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Pozvánka na zasadnutie Volebnej konferencie SZFB 
 

V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie Volebnej konferencie SZFB,  

ktoré sa uskutoční 

v  sobotu dňa 1. mája 2021 o 10:00 h 

ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 

Upozornenie: 

1. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 30. 4. 2021 doručiť e-

mailom na adresu: info@szfb.sk delegačný list s menom delegáta, resp. aj 

náhradníka.  

(Delegačný list sa posiela iba v prípade, ak sa konferencie nezúčastní štatutárny 

zástupca klubu a deleguje inú osobu.) 

2. Člen SZFB s hlasovacím právom je povinný najneskôr do 30. 4. 2021 doručiť e-

mailom na adresu: info@szfb.sk návratku s menom delegáta. 

(Návratka sa posiela iba v prípade, ak sa konferencie zúčastní štatutárny zástupca 

klubu.) 

 

Vzhľadom k tomu, že konferencia sa bude konať online a bude potrebné riešiť a testovať 

aplikácie na hlasovanie a voľby, žiadame členov SZFB, aby zaslali mená svojich 

delegátov do utorka 27. apríla 2021, a to aj napriek tomu, že stanovy umožňujú zaslať 

delegačný list resp. návratku do 30. apríla. Skorším zaslaním a doplnením zoznamu 

delegátov stihneme všetkých zaškoliť a tým sa nám podarí predísť prípadným 

technickým nedostatkom pri hlasovaní.  

Vo štvrtok 29. apríla 2021 prebehne zaškolenie a testovanie hlasovania delegátmi. 

 

S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 22. apríla 2021 

mailto:info@szfb.sk
mailto:info@szfb.sk
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Program Volebnej konferencie SZFB 
 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a 

návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

5. Správa o hospodárení SZFB 

6. Správa audítora k účtovnej závierke 

7. Výročná správa SZFB 

8. Výročná správa kontrolóra 

9. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby kontrolóra SZFB 

b) Voľby prezidenta SZFB 

c) Voľby členov prezídia SZFB 

d) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB 

e) Voľby podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZFB 

f) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

g) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

h) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

i) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

j) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

k) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

10. Návrh na vylúčenie klubu zo SZFB  

11. Návrh na úpravu predpisu "Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi 

SZFB" 

12. Návrh na zmenu Stanov SZFB 

a) Návrh P-SZFB 

b) Návrh člena SZFB 

13. Návrh na úpravu súťaží SZFB 

a) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2002 v juniorskej extralige (JEX) 

a v regionálnych juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 2021/2022 

b) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2003 v juniorskej extralige (JEX) 

a v regionálnych juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 2022/2023 

14. Záver 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 2 Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov 

zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie 

Číslo materiálu Mat01/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

V zmysle Stanov SZFB a Rokovacieho poriadku SZFB je potrebné na úvod konferencie zvoliť 

jednotlivých členov pracovných komisií. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) skrutátorov: 

b) overovateľov zápisnice: 

c) členov mandátovej komisie: 

d) členov návrhovej komisie: 

e) zapisovateľa: 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 3 Schválenie programu konferencie 

Číslo materiálu Mat02/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Na základe Stanov SZFB a pripomienok členov SZFB bol navrhnutý uvedený program 

konferencie. 

 

 

Prílohy: 

• Program  

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Program Konferencie SZFB 

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

5. Správa o hospodárení SZFB 

6. Správa audítora k účtovnej závierke 

7. Výročná správa SZFB 

8. Výročná správa kontrolóra 

9. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby kontrolóra SZFB 

b) Voľby prezidenta SZFB 

c) Voľby členov prezídia SZFB 

d) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB 

e) Voľby podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZFB 

f) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

g) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

h) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

i) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

j) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

k) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

10. Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB  
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11. Návrh na úpravu predpisu "Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad 

kontrolórovi SZFB" 

12. Návrh na zmenu Stanov SZFB 

a) Návrh P-SZFB 

b) Návrh člena SZFB 

13. Návrh na úpravu súťaží SZFB 

a) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2002 v juniorskej extralige 

(JEX) a v regionálnych juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 

2021/2022 

b) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2003 v juniorskej extralige 

(JEX) a v regionálnych juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 

2022/2023 

14. Záver 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 4 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

Číslo materiálu Mat03/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Správa o činnosti prezidenta a prezídia (prezentácia) obsahuje úlohy, činnosti a projekty 

ktoré sa v uplynulom období realizovali, resp. sa pripravovali na realizáciu v nasledujúcom 

období. Správu o činnosti prezidenta a prezídia v zmysle stanov konferencia berie na 

vedomie. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 5 Správa o hospodárení SZFB 

Číslo materiálu Mat04/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Správa o hospodárení za rok 2020 poskytuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia 

Slovenského zväzu florbalu. Správa o hospodárení je rozdelená do niekoľkých častí.  V 

úvodnej časti „Základné informácie“ uvádzame základné údaje o Slovenskom zväze 

florbalu. V ďalších častiach predkladáme podrobnú analýzu zdrojov financovania 

Slovenského zväzu florbalu. V roku 2021 bude zisk preúčtovaný na účet nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. Ďalej predkladáme prehľad poskytnutých 

finančných prostriedkov klubom v zmysle v zmysle § 69, ods. 4, písm. a) zákona č. 440/2015 

Z. z. o športe zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Podrobné čerpanie príspevku uznanému športu zverejňuje Slovenský zväz 

florbalu na svojej webstránke.  

 

 

Prílohy: 

• Správa o hospodárení za rok 2020 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení SZFB za rok 2020 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 6 Správa audítora k účtovnej závierke 

Číslo materiálu Mat5/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

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.  

 

 

Prílohy: 

• Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu audítora k účtovnej závierke SZFB za rok 2020  
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 7 Výročná správa SZFB 

Číslo materiálu Mat6/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

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

nezávislý audit. Výročná správa SZFB obsahuje všetky zákonom stanovené podmienky, ako 

napr. ročnú účtovnú závierku, výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, návrh na 

vysporiadanie výsledku hospodárenia, zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných 

predpisoch, atď. Výročnú správu v zmysle stanov konferencia schvaľuje.  

 

 

Prílohy: 

• Výročná správa SZFB za rok 2020 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Výročnú správu SZFB za rok 2020  
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 8 Výročná správa kontrolóra 

Číslo materiálu Mat7/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Výročná správa kontrolóra obsahuje pohľad kontrolóra zväzu na činnosť všetkých orgánov 

SZFB a kontroluje hospodárenie SZFB. Výročnú správu kontrolóra SZFB v zmysle stanov 

konferencia berie na vedomie. 

 

 

Prílohy: 

• Výročná správa kontrolóra SZFB za rok 2020 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra SZFB za rok  2020 
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 10 Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB 

Číslo materiálu Mat8/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Športový klub Belá  je členom SZFB od 15.11.2016. Klub neuhradil členský príspevok za klub  

za 2 roky 2019/20 a 2020/21. Klubu boli zaslané v priebehu 2 rokov viaceré výzvy a 

upomienky. Na poslednú upomienku zo dňa 4.4.2021 odpovedal dňa 6.4.2021 evidovaný 

štatutár p. Šugár, že už nie sú členmi  a že  žiadajú, aby boli z evidencie vyradení a poplatok 

za členské aby bol stornovaný. Aj napriek komunikácii zo strany zväzu, dosiahnuť od nich 

postup odhlásenia v zmysle stanov, tzn. zaslaním riadnej odhlášku z členstva je už dlhé 

obdobie nereálny. Športový klub Belá dlhuje za platobný príkaz  2 2021 0066 čiastku  vo 

výške 42,00 €. Príkaz je za 2 roky a bol splatný 15.1.2021. Klub  bol naposledy v 

organizovanej súťaži  SZFB v sezóne 2017/18. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vylúčenie riadneho člena Športový klub Belá zo SZFB  
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Materiál na rokovanie K-SZFB 

 
Bod č. 11 Návrh na úpravu predpisu "Zásady pre poskytovanie odmeny 

a náhrad kontrolórovi SZFB" 

Číslo materiálu Mat9/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Nakoľko nastali zmeny v legislatíve týkajúce sa odmien kontrolórov, ich vyplácanie a 

zmluvný vzťah voči organizáciám je potrebné schváliť zmenu v predpise „Zásady pre 

poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SZFB“ týkajúce sa vyplácania z doterajšieho 2x 

ročne na pravidelné mesačné vyplácanie v obvyklom výplatnom termíne SZFB. 

 

 

Prílohy: 

• Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SZFB 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zmenu v predpise „Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SZFB“ 

nasledovne: 

Čl. 2 "Spôsob určenia odmeny kontrolóra", ods. 4 v znení "Odmena sa kontrolórovi 

vypláca polročne a to vždy v mesiaci júl a december príslušného kalendárneho roka 

v bežnom výplatnom termíne SZFB."  

sa mení na: 

"Odmena sa kontrolórovi vypláca pravidelne mesačne v bežnom výplatnom termíne 

SZFB." 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 12 a) Návrh na zmenu Stanov SZFB 

a) Návrh P-SZFB 

Číslo materiálu Mat10/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

V zmysle novely zákona o športe je potrebné schváliť niektoré ustanovenia stanov týkajúce 

sa antidopingu. 

 

 

Prílohy: 

• Návrh P-SZFB na zmenu stanov 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Zmenu Stanov SZFB nasledovne: 

a) Čl. 3, ods. 6, písm. t) prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového 

antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov 

súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 

medzinárodných predpisov a rozhodnutí,  

sa mení na: 

t) zabezpečovať vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového 

antidopingového programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov 

súťaží a iné pravidlá a opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 

medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

b) v Čl. 32, ods. 3, sa ruší ustanovenie písm. j) voliť a odvolávať členov odvolacej 

komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veciach 

porušenia antidopingových pravidiel. 

Nasledujúce ustanovenia tohto odstavca sa primerane upravia podľa abecedy. 

c) V Čl. 49 sa ruší ustanovenie ods. 2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým 

orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré 

ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. 

Nasledujúce ustanovenia tohto článku sa primeranie prečíslujú podľa poradia. 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 12 b) Návrh na zmenu Stanov SZFB 

b) Návrh člena SZFB 

Číslo materiálu Mat11/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Tento bod programu navrhol jeden z členov SZFB – Marcel Kratochvíl z klubu 

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty UK Hurikán Bratislava. 

 

 

Prílohy: 

• Návrh člena SZFB na zmenu stanov 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 13 Návrh na úpravu súťaží SZFB 

a) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2002 

v juniorskej extralige (JEX) a v regionálnych 

juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 

2021/2022  

b) Oprávnený štart juniorov s ročníkom narodenia 2003 

v juniorskej extralige (JEX) a v regionálnych 

juniorských ligách (BAJ, ZAJ, STREJ a VYJ) v sezóne 

2022/2023 

Číslo materiálu Mat12/01K-2021 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Tento bod programu navrhol jeden z členov SZFB – Mišenda Peter z klubu Floorball club 

Young Arrows Spišská Nová Ves. 

 

 

Prílohy: 

• Návrh člena SZFB úpravu súťaží 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2021 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

 


