
 

 
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Konferencia Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia Bratislava 

Deň konania zasadnutia 01. 09. 2020 

Čas začiatku zasadnutia 10:55 

Čas ukončenia zasadnutia 16:55 

Predsedajúci Teodor Turay 

Zapisovateľ Peter Vrba 

 

Delegáti klubov prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) 

1. Martin Batkovič 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. Patrik Foltys ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

6. Daniel Dobrovodský Academic Žilinská univerzita v Žiline 

7. Patrik Bachan TJ A-FbO Nižná 

8. Vladimír Kula NTS FK - ZŠ Nemšová 

9. Martin Kopejtko FK Florko Košice 

10. Miroslav Sága ŠK 1. FBC Trenčín 

11. Dušan Sokolík ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 

12. Oto Divinský 1.SC Malacky 

13. Helena Kunšteková ŠK FbO Florpédo Bratislava 

14. Peter Ostružiar ŠK 98 Pruské 

15. Juraj Matejka FK AS Trenčín  

16. Juraj Hvozdík ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

17. Vladimír Roziak Snipers Bratislava 

18. Dárius Siheľský Florbalový klub Michalovce 

19. František Hoger FBC Mikuláš Prešov 

20. Marcel Kratochvíl FBC BlueBerries MODRA 

21. Ľuboš Sarnovský Sabinovský florbalový klub 

22. Peter Hinka Klub hokejbalu a florbalu Púchov 

23. Marek Lener ŠK Harvard Partizánske 

24. Patrik Pelegrin Školský športový klub Stars Lipany-ŠŠK Stars Lipany 

25. Peter Tydlačka FBC Slovan Rimavská Sobota 

26. Jakub Sieber    Žltý Sneh Košice 

27. Marián Polák Športová škola Galaktikos 

28. Peter Pauhof FBC Páv Piešťany  

29. Martin Latka Spojený Florbalový  klub Rabča a Oravská Polhora 

"FBK RAptORs" 

Číslo zápisnice SZFB-K-01/2020 



 

30. Tomáš Chvála Športový klub FAIR Levice 

31. Matúš Medžo TJ Družstevník Mútne 

32. Daniel Hatala Slovenská športová agentúra 

33. Matúš Gajdoš TJ Tatran FBK Zakamenné 

34. Rastislav Zajac FK Martinské Medvede  

35. Roman Cibík Cassovia Sport Partners 

36. Ivan Piovarči Revel sport club 

 

Delegáti klubov neprítomní na zasadnutí 

1.  Matúš Lakoštík                              Žatva 90 Dolný Kubín 

2. Milan Burdeľ FK Tvrdošín   

3. Róbert Németh TJ Sokol Gajary 

4. Radoslav Ujhelyi Občianske združenie Mladosť Trebišov 

5. Michal Pánis OZ Meteníci Likavka 

6. Ivan Raffaj FbK Turany 

7. Juraj Čierňava MKŠK FK Kysucké Nové Mesto 

8. Mikuláš Barna ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 

9. Matej Vanta Candy Club 

10. Peter Mišenda FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

11. Slavomír Cíglan DTF team Detva 

12. Tomáš Trudič Fair Play Sports  

13. Peter Janda ICE Players Sereď 

14. Ľubomír Ihradský Športový klub 1. FBC Zvolen 

15. Zdenko Babík 1. FBK Banská Bystrica 

16. Helena Gáfriková Centrum voľného času Žiar nad Hronom 

17. Peter Jurga JSC educationis       

18.  Lukáš Mikluš Športový klub ACADEMY Prešov 

19.  Ladislav Húščava OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 

20.  Marek Marko Športový klub FBC Levice 

21. Ján Muravský Florbalový klub QuickBall Levoča 

22. Daniel Struhár Florbalový klub Brezno 

23. Matej Fedorek OZ Falcons Stará Ľubovňa 

 

Hostia prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) 

1. Teodor Turay 

2. Lubomír Klosik 

3. Lukáš Staš 

4. Jakub Mikuláš 

5. Lenka Ďuríčková 

6. Eduard Szabo 

7. Jozef Mlynarčík 

8. Miroslav Bukviš 

9. Mário Haluška 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 30 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 

V čase zahájenia konferencie prítomných 36 členov, t. j. 130 

hlasov 

66 

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 plnení uznesení K-SZFB 

5) Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a klubmi 

6) Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB (Striedavý štart) 

7) Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4, písm. b) a c) Súťažného poriadku SZFB (Štart hráčov o 

dve kategórie vyššie) a čl. 1, ods. 1.2., Súťažného poriadku SZFB 

8) Vplyv epidémie Covid-19 na súťaže SZFB 

9) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

10) Správa o hospodárení SZFB 

11) Správa audítora k účtovnej závierke 

12) Výročná správa SZFB 

13) Výročná správa kontrolóra 

14) Návrh na úpravu odmeny za výkon funkcie kontrolóra 

15) Informácia o stave založenia spoločnosti zastupujúcej záujmy florbalových klubov 

16) Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

17) Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

18) Záver 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
3., 4., 6., 7., 10., 16. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
9. 

• 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 o 

10:55 hod. Zároveň poveril Teodora Turaya vedením Konferencie SZFB. 

V čase zahájenia konferencie bolo prítomných 36 delegátov, ktorí 

disponovali s počtom 130 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 Petra Vrbu a za 

overovateľov zápisnice: Lenku Ďuríčková a Martina Kopejtka.  

Do mandátovej komisie a za skrutátorov boli navrhnutí:  Miroslav Bukviš a 

Marián Polák. 

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí: Helena Kunšteková, Roman Cibík, 

Lubomir Klosík.  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/01-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) za zapisovateľa: Petra Vrbu; 

b) za overovateľov zápisnice: Lenku Ďuríčkovú a Martina Kopejtka;  

c) za skrutátorov a členov mandátovej komisie: Miroslava Bukviša a 

Mariána Poláka;  

d) za členov návrhovej komisie: Helenu Kunštekovú, Lubomira Klosíka 

a Romana Cibíka. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  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 M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) chcel do programu doplniť bod 

„Informácia o stave založenia spoločnosti zastupujúcej záujmy florbalových 

klubov“. Navrhol ho zaradiť ako bod č. 15 pred  bod „Doplňujúce voľby 

predsedu Odvolacej komisie SZFB“. 

 

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 plnení uznesení K-SZFB 

5) Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a klubmi 

6) Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB (Striedavý 

štart) 

7) Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4, písm. b) a c) Súťažného poriadku 

SZFB (Štart hráčov o dve kategórie vyššie) a čl. 1, ods. 1.2, 

Súťažného poriadku SZFB 

8) Vplyv epidémie Covid-19 na súťaže SZFB, 

9) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

10) Správa o hospodárení SZFB 

11) Správa audítora k účtovnej závierke 

12) Výročná správa SZFB 

13) Výročná správa kontrolóra 

14) Návrh na úpravu odmeny za výkon funkcie kontrolóra 

15) Informácia o stave založenia spoločnosti zastupujúcej záujmy 

florbalových klubov 

16) Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

17) Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

18) Záver 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 128  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  2  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 4 Správa o plnení uznesení K-SZFB 

 

Popis 

Prezident SZFB Oto Divinský prezentoval plnenie uznesení K-SZFB. Na K-

SZFB v roku 2019 bolo schválených 12 ukladacích uznesení, z ktorých 

všetky boli splnené a preto ich navrhuje vypustiť zo sledovania 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát I. Piovarči (Revel sport club)  –  navrhol prítomným delegátom 

zobrať na vedomie predložený model povinného striedania v 

mládežníckych kategóriách (MP a SP) a zároveň zrušiť toto povinné 

striedanie.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Prezentácia „Správa o plnení uznesení K-SZFB“  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/03-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zrušiť povinné striedanie v mladšej a staršej prípravke 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 125  /  PROTI: 5   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/04-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: K-SZFB/01/09-2019, 

K-SZFB/01/10-2019, K-SZFB/01/11-2019, K-SZFB/01/12-2019, K-

SZFB/01/14-2019, K-SZFB/01/16-2019, K-SZFB/01/17-2019, K-

SZFB/01/18-2019, K-SZFB/01/19-2019, K-SZFB/01/20-2019, K-

SZFB/01/21-2019, K-SZFB/01/22-2019,  

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 125  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  5  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 5 Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a klubmi 

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

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát I. Piovarči (Revel sport club) - tvrdí, že sa stala veľká chyba a 

prezídium nedalo vedieť o zásadných zmenách v predpisoch. Nemožnosžsť 

pripomienkovať zmeny predpisov považuje za veľkú a neodpustiteľnú 

chybu, preto musel podľa jeho slov vyvinúť snahu na nápravu. Delegát I. 

Piovarči hodnotí p. Divinského a pripomína mu minuloročné hodnotenie 

členov Prezídia SZFB a vyčíta mu prílišnú demokraciu. Ďalej spomína, že v 

Prestupovom poriadku SZFB bol vyňatý zásadný bod a nevie či to bolo 

zámerne alebo nepozornosťou. Žiada aby sa situácia ohľadne nemožnosti 

pripomienkovať zmeny predpisov neopakovala a aby boli kluby viac 

zapojené do prípravy predpisov. Ďalej konštatuje, že zmeny v predpisoch 

neboli vyznačené a že na niektoré zmeny predpisov prišiel úplnou 

náhodou. 

Delegát D. Siheľský (Florbalový klub Michalovce) - Nevie či kluby vedia 

prečo sú prítomní iba štyria členovia Prezídia SZFB, keď minulý rok ich 

bolo prítomných šesť. Podáva informáciu klubom o odstúpení p. Miroslava 

Kunšteka a p. Emila Šatana z Prezídia SZFB. Myslí si, že by bolo na mieste v 

úvode konferencie povedať prečo nie sú prítomný všetci členovia P-SZFB, 

respektíve prečo sa vzdali funkcie alebo prečo nie je prítomný člen P-SZFB 

p. Milan Burdeľ. Tvrdí, že koluje informácia o tom že členovia P-SZFB 

medzi sebou nekomunikujú a majú vzájomné problémy a konflikty z čoho 

vznikajú veci na ktoré kluby doplácajú. Žiada odpoveď na otázku prečo p. 

Kunštek skončil v P-SZFB, pretože to nie je známe. Myslí si, že p. Kunštek 

mal na to určite nejaký dôvod, pretože p. Kunštek dokázal veľa vecí a 

domnieva sa že bol do P-SZFB zvolený z 1. miesta a nerozumie, prečo taká 

osoba bola nútená skončiť. Ďalej chce vedieť aké vzťahy sú medzi členmi 

P-SZFB, pretože má pocit, že neexistuje žiadna spolupráca medzi členmi P-

SZFB. 

Odpovedal O. Divinský - M. Kunštek mal toho veľmi veľa, keďže robil 

Matriku, bol predsedom LK SZFB, členom P-SZFB a bol podľa jeho názoru 

vyčerpaný. Odpovedá, že p. Kunštek dôvod odchodu nepovedal ani 

nevysvetlil. Podľa jeho názoru bol vyčerpaný a stanovil si iné priority. Emil 

Šatan pred rokom a pol prestal reagovať na e-mail, sms a tak ho požiadal, 

aby poslal svoje odstúpenie z funkcie. P. Šatan poslal e-mail s informáciou 

o ukončení pôsobenia v P-SZFB približne mesiac pred konaním K-SZFB 

2020. P. Burdeľ pôvodne ohlásil svoju účasť no dva dni pred konaním K-

SZFB sa z účastí ospravedlnil. 

Delegát D. Siheľský (Florbalový klub Michalovce) - pýta sa na vzťahy v P- 

SZFB a či sú vzťahy medzi členmi korektné. 

Odpovedal T. Turay - informuje, že s ostatnými členmi komunikuje 

pravidelne a nemyslí si že členovia P-SZFB nekomunikujú. 

Odpovedal O. Divinský - Nemyslí si, že problém je v komunikácii. Priznáva, 

že na niektoré veci majú členovia P-SZFB rôzne názory ale, že to nemôže 

ovplyvniť pri aktuálnom nastavení voľby Prezidenta a P-SZFB. Je podľa 

neho prirodzené, že v P-SZFB sú rôzne názory a vždy sa hľadal konsenzus.  

Odpovedal P. Vrba - súhlasí s vyjadreniami p. Turaya a p. Divinského. Myslí 

si, že zhodnotili presne vzťahy medzi členmi Prezídia. 

Odpovedal L. Klosík - podľa neho sú vzťahy v P-SZFB korektné. Je podľa 



 

neho normálne, že názory v P-SZFB sú odlišné no vzťahy sú korektné. 

Viceprezident T. Turay reaguje na delegáta I. Piovarčiho - P-SZFB si je 

vedomé, že komunikácia bola nedostatočná a uvedomuje si tu a verí, že sa 

to už nestane. Hodnotí, že to bolo veľmi nešťastné. P-SZFB sa snaží nájsť 

ďalšie vhodné metódy komunikácie, ako veci riešiť aby boli prehľadné. 

Ospravedlňuje sa za nedostatočnú komunikáciu a verí že vzťahy medzi 

klubmi a P-SZFB budú lepšie. 

Delegát M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - Myslí si, že komunikácia nebola 

žiadna. Myslí si, že to nebolo spôsobené pandémiou. Spomína, že poslali 

za klub niekoľko návrhov, ktoré boli podľa neho odložené. Spomína, že 

vždy je lepšie keď si prezident vyberie sám svoj tím ľudí ktorým verí a určí 

im kompetencie a smerovanie. Je to najideálnejšia varianta. Konštatuje že 

program K-SZFB je schválený a P-SZFB si dokončí svoje volebné obdobie. 

Prihovára sa k delegátom K-SZFB, že kluby môžu zmeniť stanovy  tak aby si 

prezident mohol vybrať svoj tím a myslí si že po pätnástich rokoch budú 

mať kluby väčší záujem na voľbách prezidenta a prezídia. P. Sága sa až 

dnes dozvedel, že M. Kunštek odstúpil z P-SZFB. Navrhuje, aby na 

najbližšiu volebnú konferenciu prišiel p. Kunštek a vysvetlil prečo skončil. 

Podľa M. Ságu mal na to dôvody. Konštatuje, že P-SZFB mu malo pomôcť 

vo vykonávaní jeho činnosti formou prijatia asistentov. Myslí si a urobí 

všetko preto aby p. Kunštek získal za rok chuť. Urobí všetko preto, aby sa 

p. Kunštek vrátil do Prezídia. P. Sága dáva za vinu P-SZFB, že p. Kunštekovi 

nevytvorilo podmienky pre prácu.  

Odpovedal O. Divinský - p. Kunštek požiadal o uvoľnenie z pracovného 

pomeru už pred dvoma rokmi no samotný Prezident ho presvedčil aby 

ostal. Prezrádza aké činnosti p. Kunštek vykonával a že od tejto sezóny má 

na starosť iba Matriku SZFB, práve preto aby mohol fungovať v 

normálnom režime. 

Delegát M. Kratochvíl (FBC BlueBerries MODRA) - reaguje na p. Ságu a p. 

Piovarčiho. Informuje delegátov o možnosti zmeny stanov. Môžu sa 

stanovy zmeniť pretože aktuálne je P-SZFB "všemocné" až do konania K-

SZFB. Myslí si že Stanovy SZFB by mali byť zmenené ešte pred 

nasledujúcimi voľbami. Súhlasí s p. Ságom a Piovarčím, že len taký tím 

dokáže spolu fungovať, ktorý sa pozná. Na rozdiel od p. Piovarčiho si 

myslí, že Prezident nemá také právomoci ako spomínal p. Piovarči, nakoľko 

stanovy hovoria o rovnosti členov P-SZFB. Taktiež si myslí, že návrh 

rozpočtu by mal fungovať ináč.  

Odpovedal O. Divinský - je potrebné dávať pozor pri úprave stanov aby 

boli v súlade so zákonom o športe. Voľby musia byť demokratické. 

Prezident môže povedať koho by mal rád v tíme ale každá zvolená osoba 

musí získať nadpolovičnú väčšinu, aby získala dôveru delegátov. 

Delegát D. Siheľský (FBK Michalovce) - pýta sa či je možné aby prezident 

mal viac hlasov ako rádový člen P-SZFB. 

Odpovedal kontrolór J. Purc - vysvetlil že pri rovnosti hlasov rozhoduje 

prezident. 

Delegát V. Roziak (Snipers Bratislava) - myslí si, že je potrebné dať na 

matriku ďalšiu osobu, keď je zvýšený dopyt od klubov. Nerozumie prečo 

vždy na začiatku a na konci prestupového obdobia má pracovník matriky 

dovolenku.  

Delegát H. Kunšteková (ŠK FbO Florpédo Bratislava) - konštatuje, že kluby 

si musia uvedomiť, že pracovníci na zväze majú nejaký pracovný čas a 

nemajú si kluby nechávať žiadosti na poslednú chvíľu. 



 

Delegát M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - Pripomína, že K-SZFB je najvyšší 

orgán a samotné kluby, by si mali nastaviť smerovanie. Verí, že K-SZFB 

nude mať právomoc schvaľovať rozpočet. Vysvetľuje, že ak niekto chce 

pripomienku treba dať aj návrh uznesenia a navrhuje pozvať M. Kunšteka 

na volebnú konferenciu. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/05-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB pozvať p. Kunšteka na najbližšiu K-SZFB za účelom 

objasnenia svojho odchodu z P-SZFB                                                                                                                                                   

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 107  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 23  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 6 Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB (Striedavý štart) 

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

Predniesol a vysvetlil návrh úpravy čl. 4 PP SZFB. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

-  

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát D. Dobrovodský (Academic Žilinská unvierzia Žilina) - pýtal sa či je 

možné striedavo štartovať aj v play off. 

Odpovedal I. Piovarči - "Áno je to možné." 

Delegát M. Bortlík (VŠK Pdf UK Hurikán Bratislava) - pýtal sa čo bolo 

zámerom zmeny striedavého štartu zo strany P-SZFB 

Odpovedal P. Vrba - vysvetľuje že striedavý štart by mal byť určený pre 

mladých hráčov, ktorí prechádzajú do seniorskej kategórie. Pre ostatných 

hráčov je možné využiť hosťovanie respektíve prestup. 

Delegát P. Tydlačka (FBC Slovan Rimavská Sobota) - spomínam že v bode 

4.1. PP SZFB sa uvádza že mladšia žiačky nemôžu striedavo štartovať. 

Delegát J. Hvozdík (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) - navrhuje, aby sa šlo 

hlasovať o návrhu p. Piovarčiho ktorý bol dopredu zaslaný. O Ostatných 

bodoch by sa malo hlasovať keď budú dostatočne prebraté. 

Delegát P. Tydlačka (FBC Slovan Rimavská Sobota) - vypustiť z PP SZFB v 

bode 4.1. starších žiakov a mladších žiakov 

Delegát I. Piovarči (Revel sport club) - navrhol zmenu striedavého štartu v 

mládežníckych kategóriách 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Účtovná závierka 

Štruktúra príjmov a výdajov  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/06-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 4 Prestupového poriadku v tomto znení: 

Bod 4.1.) Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v 

materskom klube a súčasne aj za A-mužstvo v novom klube. Toto 

ustanovenie môžu využiť hráči seniorskej vekovej kategórie (muži, 

ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči kategórií starší 

žiaci, mladší žiaci, staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu 

striedavo štartovať. Hráči s povoleným striedavým štartom môžu v 

stretnutiach baráže nastúpiť len za materský klub. 

Bod 4.4.) Striedavý štart je možné povoliť hráčom do súťaže 

minimálne o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá A-družstvo jeho 

materského klubu v prípade, že hráš v priebehu kompletnej 

predchádzajúcej sezóny pôsobil vo vyššej súťaži a neodohral v nej 

viac ako 60% zápasov základnej časti. U brankára sa za počet štartov 

považuje počet zápasov, v ktorých aktívne zasiahol do hry. Striedavý 

štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý v 

predchádzajúcej sezóne pôsobil v zahraničných súťažiach. Striedavý 

štart je možné povoliť hráčom do súťaže minimálne o jednu úroveň 

vyššej, než v akej hrá A-družstvo jeho materského klubu v prípade, 

že bol v materskom klube registrovaný počas celej predchádzajúcej 

sezóny. 

 

• vypustiť v Súťažnom poriadku článok 5.6. f) v plnom znení 



 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 117  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 13  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Nasledovala prestávka. Po prestávke členka mandátovej komisie oznámil nezmenený počet 

prítomných delegátov: 36 klubov, 130 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 66 

platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/07-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 4 Prestupového poriadku v tomto znení: 

 

Bod 4.1.) Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v 

materskom klube a súčasne aj za A-mužstvo v novom klube. Toto 

ustanovenie môžu využiť hráči seniorskej vekovej kategórie (muži, 

ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči kategórií staršia 

prípravka a mladšia prípravka nemôžu striedavo štartovať. Hráči s 

povoleným striedavým štartom môžu v stretnutiach baráže nastúpiť 

len za materský klub. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 53  /  PROTI: 22   / ZDRŽAL SA: 55  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/08-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 4 Prestupového poriadku v tomto znení: 

 

Bod 4.5.)  

a) O striedavý štart môže požiadať hráč vo vekovej kategórií 

juniori/ky v prípade, že jeho klub nemá zaradené do súťaží družstvo 

juniorov/iek a má zaradené do súťaží družstvo mužov/žien. Hráč 

môže štartovať za materský klub v kategórií mužov/žien a za nový 

klub v kategórií juniorov/iek. 

b) O striedavý štart môže požiadať hráč vo vekovej kategórií 

juniori/ky v prípade, že jeho klub má zaradené do súťaží družstvo 

juniorov/iek, ale nemá zaradené do súťaží družstvo mužov/žien. 

Hráč môže štartovať za materský klub v kategórií juniorov/ky a za 

nový klub v kategórií mužov/žien. 

c) O striedavý štart môže požiadať hráč vo vekovej kategórií 

dorastenci/ky  v prípade, že jeho klub nemá zaradené do súťaží 

družstvo dorastencov/iek a má zaradené do súťaží družstvo 

juniorov/iek. Hráč môže štartovať za materský klub v kategórií 

juniorov/iek a za nový klub v kategórií dorastencov/iek. 

d) O striedavý štart môže požiadať hráč vo vekovej kategórií 

dorastenci/ky v prípade, že jeho klub má zaradené do súťaží 

družstvo dorastencov/iek, ale nemá do súťaží zaradené do súťaží 

družstvo juniorov/iek. Hráč môže štartovať za materský klub v 

kategórií dorastencov/iek a za nový klub v kategórií juniorov/iek. 



 

e) O striedavý štart nemôže požiadať hráč ostaršený o dve vekové 

kategórie. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 83  /  PROTI: 2   / ZDRŽAL SA: 45  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 7 Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4 písm. b) a c) Súťažného poriadku SZFB 

(Štart hráčov o dve kategórie vyššie) a čl. 1, ods. 1.2., Súťažného 

poriadku SZFB 

Popis Tento bod navrhli do programu K-SZFB delegáti FK AS Trenčín, Fair Play 

Sports, ŠK 1. FBC Trenčín. Delegát FK AS Trenčín J. Matejka predniesol a 

vysvetlil návrh FK AS Trenčín. Prezident O. Divinský prečítal návrh Fair 

Play Sports.  Prezident O. Divinský prečítal návrh ŠK 1. FBC Trenčín a 

vysvetlil ho.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/09-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 5 Súťažného poriadku v tomto znení: 

bod 5.4. 

písm. b) Pokiaľ má klub viac družstiev v kategórii, v ktorej je hráčovi 

umožnený štart, hráč môže štartovať za družstvá iba, ak sa jedná o 

rozdielnu úroveň. Ak má klub viac družstiev v kategórii jednej 

úrovne, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže štartovať iba v 

družstve uvedenom v rozhodnutí riadiaceho orgánu. 

Hlasovanie 

o návrhu 

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

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/10-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 1 Súťažného poriadku v tomto znení: 

bod 1.2.) 

Zmeny a doplnky tohto SP môžu byť schválené iba pred začiatkom 

nového súťažného obdobia, ktoré je vymedzené obdobím od 1. 

septembra do 30. júna a musia byť klubom 2 Súťažný poriadok SZFB 

Edícia 2020 oznámené minimálne 14 dní pred začiatkom súťaže. Pre 

sezónu 2020/2021 zmeny a doplnky tohto SP môžu byť schválené a 

klubom oznámené do 6. 9. 2020. 

Hlasovanie 

o návrhu 

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

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 



 

Bod č. 8 Vplyv epidémie Covid-19 na súťaže SZFB 

Popis Predsedajúci T. Turay informoval o komunikácií s úradmi v súvislosti s 

pandémiou. Upozornil kluby, na situáciu, že niektoré športové haly sú 

zatvorené, niektoré kluby nemôžu trénovať. Chce prísť s návrhom na 

hygienu ako postupovať v rôznych prípadoch súvisiacich s pandémiou 

Covid - 19. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

Výročná správa kontrolóra SZFB za rok 2018  

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát D. Siheľský (FBK Michalovce) - podľa neho si treba stanoviť ako 

to bude s postupom a zostupom v prípade, že sa ukončí nedohraná 

sezóna. Podľa neho bol iný postupový/zostupový kľúč v mužoch a iný v 

ženách. 

Delegát I. Piovarči (Revel sport club) - oznamuje že ako člen LK SZFB 

pripravil na zasadnutie LK SZFB návrh ako postupovať v prípade, že sa 

nedohrá sezóna.  

Delegát M. Zrník (Juventa Žilina) - ozrejmil aktuálnu situáciu v Žilinskom 

kraji. 

Delegát V. Roziak (Snipers Bratislava) - navrhol predĺžiť sezónu až do 

konca júna/júla a aby bola možnosť hrať aj počas IFF termínov. 

Delegát D. Dobrovodský (Academic Žilinská univerzita Žilina) -  žiada aby 

sa spravili všetky kroky k tomu, aby sa sezónna odohrala.  1) Ako 

zabezpečiť v kontinuitu súťaže v prípade neodohratia zápasov, 2) Ako 

postupovať v prípade pozitívnych testov v tíme. 3) Ako riešiť situáciu v 

prípade nedohratia sezóny. Pýtal sa či je možné získať financie od štátu 

na plošné testovanie.  

Delegát J. Hvozdík (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) - vadilo mu, že sa 

zrušili M-SR. Vyjadril sa, že sezóna mala byť predĺžená, aby sa v prípade 

možnosti mohli tieto turnaje odohrať. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/11-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB vypracovať a predložiť smernicu v súvislosti s COVID-19 do 

05. 09. 2020. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 9 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 

komunikácií P-SZFB počas trvania pandémie a o rozhodovaní o ukončení 

sezóny. Informoval reprezentáciách a ich umiestneniach. Ďalej 

informoval o žiadosti rozhodcov a navýšení ich odmien v celoštátnych 

súťažiach. Taktiež spomínal uskutočnenia stretnutia so zástupcami 

štátnych orgánov, so zástupcami klubov. Informoval o projektoch 

"Slovenská cesta", "Superliga U15". Prítomných delegátov upovedomil o 

pripravovaní nového ISF a o jeho funkcionalitách. Florbal bol zaradený 

medzi 6 športov školských súťaží. SZFB by malo zastrešiť školské súťaže. 

Ďalej informoval o stretnutiach za účelom výstavby športovej haly. Bola 

spomenutá dohodnutá podpora s hlavným partnerom pre extraligu žien.  

Konštatoval že vzrástol počet mládežníckych družstiev o 16. Informoval 

o preložení MS junioriek 2020 a o možnom presunutí MS mužov 2020 na 

rok 2021. Bola spomenutá, finančná podpora klubov majúcich 

mládežnícke družstvá. K jednotlivým bodom doplnil ústne ďalšie 

informácie, a odpovedal na otázky všetkých delegátov počas diskusie, 

ktorá nasledovala po prezentácii. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát M. Zrník (ŠK Juventa Žilina) - sa pýtal či bol na konferenciu 

pozvaný hlavný kontrolór športu. Zaujíma ho aký je kľúč prerozdeľovania 

financií pre kluby. 

Delegát D. Siheľský (FBK Michalovce) - sa pýtal o čo ide v projekte 

"Slovenská cesta". Aké sú ciele tohto projektu a ako sa budú merať. 

Delegát I. Piovarči (Revel sport club) - sa pýtal či sa bude extraliga 

juniorov zužovať. 

Delegát J. Hvozdík (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) - pýta sa prečo sme 

sa dostali do stavu, že v júli dostal informáciu o zmenách v predpisoch s 

ktorými 30 klubov nesúhlasilo. Pýta sa na dôvody prečo predpisy boli 

Prezídiom zmenené.  

Delegát V. Roziak (Snipers Bratislava) - porovnával organizáciu 

kvalifikácie do Superligy U15 a zväzom podporený TFG 2020. 

Delegát M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - sa pýta, kde bola organizovaná 

kvalifikácia do Superligy U15, pretože nemá vedomosť o takomto 

podujatí. 

Delegát J. Matejka (FK AS Trenčín) - informoval o priebehu a 

organizovaní kvalifikácie do Superligy U15. 

Delegátka H. Kunšteková (ŠK FbO Florpédo Bratislava - informovala 

prítomných o výberovom konaní na organizátora kvalifikácie do 

Superligy U15 a o tom, že sa prihlásil jediný klub, ktorý bol ochotný túto 

kvalifikáciu zorganizovať.   

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Prezentácia „Správa o činnosti prezidenta a prezídia“ 

 

Po skončení diskusie členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných delegátov: 33 

klubov, 122 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 62 platných hlasov. 



 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/12-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia.  

Hlasovanie 

o návrhu 

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

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 10 Správa o hospodárení SZFB 

Popis Správa o hospodárení za rok 2019 poskytuje podrobnú analýzu výsledkov 

hospodárenia SZFB. Správa o hospodárení je rozdelená do niekoľkých 

častí. V úvodnej časti "Základné informácie" sú uvedené základné údaje o 

SZFB. V ďalších častiach bola predložená podrobná analýza zdrojov 

financovania SZFB. V roku 2020 bude zisk preúčtovaný na účet 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Bol predložený 

prehľad poskytnutých finančných prostriedkov klubom v zmysle § 69, 

ods.4, písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákona a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné 

čerpanie príspevku uznanému športu zverejňuje SZFB na svojej 

webstránke. Vzhľadom na koronavírus SZFB nemá ešte vypracovanú 

účtovnú závierku za rok 2019. Súčasťou materiálu bol aj rozpočet 2020 a 

jeho čerpanie. Prezident odpovedal na otázky položené v diskusii. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

Hosť E. Szabo - pýta sa čo znamená úprava rozpočtu 2019, ktoré približujú 

čísla k hospodáreniu. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Správa o hospodárení za rok 2019 

 

Po skončení diskusie členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných delegátov 32 

klubov, 118 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 60 platných hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/13-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení  SZFB za rok 2019.                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 118  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 11 Správa audítora k účtovnej závierke 

Popis K účtovnej závierke NŠZ sa musí v zmysle zákona o športe vykonať 

nezávislý audit. Správu audítora k účtovej závierke v zmysle stanov SZFB 

konferencia berie na vedomie. Vzhľadom na koronavírus SZFB nemá ešte 

vypracovanú účtovnú závierku za rok 2019 a preto navrhuje jej zobratie na 

vedomie formou hlasovania per rollam po jej vypracovaní. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 12 Výročná správa SZFB 

Popis V zmysle zákona o športe musí NŠZ vypracovať výročnú správu, ku ktorej 

sa musí vykonať nezávislý audit. Audit je súčasťou výročnej správy. 

Výročnú správu v zmysle stanov konferencia schvaľuje. Vzhľadom k tomu, 

že SZFB nemá ešte vypracovanú účtovnú závierku za rok 2019, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy sa preto navrhuje jej schválenie 

formou hlasovania per rollam po jej vypracovaní. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Pred nasledujúcim hlasovaním členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných 

delegátov: 34 klubov, 126 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 64 platných 

hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/14-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• hlasovanie per rollam konferencie o správe audítora k účtovnej 

závierke po jej vypracovaní 

• hlasovanie per rollam konferencie o Výročnej správe SZFB po jej 

vypracovaní 

Hlasovanie 

o návrhu 

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

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 13 Výročná správa kontrolóra 

Popis Kontrolór Ján Purc prezentoval Výročnú správu kontrolóra, ktorá 

obsahuje pohľad kontrolóra zväzu na činnosť všetkých orgánov SZFB a 

kontroluje hospodárenie SZFB. Následne odpovedal na otázky delegátov.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

Hosť E. Szabo - pýtal sa kontrolóra či videl výpisy účtov aj zo správy zo 

SZFB s.r.o. Ďalej sa pýtal koľko bolo verejných obstaravaní v roku 2019 a či 

má kontrolór o nich vedomosť. Pýtal sa taktiež na náklady TV prenosov. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegát M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - chcel vedieť ako a kedy sa kontrolujú 

verejné obstarávania a či bolo hospodárenie SZFB v poriadku. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Pred nasledujúcim hlasovaním členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných 

delegátov: 33 klubov, 122 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 62 platných 

hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/15-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra SZFB 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 116  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  6  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 14 Návrh na úpravu odmeny za výkon funkcie kontrolóra 

Popis Výkon funkcie kontrolóra SZFB je z roka na rok náročnejší, nakoľko hlavný 

kontrolór športu ukladá kontrolórom národných športových zväzov viac a 

viac úloh, je potrebné absolvovať viacdňové školenia a rozsah prác 

kontrolóra sa neustále zväčšuje. Konferencia sa výškou odmeny 

kontrolóra zaoberala v roku 2016. V tom čase sa len inštitucionalizovali 

kontrolóri NŠZ a tak nárok na ich prácu bol ďaleko menší ako v súčasnosti. 

Z tohto dôvodu P-SZFB navrhuje navýšiť mesačnú odmenu zo súčasnej 

sumy 75 € na sumu 150 € brutto.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Pred nasledujúcim hlasovaním členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných 

delegátov: 32 klubov, 119 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 60 platných 

hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/16-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• mesačnú odmenu kontrolórovi SZFB 150 € brutto. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 119 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 15 Informácia o stave založenia spoločnosti zastupujúcej záujmy 

florbalových klubov 

Popis Bod bol zaradený do programu na žiadosť delegáta p. Ságu. Predniesol 

návrh vytvorenia spoločnosti, ktorá by zastupovala florbalové kluby 

Extraligy mužov a 1. ligy mužov s možnosťou rokovania so ženskými 

družstvami. Pýtal sa či je väčšinový záujem o takúto spoločnosť.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

Hosť E. Szabo - podotkol že SZFB nesmie zakladať obchodnú spoločnosť so 

spoločníkmi ktorých je vlastníkom akákoľvek iná súkromná alebo firma. 

Môže byť len 100% vlastníkom tejto spoločnosti.  

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Delegátka H. Kunšteková (ŠK FbO Florpédo Bratislava) - pýtala sa kto by 

bol konateľom takejto spoločnosti a v akom vzťahu voči SZFB by bola táto 

spoločnosť. 

Delegát M. Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - odpovedal p. Kunštekovej, že 

konateľom spoločnosti by bol on.  

Delegát D. Siheľský (FBK Michalovce) - pýta sa či aktuálna s. r. o nemôže 

upraviť svoje stanovy. 

Delegát J. Hvozdík (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) - pripomína, že sa už 

niekoľko rokov spomína príchod niektorých partnerov no zatiaľ sa tak 

nestalo. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Pred nasledujúcim hlasovaním členka mandátovej komisie oznámila počet prítomných 

delegátov: 34 klubov, 128 hlasov. Pre schválenie uznesenia je potrebných 66 platných 

hlasov. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/17-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• M. Ságovi, aby pripravil podklady na založenie spoločnosti 

zastupujúcej záujmy florbalových klubov na Slovensku v Extralige 

mužov prípadne aj 1. lige mužov pre marketingovú a obchodnú 

spoluprácu. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 49 /  PROTI: 31   / ZDRŽAL SA:  42  /  NEHLASOVAL: 6 

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 16 Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

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

obdržala iba jeden návrh na kandidáta na post predsedu Odvolacej 

komisie SZFB. Nakoľko bol iba jeden kandidát, voľby sa uskutočnili 

verejným hlasovaním. Na funkciu predsedu Odvolacej komisie SZFB 

kandidoval JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Kandidátska listina 

 

Pred  voľbami členka mandátovej komisie v čase o 16:40 h oznámila stav prítomných 

delegátov. Počet delegátov 33 t. j. 124 hlasov. Pre zvolenie je potrebných 63 platných 

hlasov. 

 

Nasledovala voľba predsedu Odvolacej komisie SZFB. Protokol o výsledku volieb tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

Za predsedu Odvolacej komisie SZFB s počtom hlasov 108 bol zvolený JUDr. Ing. Peter 

Slávik, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 17 Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

Popis Na základe nečinnosti a neplnení si povinnosti vyplývajúcich z členstva v 

SZFB a v zmysle Stanov SZFB sa navrhuje vylúčiť dvoch riadnych členov - 

Športový klub Revúcke Sršne a Florbalový klub Rulers Dolný Kubín. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/18-2020 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vylúčenie dvoch riadnych členov zo SZFB Športový klub Revúcke 

Sršne a Florbalový klub Rulers Dolný Kubín 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 124 /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Bod č. 18 Záver  

Popis Konferenciu ukončil predsedajúci  Teodor Turay v čase 16:55 h, ktorý 

delegátom poďakoval za účasť na konferencii SZFB a zaželal im pekný 

zvyšok dňa. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  1. septembra 2020 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Peter Vrba  Predsedajúci: Teodor Turay 

 

 

 

 

 

Overovateľ: Lenka Ďuríčková Overovateľ: Martin Kopejtko  


