
 

 
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Konferencia Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 

Deň konania zasadnutia 01. 05. 2021 

Čas začiatku zasadnutia 10:00 

Čas ukončenia zasadnutia 18:15 

Predsedajúci Oto Divinský 

Zapisovateľ Helena Kunšteková 

 

Delegáti klubov prítomní na zasadnutí  

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. Patrik Foltýs ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

6. Daniel Baránek Academic Žilinská univerzita v Žiline 

7.  Ján Kubaščík Žatva 90 Dolný Kubín 

8. Patrik Bachan TJ A-FbO Nižná 

9. Peter Tydlačka NTS FK - ZŠ Nemšová 

10. Lukáš Blaško FK Florko Košice 

11. Milan Burdeľ FK Tvrdošín   

12. Miroslav Sága ŠK 1. FBC Trenčín 

13. Jana Sokolíková ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 

14. Oto Divinský 1.SC Malacky 

15. Miroslav Kunštek ŠK FbO Florpédo Bratislava 

16. Renáta Reseková ŠK 98 Pruské 

17. Juraj Matejka FK AS Trenčín  

18. Rastislav Kulín Občianske združenie Mladosť Trebišov 

19. Juraj Hvozdík ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

20. Vladimír Roziak Snipers Bratislava 

21. Darius Siheľský Florbalový klub Michalovce 

22. František Höger FBC Mikuláš Prešov 

23. Eduard Szabo FBC BlueBerries MODRA 

24. Ján Motešický Sabinovský florbalový klub 

25. Peter Šimko FbK Turany 

26. Mário Haluška Klub hokejbalu a florbalu Púchov 

27. Michal Vlček MKŠK FK Kysucké Nové Mesto 

28. Peter Ivanka ŠK Harvard Partizánske 

29. Vladimír Koňak ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 

30. Marek Bulko Candy Club 

31. Peter Mišenda FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

Číslo zápisnice SZFB-K-01/2021 



 

32. Radim Chamula DTF team Detva 

33. Kamil Zagrapan Školský športový klub Stars Lipany-ŠŠK Stars Lipany 

34. Jakub Sieber Žltý Sneh Košice 

35. Tomáš Trudič Fair Play Sports 

36. Marián Polák Športová škola Galaktikos 

37. Patrik Bulko FBC Páv Piešťany 

38. Ľubomír  Adamčík  Spojený Florbalový  klub Rabča a Oravská Polhora 

"FBK RAptORs" 

39. Zdenko Babík 1.FBK Banská Bystrica 

40. Anton Kapičák TJ Družstevník Mútne 

41. Samuel Halmo Slovenská športová agentúra 

42. Ján Klobučník TJ Tatran FBK Zakamenné 

43. Peter Vrba Centrum voľného času Žiar nad Hronom 

44. Rastislav Zajac FK Martinské Medvede 

45. Lukáš Kuzl Revel sport club 

46. Peter Jurga JSC educationis 

47. Maroš Jakubčo OZ Falcons Stará Ľubovňa 

48. Tibor Drozd Footballandia 

49. Marek Marko Športový klub FBC Levice 

50. Marián Balog FBC Paradise Nitra 

51. Peter Hinka Považská Jednotka 

52. Gabriel Nagy Športový klub FTC Fiľakovo 

 

Delegáti klubov neprítomní na zasadnutí 

1. Daniel Struhár Florbalový klub Brezno 

2. Ľubomír Ihradský Športový klub 1. FBC Zvolen 

3. Peter Holekši Športový klub Modra 

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

5. Ján Muravský Florbalový klub QuickBall Levoča 

6. Peter Banga offseason training o. z. 

 

Hostia prítomní na zasadnutí  

1. Teodor Turay (viceprezident, kandidát) 

2. Martin Kopejtko (kandidát) 

3. Roman Cíbik (kandidát) 

4. Petra Gešová (kandidát) 

5. Alžbeta Holičková (kandidát) 

6. Stanislav Teréz (podpredseda DK, kandidát) 

7. Pavol Vrábeľ (predseda DK, kandidát) 

8. Helena Kunšteková (sekretariát) 

9. Miroslav Bukviš (sekretariát) 

10. Peter Zámečník (predseda VK, sekretariát) 

11. Daniel Dobrovodský 

12. Ivan Piovarči 

13. Marcel Kratochvíl 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 30 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 

V čase zahájenia konferencie prítomných 50 členov, t. j. 164 

hlasov 

83 



 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu konferencie bola dodržaná 

bola 

Schválený program konferencie 

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) Záver 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
- 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

Bod č. 1 Otvorenie  

Popis ONLINE konferenciu otvoril prezident Slovenského zväzu florbalu Oto 

Divinský o 10:00 hod. V čase o 10:17 hod. po vykonanej prezentácii, ktorá 

sa uskutočnila elektronicky, bolo prítomných 50 delegátov, ktorí 

disponovali s počtom 164 platných hlasov. V čase o 10:22 hod. pribudol 1 

delegát s počtom hlasov 3,  v čase o 10:27 pribudol 1 delegát s počtom 

hlasov 3. 

Celkovo v čase o 10:27 hod. bolo prítomných 52 delegátov, ktorí 

disponovali s počtom 170 platných hlasov. 

 



 

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

a návrhovej komisie,  zapisovateľa zápisnice Schválenie programu 

Popis Predsedajúci konferencie navrhol za skrutátora  Miroslava Bukviša, za 

zapisovateľa Helenu Kunštekovú, za overovateľov zápisnice: Michala 

Bortlíka a Romana Cíbika.  

Do mandátovej komisie bola navrhnutá: Helena Kunšteková 

Do návrhovej komisie bol navrhnutý: Oto Divinský  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/01-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) Skrutátora: Miroslava Bukviša, 

b) za overovateľov zápisnice:  Michala Bortlíka a Romana Cíbika, 

c) za člena mandátovej komisie: Helenu Kunštekovú, 

d) za člena návrhovej komisie: Ota Divinského, 

e) za  zapisovateľa: Helenu Kunštekovú 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 157  /  PROTI: 6   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 7 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 3 Schválenie programu konferencie 

Popis Predsedajúci konferencie oboznámil delegátov s programom  konferencie, 

ktorý bol klubom zaslaný elektronicky: 

 

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 

l) Voľby kontrolóra SZFB 

m) Voľby prezidenta SZFB 

n) Voľby členov prezídia SZFB 

o) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB 

p) Voľby podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZFB 

q) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

r) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

s) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

t) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

u) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

v) 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 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Roziak (delegát): navrhol pridať do programu konferencie  bod „Diskusia“ 

– týkajúci sa spustenia súťaží v ďalšej sezóne. 

Babík (delegát): navrhol pridať do programu konferencie 2 body: 

a) Nová súťaž „ Slovenský pohár žien“ od novej sezóny 2021/22 

b) Štart dievčat v mužských kategóriách 

Divinský (predsedajúci, delegát, člen návrhovej komisie): navrhol, aby  

body 10., 11., 12., 13., boli presunuté na najbližšiu konferenciu SZFB, 

nakoľko ide o prvú ONLINE konferenciu, ktorej súčasťou sú aj voľby do 

zastupiteľských orgánov SZFB, čo samo o sebe  bude časovo, ako aj 



 

technicky  náročné, taktiež aj na charakter a závažnosť návrhu na zmenu 

Stanov SZFB (bod programu 12.), ktoré  súvisia aj so Zákonom o športe, je 

potrebné sa tejto tematike venovať  obzvlášť obozretne. Bod 12 programu 

bol do programu konferencie zaradený na základe poslaného návrhu p. 

Marcela Kratochvíla pred konferenciou, ako aj bod 13. bol, ktorého znenie 

zaslal p. Peter Mišenda. 

Na online konferenciu bol pripojený aj navrhovateľ bodu 12. Zmeny Stanov  

M. Kratochvíl, ktorý bol  oslovený ohľadne súhlasu presunu  svojho návrhov 

na ďalšiu konferenciu. 

Kratochvíl (hosť):  trval  na tom, aby  bod č. 12 týkajúci sa zmeny Stanov 

SZFB  zostal v programe. 

Piovarči (hosť): súhlasil s návrhom p. Divinského, aby tieto body boli 

odložené na ďalšie zasadnutie konferencie. 

Roziak: mal faktickú poznámku k tomuto bodu programu a predniesol  

požiadavku, aby bola ďalšia konferencia zvolaná čo najskôr. 

Hvozdík (delegát): nové zloženie prezídia tieto navrhnuté body na 

vypustenie z programu konferencie zapracuje do programu najbližšej 

konferencie. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

  

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/02-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• program konferencie 

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) Záver 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 136  /  PROTI: 19   / ZDRŽAL SA:  12  /  NEHLASOVAL: 3 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  



 

Bod č. 4 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

Popis 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, a tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  Prezident  Oto Divinský v správe, ktorá  bola prezentovaná 

delegátom  elektronicky uviedol, že rok 2020 bol výrazne poznačený 

pandémiou COVID 19, ktorá značne ovplyvnila životy nás všetkých 

a zastavila športové činnosti a aktivity. Kolektívne športy boli viac ako 

3/4 roka zakázané. Po prvom stopnutí súťaží na jeseň v r. 2020 bol na 

základe vyhlásení autorít štátu reálny predpoklad, že súťaže budú opäť 

spustené 6.1.2021, kedy sa mali otvoriť opäť školy. Nakoniec sa vplyvom 

rozšírenia pandémie a vydaným opatreniam hlavného hygienika a vlády 

SR spustenie súťaží v januári neuskutočnilo. Zo strany SZFB bola zaslaná 

požiadavka o udelenie výnimku na obnovenie súťaží, takej akú dostali 

profesionálne športy. Našej žiadosti však nebolo vyhovené. V mesiacoch 

máj/ jún 2021 by malo už nastať uvoľnenie a je reálny predpoklad, že by 

sa 22.5.2021 mohli opäť súťaže spustiť. Vzhľadom na časovú tieseň 

v prípade regionálnych súťaží by sa jednalo o turnaje (riešilo sa na online 

mítingoch s predsedami regiónov a LK SZFB), pri celoštátnych súťažiach 

sa dohodlo na online stretnutiach s klubmi ako sa bude v sezóne 

2020/21 pokračovať. Prezident Oto Divinský ďalej v skratke zhrnul 

hlavné strategické ciele svojho funkčného obdobia, ktorými boli: 

Implementovať legislatívne zmeny, Finančne stabilizovať zväz a získať 

silných partnerov, Vypracovať mediálnu a komunikačnú koncepciu, 

Nastaviť systém vzdelávania športových odborníkov, Posilniť 

spoločenský rozmer slovenského florbalu. Ku každému z týchto cieľov sa 

Oto Divinský vyjadril. Svoju pozornosť upriamil najmä na zvyšujúcu sa 

podporu klubov, keď približne polovica klubov v roku 2020 získala zo 

zväzu viac peňazí ako do zväzu zaplatila. Takisto prezentoval vstup 

nových partnerov do ženskej najvyššej súťaže a pripravovaný vstup 

partnera aj do mužskej extraligy a reprezentácií. V rámci vzdelávania 

trénerov sa podarilo nastaviť systém vzdelávania aj zásluhou predsedu 

KVTM p. Siheľského. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/03-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 128  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  30  /  NEHLASOVAL: 2 

NEPRÍTOMNÍ POČAS HLASOVANIA: 10 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 



 

Bod č. 5 Správa o hospodárení SZFB 

Popis 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" sú 

uvedené základné údaje o Slovenskom zväze florbalu. V ďalších častiach 

bola predložená podrobná analýza zdrojov financovania Slovenského 

zväzu florbalu. V roku 2021 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 Slovenský zväz florbalu na svoje webstránke. 

Prezident  Oto Divinský k správe, ktorá  bola prezentovaná delegátom  

elektronicky ešte uviedol., že prevažná príjmová  časť  bola z príspevku 

MŠVVaŠ SR - príspevok uznanému športu. Nasledoval diskusia. Na všetky 

predložené otázky bolo klubom  podaná  odpoveď 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Hvozdík: otázka týkajúca sa  súťažno-organizačného  poplatku. 

Divinský: poplatok je za rozhodcov, tento príjem odchádza priamo  

rozhodcom a je v ušetrených peniazoch. 

Roziak: mal otázku ohľadne vysporiadaných záväzkov, či už sú všetky 

záväzky vysporiadané - MSŽ 2017 a súdny spor s p. Žákom. 

Divinský: všetky záväzky sú vysporiadané, súdny spor s p. Žákom  zväz 

prehral ( informáciu dostali delegáti o tomto výsledku sporu na 

konferencii v r. 2019).  

Roziak: poďakoval  sa za dobre vykonanú prácu prezidenta a prezídia SZFB 

počas jeho funkčného  obdobia. 

Polák (delegát): otázka ohľadne príjmu dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2021 

a či kluby dostanú podporu na mládež ako  tomu bolo v r. 2020. 

Divinský: program podpory pre kluby na rok 2021 bude na rozhodnutí 

nového vedenia SZFB. 

Szabo (delegát): otázka týkajúca sa počtu zamestnancov SZFB, ich nárast 

v roku  2020; 

Divinský: pred novou sezónou boli prijatí 2noví zamestnanci pre prácu pre 

súťaže 4 regiónov zväzu z dôvodu profesionalizácie sa zväzu, nikto 

nemohol vedieť ako zasiahne koronavírus na jeseň a ako obmedzí súťaže 

a činnosť zväzu 

Kunšteková (sekretariát): personálny a ekonomický úsek SZFB:  doplnila, 

že 6-ty zamestnanec zväzu je kontrolór, ktorému z dôvody zmeny 

Zákonníka práce a súvisiacich  predpisov  týkajúcich sa práce kontrolóra, 

bolo treba uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce.  

Dudovič (delegát): reagoval na predchádzajúcu odpoveď  p. Divinského 

týkajúcej sa podpory klubov. Prehlásil, že projekt „pre Siheľského“ robiť 

nebude, taktiež položil otázku ohľadne príspevku na mládež v r. 2021.  

Siheľský (delegát): odpovedal p. Dudovičovi, že ten projekt nebol pre 

neho. 

Kunšteková: na rok 2021 už bol zväzu dodaný formulár priebežného 

čerpanie „Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v r. 2021“, kde 

už je zahrnutý spôsob čerpania v r. 2021 v prípade, ak krízová situácia 

v dôsledku COVID 19 bude trvať viacej ako 30 dní. Aj keď podľa  tejto 



 

úpravy  je dotácia rozdelená iba na 2 položky čerpania: réžia a ostatné, 

bude sa  pôvodný príspevok určený na mládež aj v r. 2021 iste realizovať. 

V roku 2020 šli klubom  zmluvy na podpis 1. 6. 2020. V zmluve na rok 2021 

bude taktiež uvedený časový úsek čerpania ako tomu bolo aj v roku 2020 

a to: v období od 1.1. do 30.11. 2021. Pôjde o refundáciu zaplatených 

dokladov.   

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Správa o hospodárení SZFB za rok 2020 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/04-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení  SZFB za rok 2020                                                                        

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 131  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 35  /  NEHLASOVAL: 0                                    

NEPRÍTOMNÍ POČAS HLASOVANIA: 4                                         

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 6 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. Správa audítora tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/05-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2020                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 133  /  PROTI: 6   / ZDRŽAL SA: 22  /  NEHLASOVAL: 0                                    

NEPRÍTOMNÍ POČAS HLASOVANIA: 9                                         

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 7 Výročná správa SZFB 

Popis 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. 

Výročná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Delegáti mali  na predmete hlasovania k bodu č. 7 mali omylom uvedené nesprávne 1 slovo v 

texte uznesenia, preto predsedajúci nariadil  nové  hlasovanie k bodu č. 7 programu. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/06-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• Výročnú správu SZFB za rok 2020                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 116  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 47  /  NEHLASOVAL: 0                                    

NEPRÍTOMNÍ POČAS HLASOVANIA: 7                                         

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 8 Výročná správa kontrolóra 

Popis 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. Správa 

kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

Szabo:  poukázal na nesúlad v počte zamestnancov o výročnej správe 

a správe kontrolóra 

Turay (viceprezident SZFB):  počet zamestnancov sa prepočíta 

v priemere a uvádza sa v celých číslach 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/07-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra za rok 2020                                                                     

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 116  /  PROTI: 17  / ZDRŽAL SA: 31  /  NEHLASOVAL: 0                                    

NEPRÍTOMNÍ POČAS HLASOVANIA: 6                                         

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Po skončení bodu č. 8 programu nasledovala prestávka od 12:00 hod. do 12:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 9 Voľby do orgánov SZFB 

Popis Voľby riadil predseda volebnej komisie p. P. Zámečník.  Voľby sa 

uskutočnili  podľa platného Volebného poriadku SZFB ONLINE 

elektronickým hlasovaním. 

Volebná komisia obdržala tieto návrhy na kandidátov do orgánov SZFB v 

počte: 

• 1 kandidát na Prezidenta SZFB 

• 2 kandidáti za člena Prezídia SZFB za športovcov 

• 12 kandidátov za člena Prezídia SZFB 

• 1 kandidát na predsedu Disciplinárnej komisie 

• 1 kandidát na podpredsedu Disciplinárnej komisie 

Zoznam kandidátov na volené funkcie je súčasťou zápisnice z volieb do 

orgánov SZFB, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Na funkcie uvedené  v bode 9., písmeno a), f), g), h), i), j), k)  neprišiel 

žiaden návrh. 

Kontrolór p. Ján Purc k 30.04.2021 odstúpil z funkcie kontrolóra. 

Najneskôr do 3 mesiacov od jeho odstúpenia z funkcie je treba zvolať 

konferenciu a vykonať voľby kontrolóra SZFB. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Kandidátska listina 

 

Pred zahájením volieb v čase od 12.30 do 12:45 hod bola vykonaná elektronická prezentácia.                

p. Kunšteková - mandátová  komisia, oznámila počet delegátov, ktorý boli v čase prezentácie 

pripojený  na ONLINE hlasovanie - Voľby do orgánov SZFB. 

Počet prítomných delegátov oprávnených hlasovať bolo 50 s počtom hlasov 165. 

Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov bola 90 hlasov. 

 

Nasledovala prezentácia kandidáta na Prezidenta SZFB a voľba Prezidenta SZFB. 

V 1. kole volieb bol zvolený prezident SZFB Mgr. Martin Kopejtko nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

Nasledovala prezentácia 2 kandidátov na člena Prezídia SZFB za športovcov a ich voľba.   

V 1. kole volieb za člena prezídia SZFB za športovcov bol zvolený Juraj Matejka 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

Nasledovala prezentácia 12 kandidátov na člena Prezídia SZFB a ich voľba.   

V 1. kole volieb za prvého člena prezídia SZFB bol zvolený Mgr. Juraj Hvozdík 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

V 2. kole volieb za člena prezídia SZFB bol zvolený Ing. Patrik Bulko, PhD. 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

V 2. kole volieb za člena prezídia SZFB bol zvolený Roman Cíbik nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

V 2. kole volieb za člena prezídia SZFB bol zvolený Jakub Klobučník nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 



 
V 3. kole volieb za člena prezídia SZFB bol zvolený Mgr. Miroslav Kunštek jednoduchou 

väčšinou hlasov prítomných delegátov Konferencie SZFB. 

 

Nasledovala prezentácia 1 kandidáta na predsedu Disciplinárnej komisie SZFB a jeho voľba.   

V 1. kole volieb bol zvolený predseda Disciplinárnej komisie SZFB Mgr. Pavol Vrábeľ 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

Nasledovala prezentácia 1 kandidáta na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZFB a jeho 

voľba.   

V 1. kole volieb bol zvolený podpredseda Disciplinárnej komisie SZFB Mgr. Stanislav 

Terez nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

Bod č. 10 Záver  

Popis Predsedajúci Oto Divinský sa členom SZFB, delegátom konferencie 

poďakoval za doterajšiu spoluprácu a pogratuloval novému vedeniu SZFB na 

čele s prezidentom M. Kopejtkom. 

Novozvolený prezident SZFB M. Kopejtko, taktiež poďakoval p. Divinskému 

a bývalému prezídiu SZFB  za doterajšiu ich prácu, ako aj p. Zámečníkovi  za 

vykonanie prvých ONLINE volieb. 

Konferenciu ukončil predsedajúci  Oto Divinský v čase 18:15 h, ktorý sa 

všetkým poďakoval za spoluprácu a za účasť na ONLINE konferencii SZFB 

a zaželal im pekný zvyšok dňa. 

 

 

V Bratislave, dňa  1. mája 2021 

 

Zapisovateľ: Mgr. Helena Kunšteková Predsedajúci: Oto Divinský 

 

 

 

 

 

Overovateľ: Michal Bortlík Overovateľ: Roman Cíbik  


