiu nečinný člen, či ho môže prezident odvolať, ďalej otázka 



 

k televíznym prenosom MEX, zverejňovanie výsledkov v rozhlase 

a televízii.  

Delegát T. Turay - odpovedal na otázku týkajúcu sa televíznych prenosov 

v RTVS a v iných médiách.  

Delegát  M. Galovič - poukázal na to, že síce boli prenosy z MS žien, ale či 

sú efektívne, a či oslovia jednak hráčov, alebo partnerov, keď nejde 

o pravidelné vysielanie. Je trendom, že hráči po dovŕšení 23 rokov veku, 

prestávajú hrať. Príčinu toho vidí aj v tom, že nie je pravidelné televízne 

vysielanie zápasov a neuvádza sa tabuľka mužskej súťaže v televíznom 

vysielaní.  

Delegát V. Roziak - pozitívne  vníma, že nastal posun v  tom, že 

prichádzajú do klubov financie zo zväzu, treba však venovať pozornosť aj 

prerobeniu webstránky, na čo taktiež treba peniaze. 

Delegát P. Hinka - poznámka ohľadne zostrihu zápasu, ktorý by do 

televízie zaslal, že čo v prípade,  ak im nebude vyhovovať. 

Delegát J. Hvozdík - ohľadne televíznych prenosov zhrnul už 

odprezentované príspevky p. Bukviša , p. Turaya a apeloval na kluby, aby 

taktiež v tomto priložili ruku k dielu a začali zasielať zostrih svojich 

zápasov. Položil otázku,  či by nebolo možné zriadiť  si na našej  novej 

webstránke sekciu, kde by boli prenosy napr. už z odohraných zápasov. 

Delegát M. Sága - podotkol, že to nie je zlá myšlienka, ale je treba hlavne 

presadiť, aby boli prenosy a informácie o zápasoch aj v RTVS.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Prezentácia „Správa o činnosti prezidenta a prezídia“  

 

Pozn. : Diskusia k bodom č. 4, 5, 6, 7, 8  bola naraz po odznení týchto bodov, preto je 

v zápisnici uvedená v bode č. 4. 

Po skončení diskusie k týmto bodom predseda mandátovej komisie oznámil nezmenený 

stav  delegátov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 67 platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/03-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia.  

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 120  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  6  /  NEHLASOVAL: 6 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 5 Výročná správa  SZFB 

Popis Výročná správa obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, činnosť 

všetkých orgánov SZFB,  výsledky najvyšších domácich súťaží, 

reprezentácií SR, hospodárenie SZFB a dcérskej spoločnosti, audítorské 

správy. 



 

Zoznam 

podkladov 

k bodu 

Výročná správa SZFB za rok 2018 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/04-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Výročnú správu SZFB za rok 2018.                                                                                                                                                   

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 132  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 6 Správa o hospodárení SZFB 

Popis Správa o hospodárení SZFB obsahovala plnenie rozpočtu: výnosovú 

situáciu, majetkovú situáciu, zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým 

SZFB poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce sumu 5000 €, 

účtovnú závierku, súvahu, a výkaz ziskov a strát, poznámky 

k účtovnej  závierke.  

Zoznam 

podkladov 

k bodu 

Účtovná závierka 

Štruktúra príjmov a výdajov  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/05-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení SZFB.                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 122  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 4  /  NEHLASOVAL: 6 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 7 Správa audítora k účtovnej závierke 

Popis Správa audítora k účtovnej závierke bola  vypracovaná v zmysle zákona 

o účtovníctve, a podľa medzinárodných audítorských štandardov. 

Zoznam 

podkladov 

k bodu 

Správa audítora k účtovnej závierke  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/06-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• správu audítora k účtovnej závierke.                                                                                                                                                    

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 128  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 4  /  NEHLASOVAL: 0 



 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 8 Výročná správa kontrolóra SZFB 

Popis Výročná správa kontrolóra obsahovala pohľad kontrolóra zväzu na činnosť 

všetkých orgánov SZFB a kontrolu hospodárenia SZFB.  

Zoznam 

podkladov 

k bodu 

Výročná správa kontrolóra SZFB za rok 2018  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/07-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra SZFB za rok  2018.                                                                                                                                                   

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 126  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 6  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/08-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• doplniť do nasledujúcich výročných správ konkrétne sumy, ktoré 

boli poskytnuté všetkým subjektom (fyzickým a právnickým 

osobám) z rozpočtu SZFB.  

Zodpovedný: prezident SZFB 

Termín: v texte                                                                                                                                            

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 53  /  PROTI: 27   / ZDRŽAL SA: 52  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/09-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• Prezídiu SZFB najneskôr 14 dní pred konferenciou poslať klubom 

materiály na konferenciu obsahujúci aj štruktúru nákladov 

a výnosov. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte                                                                                                                                               

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 132  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/10-2019 



 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

Prezídiu SZFB do 31. januára kalendárneho roka zaslať klubom 

rozpočet na príslušný kalendárny rok na kontaktnú e-mailovú 

adresu klubu vytvorenú pre kluby SZFB. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte                                                                                                                                                     

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 126  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 6  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Nasledovala prestávka. Po prestávke predseda mandátovej komisie oznámil nezmenený 

počet prítomných delegátov: 35 klubov, 132 hlasov. Pre schválenie uznesenia je 

potrebných 67 platných hlasov. 

 

Bod č. 9 Návrhy na skvalitnenie rozvoja florbalu 

Popis Bod bol zaradený do programu na žiadosť delegáta p. Piovarčiho. 

Predniesol požiadavky týkajúce sa mládežníckych súťaží, aby nebola 

kolízia termínov súťaží dorastencov s M SR, rozdelenie zodpovednosti za 

jednotlivé oblasti medzi členov prezídia, aby mal prezident možnosť si 

vyberať do prezídia sám spolupracovníkov. Poukázal na prácu 

regionálnych sekretárov, vyslovil požiadavku na zriadenie komisie 

mládeže, tak ako tomu bolo pre 2 rokmi. Vyzdvihol potrebu vzdelávania 

sa, trénerské licencie v regionálnych súťažiach dorastencov a juniorov,  

povinné  striedanie hráčov v súťažiach prípraviek , udržanie členskej 

základne,  vymazanie z evidencie členov, ktorí nemajú splnené všetky 

náležitosti pre evidenciu v informačnom systéme  SZFB. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát V. Roziak - všeobecne o rozvoji florbalu, striedanie hráčov, 

otázka ohľadne prestupového poriadku, či sa bude niečo meniť, potreba 

stretávania sa sekretárov MEX klubov, oblasť marketingu, oslovovanie 

partnerov. 

Delegát M. Sága -  regionálni sekretári komunikujú vo svojom regióne 

s klubmi, kde si niečo dohodnú, a potom to P-SZFB neschváli. 

Delegát D. Siheľský - striedanie hráčov v súťažiach prípravky,  tréneri to 

nedodržujú hlavne na vrcholových súťažiach ToPp, hrací systém na ToPp, 

nech sa zmení systém na výkonnostné koše, ako tomu bolo v BA 

regióne, nech sa nehrá o umiestnenie, ale pre zážitok z hry. Tréneri, 

rozhodcovia, vedúci družstiev majú pre udržanie členskej základne na 

deti väčší dosah ako ich rodičia, treba na  zápasoch zapojiť pri organizácii 

zápasu aj  deti a rodičov, čim vznikne skupina ľudí. 

Delegát M. Galovič -  opätovne pripomenul potrebu udržateľnosti hráčov 

v klube po 23 roku veku hráča. 

Delegát P. Vrba - reagoval na príspevok p. Galoviča a uviedol, že po 

dovŕšení 23 roku veku hráča, hráč jednak skončí vysokú školu a hra 

presáva byť pre neho prioritou, nakoľko florbal ho neživí.  



 

Delegát V. Roziak - potreba zviditeľnenia florbalu na medzinárodných 

súťažiach, poskytnúť mládeži vzory, ktoré mládež nemá. 

Odpovedal  O. Divinský - muži budú mať nového trénera, ktorý chce 

zapojiť záujemcov  z radov MEX do pracovnej skupiny,  ktorá bude 

pôsobiť aj v rámci SR súťaží 

Delegát M. Sága - podotkol pracovné skupiny už mohli byť 2 roky a mohli 

sa na to využiť odborníci zo Slovenska. 

Delegát M. Galovič - je potreba aj slovenských odborníkov, nakoľko nie 

všetci zahraniční metodici sú tí správni.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Po skončení diskusii predseda návrhovej komisie predniesol návrhy, ktoré prišli od delegáta 

p.  I. Piovarčiho  k tomuto bodu programu. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/11-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• prezidentovi SZFB rozdeliť medzi členov prezídia zodpovednosť za 

jednotlivé oblasti (súťaže, mládež, marketing, legislatíva, matrika, 

reprezentácia, ...). 

Zodpovedný: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 129  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 3  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/12-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P- SZFB povinnosť informovať kluby o programe a zasadnutiach P-

SZFB a taktiež o záveroch z rokovania zaslaním oznamu na e-

mailové adresy klubu vytvorené SZFB. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 132  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0 /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

  

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/13-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• vymazať z databázy v informačnom systéme SZFB členov, ktorí 

nemajú registráciu v súlade so Zákonom o športe. 

Zodpovedný: P-SZFB 

Termín: 30.6.2019 



 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:   37 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 89  /  NEHLASOVAL: 6 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Po tomto hlasovaní podal vysvetlenie k nereálnosti dodržania navrhnutého termínu p. M. 

Kunštek. 

Kluby dostali výzvu s uvedeným termínom 30.6.2019, do ktorého si môžu ešte naposledy 

doplniť chýbajúce údaje  pri svojich členoch. Po tomto termíne ich už Matrika z evidencie 

vymaže. Navrhovateľ uznesenia č. K-SZFB/01/13-2019, p. Piovarči, podal preto  

pozmeňujúci návrh, o ktorom sa znova hlasovalo. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/14-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• vymazať z databázy v informačnom systéme SZFB členov, ktorí 

nemajú registráciu v súlade so Zákonom o športe. 

Zodpovedný: P-SZFB 

Termín: 31.7.2019 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:   72 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 26  /  NEHLASOVAL: 34 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/15-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• od sezóny 2020/21 zaviesť v kategórii dorastencov namiesto M -SR 

dlhodobú celoštátnu súťaž dvoch najúspešnejších družstiev 

z každého regióne a účastníkov súťaže zvýhodniť v programe, 

podpory. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  39 /  PROTI: 46   / ZDRŽAL SA: 47  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/16-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zachovať celoštátne vrcholové súťaže mládeže:  M SR a ToPp. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  132 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/17-2019 



 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• odloženie vyžadovania účinnosti trénerskej  C – licencie 

v regionálnych súťažiach juniorov a dorastencov o 2 sezóny, t.j. od  

sezóny 2021/22. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  115 /  PROTI: 2   / ZDRŽAL SA: 15  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Pred hlasovaním predseda mandátovej komisie v čase o 16:10 h oznámil zmenený stav  

delegátov, ktorý sa znížil z 35 delegátov na 32 delegátov, t. j. 127 hlasov. Pre schválenie 

uznesenia je potrebných 64 platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/18-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB vypracovať podrobnejšiu metodiku povinného striedania 

v kategórii staršej a mladšej prípravky a odložiť povinnosť 

povinného striedania od sezóny 2020/21. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  80 /  PROTI: 9   / ZDRŽAL SA: 27  /  NEHLASOVAL: 11 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/19-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB zriadiť Komisiu mládeže. 

Zodpovedný: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  126 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 1  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/20-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB vypracovať marketingový plán obsahujúci: analýzu trhu, 

nastavenie cieľov, časový harmonogram na dosiahnutie cieľov, 

marketingový mix plán, nastavenie budovania imidžu zväzu. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: 31.12.2019 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  107 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 20  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 



 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/21-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá  

• pripraviť návrh plánu retenčných aktivít pre udržateľnosť hráčov pri 

florbale v seniorskom veku, v ktorom bude zapracovaný aj základný 

prieskum situácie v krajinách TOP8.                                    

Zodpovedný: P-SZFB 

Termín: 31.12.2019 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  126 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 1  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/22-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• aby na vrcholových súťažiach  mládeže M SR a ToPp bolo umožnené 

štartovať iba hráčom, ktorí odohrali aspoň 20% stretnutí počas 

aktuálnej ligovej sezóny ukončenej danou vrcholovom súťažou. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  64 /  PROTI: 23   / ZDRŽAL SA: 40  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

  

Pred hlasovaním predseda mandátovej komisie v čase o 16:20 h oznámil zmenený stav  

delegátov, ktorý sa znížil  z 32 delegátov na 31 delegátov, t. j. 123 hlasov. Pre schválenie 

uznesenia je potrebných 62 platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/23-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• zmeny v systéme súťaže ToPp - zrušenie systému play-off, aby deti 

nehrali o umiestnenie, ale aby mali garantovaný ten istý počet 

zápasov a systém bol postavený na výkonnostných košoch skupín. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  50 /  PROTI: 8   / ZDRŽAL SA: 65  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

  

Bod č. 10 Legislatíva 

Popis Informoval delegát p. Piovarči  - na P-SZFB poslal návrhy na doplnenie 

predpisov SZFB. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Prezident SZFB O. Divinský - návrhy, ktoré poslal p. Piovarči  na P-SZB 

boli akceptované a boli zapracované do predpisov. 



 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Bod č. 11 Doplňujúce voľby do orgánov SZFB 

Popis Voľby riadil predseda volebnej komisie p. P. Zámečník.  Volebná komisia 

obdržala iba jeden návrh na kandidáta na post kontrolóra SZFB.  Z tohto 

dôvodu sa  konali iba voľby kontrolóra SZFB. Nakoľko bol iba jeden 

kandidát, voľby sa uskutočnili verejným hlasovaním.  Na funkciu 

kontrolóra SZFB kandidoval  Ing. Ján Purc.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Kandidátska listina 

 

Pred  voľbami predseda mandátovej komisie v čase o 16:30 h oznámil nezmenený stav  

delegátov. Počet delegátov 31 t. j. 123 hlasov. Pre zvolenie je potrebných 62 platných 

hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/24-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vykonanie volieb kontrolóra verejným hlasovaním. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  123 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

  

Nasledovala voľba kontrolóra SZFB. Protokol o výsledku volieb tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Za kontrolóra SZFB s počtom hlasov 118 bol zvolený Ing. Ján Purc. 

 

Pred bodom programu č.12 predseda mandátovej komisie v čase o 16:40 h oznámil 

zmenený stav  delegátov, ktorý sa znížil  z 31 delegátov na 29 delegátov, t. j. 119 hlasov. 

Pre schválenie uznesenia je potrebných 60 platných hlasov. 

 

Bod č. 12 Diskusia 

Popis Diskusné príspevky delegátov. Odpovedali  na otázky  členovia P-SZFB 

a LK SZFB 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 



 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát M. Sága - rozpočet na rok 2019, otázka ohľadne výberových 

konaní,  náklady klubov na rozhodcov,  prizývanie zástupcov regiónov na 

zasadnutia P-SZFB 

Delegát P. Hinka - otázka ohľadne výšky náhrad rozhodcov, či príde k ich 

zvýšeniu 

Delegát P. Zámečník -  informoval o nedostatku rozhodcov, školeniach a 

nákladoch na rozhodcov 

Delegát V. Roziak – pripomienkoval tému o rozhodcoch 

Delegát M. Galovič -  staré štatistiky zo začiatku florbalu, či  je k tomu 

nejaký dostupný materiál 

 

Predseda mandátovej komisie v čase o 16:52 h oznámil zmenený stav  delegátov, ktorý sa 

znížil  z 29 delegátov na 28 delegátov, t. j. 117 hlasov. Pre schválenie uznesenia je 

potrebných 59 platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/25-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• uhrádzať náklady na rozhodcov v celoslovenských súťažiach od  

nadstavbovej časti súťaže play-off od sezóny 2019/20 

z prostriedkov SZFB. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  35 /  PROTI: 52   / ZDRŽAL SA: 19  /  NEHLASOVAL:11 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Predseda mandátovej komisie v čase o 17:10 h oznámil zmenený stav  delegátov, ktorý sa 

znížil  z 28 delegátov na 25 delegátov, t. j. 107 hlasov. V zmysle Stanov SZFB nie je 

konferencia od času 17:10 h uznášania schopná, nakoľko na uznášania schopnosť je 

potrebných minimálne 28 delegátov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/26-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• vypracovať nové kritériá pre podporu klubov od novej sezóny 

2020/21. 

Zodpovedný: P-SZFB 

Termín: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  84 /  PROTI: 1   / ZDRŽAL SA: 22  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/27-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• pozývať zástupcov regiónov (predseda, sekretár) na všetky 

zasadnutia P-SZFB. 

Zodpovedný: prezident SZFB 



 

Termín: v texte 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA:  100 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 6  /  NEHLASOVAL:1 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

 

Bod č. 13 Záver  

Popis Konferenciu ukončil predsedajúci  Oto Divinský v čase 18:30 h, ktorý 

delegátom poďakoval za účasť na konferencii SZFB a zaželal im  pekný 

zvyšok dňa. 

 

 

 

V Žiline, dňa 22. júna 2019 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Helena Kunšteková                                                           Predsedajúci : Oto Divinský 

 

 

 

 

 

Overovateľ : Juraj Hvozdík                                                                       Overovateľ : Ivan Piovarči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


