
 

 
 

 

 

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 29. 06. 2021 

Čas začiatku zasadnutia 17:30 

Čas ukončenia zasadnutia 20:45 

Predsedajúci Oto Divinský 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Delegáti klubov prítomní na online zasadnutí  

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. Daniel Dobrovodský ŠK Lido  

5. Lubomír Klosík ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

6. Daniel Baránek Academic Žilinská univerzita v Žiline 

7.  Ján Kubaščík Žatva 90 Dolný Kubín 

8. Peter Banga offseason training o. z. 

9. Peter Tydlačka NTS FK - ZŠ Nemšová 

10. Pavol Blaško FK Florko Košice 

11. Maroš Jakubčo OZ Falcons Stará Ľubovňa 

12. Tibor Drozd Footballandia 

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. Radoslav Ujhelyi Občianske združenie Mladosť Trebišov 

19. Jakub Horecký ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

20. Vladimír Roziak Snipers Bratislava 

21. Peter Perháč Považská Jednotka 

22. František Höger FBC Mikuláš Prešov 

23. Eduard Szabo FBC BlueBerries MODRA 

24. Ján Motešický Sabinovský florbalový klub 

25. Peter Šimko FbK Turany 

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

27. Jakub Sieber Žltý Sneh Košice 

28. Zdenko Babík 1.FBK Banská Bystrica 

29. Anton Kapičák TJ Družstevník Mútne 

30. Matej Vanta Candy Club 

31. Peter Mišenda FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

Číslo zápisnice SZFB-K-02/2021 



 

32. Marián Polák Športová škola Galaktikos 

33. Lukáš Kuzl Revel sport club 

 

Delegáti klubov neprítomní na online 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. Gerhard Puchír Florbalový klub Michalovce 

7. Patrik Bachan TJ A-FbO Nižná 

8. Milan Burdeľ FK Tvrdošín   

9. Miroslav Sága ŠK 1. FBC Trenčín 

10. Mário Haluška Klub hokejbalu a florbalu Púchov 

11. Michal Vlček MKŠK FK Kysucké Nové Mesto 

12. Peter Ivanka ŠK Harvard Partizánske 

13. Vladimír Koňak ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 

14. Radim Chamula DTF team Detva 

15. Tomáš Trudič Fair Play Sports 

16. Matúš Kromholc FBC Páv Piešťany 

17. Ľubomír  Adamčík  Spojený Florbalový  klub Rabča a Oravská Polhora 

"FBK RAptORs" 

18. Samuel Halmo Slovenská športová agentúra 

19. Peter Klimčík TJ Tatran FBK Zakamenné 

20. Helena Gáfriková Centrum voľného času Žiar nad Hronom 

21. Rastislav Zajac FK Martinské Medvede 

22. Peter Jurga JSC educationis 

23. Marek Marko Športový klub FBC Levice 

24. Marián Balog FBC Paradise Nitra 

25. Gabriel Nagy Športový klub FTC Fiľakovo 

 

Hostia prítomní na online zasadnutí  

1. Martin Kopejtko 

2. Roman Cibik 

3. Pavol Vrábeľ 

4. Helena Kunšteková 

5. Miroslav Bukviš 

6. Peter Zámečník 

7. Jakub Klobučník 

8. Patrik Bulko 

9. Dárius Siheľský 

10. Beáta Pintérová 

 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 30 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 

V čase zahájenia konferencie prítomných 32 členov, t. j. 110 

hlasov 

56 

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. Zmena Stanov SZFB na základe novely Zákona o športe 

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

kontrolórovi SZFB" 

6. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

c) Voľby kontrolóra SZFB 

7. Návrh na schválenie výšky štartovného pre sezónu 2021/22 

8. Návrh na zmeny Súťažného poriadku v časti možnosti štartu hráčok v mužských 

kategóriách 

9. Záver 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

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

• 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 Martin 

Kopejtko o 17:30 hod. Po otvorení konferencie následne odovzdal slovo 

predsedajúcemu konferencie Otovi Divinskému. 

V čase začiatku konferencie bolo prítomných iba 23 delegátov, čo 

znamenalo, že by konferencia nebola uznášaniaschopná. Preto 

predsedajúci navrhol, aby sa počkalo, až kým sa neprihlási do onlline 

konferencie minimálny počet delegátov pre uznášaniaschopnosť, a to 30. 

V čase 18:09 h bolo prítomných 32 delegátov a tak predsedajúci 

konštatoval, že konferencia je uznášaniaschopná a môže začať. Týchto 32 

delegátov disponovalo 110 hlasmi. 

 

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

a návrhovej komisie,  zapisovateľa zápisnice 

Popis Predsedajúci konferencie navrhol za skrutátora  Miroslava Bukviša, za 

zapisovateľa Ota Divinského, za overovateľov zápisnice: Miroslava 

Kunšteka a Zdenka Babíka. 

Do mandátovej komisie bola navrhnutá: Helena Kunšteková. Do návrhovej 

komisie bol navrhnutý: Oto Divinský  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/08-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) skrutátora: Miroslava Bukviša, 

b) za overovateľov zápisnice:  Miroslava Kunšteka a Zdenka Babíka, 

c) za člena mandátovej komisie: Helenu Kunštekovú, 

d) za člena návrhovej komisie: Ota Divinského, 

e) za  zapisovateľa: Ota Divinského 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 103  /  PROTI: 0   / 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. Zmena Stanov SZFB na základe novely Zákona o športe 

5. Návrh na úpravu predpisu "Zásady pre poskytovanie odmeny a 

náhrad kontrolórovi SZFB" 

6. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

c) Voľby kontrolóra SZFB 

d) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

e) Voľby podpredsedu a členov Odvolacej komisie SZFB 

f) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB 

g) Voľby podpredsedu a členov Arbitrážnej komisie SZFB 

7. Záver 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

V. Roziak: Navrhol nový bod programu „Návrh na schválenie výšky 

štartovného pre sezónu 2021/22“ 

Z. Babík: Navrhol nový bod programu „Návrh na zmeny Súťažného poriadku 

v časti možnosti štartu hráčok v mužských kategóriách“ 

O. Divinský: Navrhol, aby sa hlasovalo najprv samostatne o jednotlivých 

návrhoch nových bodov programu konferencie a potom, aby sa odhlasoval 

komplet program konferencie. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Program Konferencie SZFB 

  

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/09-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• doplniť nový bod programu Návrh na schválenie výšky štartovného pre 

sezónu 2021/22 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 90  /  PROTI: 5   / ZDRŽAL SA:  8  /  NEHLASOVAL: 7 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/10-2021 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• doplniť nový bod programu Návrh zmeny Súťažného poriadku v časti 

možnosti štartu hráčok v mužských kategóriách 

Hlasovanie ZA: 68  /  PROTI: 8   / ZDRŽAL SA:  27  /  NEHLASOVAL: 7 



 

o návrhu 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/11-2021 

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. Zmena Stanov SZFB na základe novely Zákona o športe 

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

kontrolórovi SZFB" 

6. Voľby do orgánov SZFB 

a) Voľby predsedu Volebnej komisie SZFB 

b) Voľby podpredsedu a členov Volebnej komisie SZFB 

c) Voľby kontrolóra SZFB 

7. Návrh na schválenie výšky štartovného pre sezónu 2021/22 

8. Návrh na zmeny Súťažného poriadku v časti možnosti štartu hráčok 

v mužských kategóriách 

9. Záver 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 94  /  PROTI: 3   / ZDRŽAL SA:  6  /  NEHLASOVAL: 7 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 4 Zmena Stanov SZFB na základe novely Zákona o športe 

Popis Oto Divinský informoval delegátov o poslednej novele Zákona o športe, 

ktorá ustanovuje viaceré zmeny primárne v súvislosti s bojom proti 

dopingu a priniesla niektoré nové povinnosti pre národné športové zväzy. 

Jednou z povinností je zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce 

disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového 

antidopingového programu s novým znením zákona najneskôr do 30. júna 

2021. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Návrh P-SZFB na zmenu stanov 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/12-2021 

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.                                                                        

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 103  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 7                                     

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 



 

Bod č. 5 Návrh na úpravu predpisu "Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad 

kontrolórovi SZFB" 

Popis Oto Divinský informoval, že 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. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

- 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SZFB 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/02/13-2021 

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." 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 99  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 4  /  NEHLASOVAL: 7                                     

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

Po skončení bodu č. 5 programu nasledovala prestávka od 19:15 hod. do 19:30 hod. Po 

prestávke sa do online konferencie pripojil ďalší delegát s počtom hlasov 4. Dvaja delegáti 

s celkovým počtom hlasov 7 sa z online konferencie odhlásili. Po prestávke tak predsedajúci 

konferencie Oto Divinský konštatoval, že online konferencia je aj naďalej uznášaniaschopná 

s 31 delegátmi a celkovým počtom hlasov 107. Na schválenie uznesenia nadpolovičnou 

väčšinou je potrebných 54 hlasov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 6 Voľby do orgánov SZFB 

Popis Voľby na predsedu Volebnej komisie SZFB riadil predsedajúci konferencie, 

nakoľko na predsedu kandidoval doterajší predseda Volebnej komisie 

SZFB. Následne riadil voľby novozvolený predseda volebnej komisie Peter 

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 predsedu Volebnej komisie SZFB 

• 2 kandidáti za člena Volebnej komisie SZFB 

• 1 kandidát na kontrolóra 

Zoznam kandidátov na volené funkcie je súčasťou zápisnice z volieb do 

orgánov SZFB, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Zoznam kandidátov na volené funkcie 

 

Pred zahájením volieb bola vykonaná elektronická prezentácia. 

Počet prítomných delegátov oprávnených hlasovať bolo 31 s počtom hlasov 107. 

Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov bola 90 hlasov. 

 

V 1. kole volieb bol zvolený predseda Volebnej komisie SZFB Peter Zámečník 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

V 1. kole volieb bol zvolený člen Volebnej komisie SZFB Peter Tydlačka nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

V 1. kole volieb bol zvolený člen Volebnej komisie SZFB Juraj Kašuba nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB. 

 

V 1. kole volieb bol zvolený kontrolór SZFB Mojmír Kešelák nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých delegátov Konferencie SZFB 

 

Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 7 Návrh na schválenie výšky štartovného pre sezónu 2021/22 

Popis Tento bod navrhol do programu delegát V. Roziak, ktorý navrhol, aby sa 

znížili štartovné poplatky pre sezónu 21/22 na 0 €, z dôvodu neodohrania 

predchádzajúcej sezóny 20/21. 

Vyjadrenia 

zúčastnených 

osôb 

J. Hvozdík (výkonný viceprezident): Zväz pracuje s určitým obnosom 

financií a navrhuje počkať do polovice júla, kedy sa uskutoční zúčtovanie 

mládežníckych záverečných podujatí. Následne budeme vedieť, s akým 

balíkom peňazí disponuje zväz. Navrhuje, aby sa tento bod programu 

zobral na vedomie. 

H. Kunšteková (sekretariát): Vysvetľuje odpočty, aké poplatky sa 

odratávajú z minulej sezóny a koľko sa prenáša na novú sezónu. 

Upozornila na to, že mnohé kluby nezaplatili poplatky za sezónu 20/21. 

Z poplatkov sa uhrádzajú mnohé náklady, ktoré sa nedajú uhrádzať zo 

štátnych prostriedkov a preto neodporúča schváliť návrh V. Roziaka.  

Upozornila, že zväz má zvýšené náklady na testovanie a náklady 

v súvislosti s Covid opatreniami na reprezentačných zrazoch. 

M. Kopejtko (prezident): Chápe pohľad klubov, nakoľko pôsobí aj v klube 

a takisto sa v klube stretávali s problémami, o ktorých sa diskutuje. Okrem 

finančnej podpory na záverečné mládežnícke turnaje, plánuje sa aj 

preniesť poplatky za súťaže, ktoré sa v minulej sezóne nezačali, tiež sa 

plánuje refundácia klubom, ktoré na jeseň odohrali nejaké zápasy. 

Rozhodli sme sa ísť cestou nie prípravy na novú sezónu, ale išlo nám o to 

znova reštartovať súťaže a preto sme organizovali mládežnícke turnaje. 

Situácia ohľadom Covid opatrení je neprehľadná a neistá, nikto nevie 

v súčasnosti ako budú fungovať MOM-ky. Tlmočil tiež názor M. Jakubča. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

O. Divinský: Upozornil na to, že kluby dostali prostriedky na mládežnícke 

družstvá za sezónu, ktorá sa neuskutočnila. Čaká nás ťažká jeseň a je 

možné, že bude potrebné uhrádzať zvýšené výdaje na Covid opatrenia. 

V. Roziak: Kluby robili aj počas neuskutočnenej sezóny, pracovali online. 

D. Baránek: Kluby mali zvýšené náklady na základe opatrení, kedy boli 

obmedzenia v počte hráčov na tréningoch. Potrebujú si tiež urobiť 

rezervy. 

Z. Babík: Bol rád, že sa odohrali záverečné mládežnícke turnaje, ktorých 

náklady uhrádzal kompletne zväz. Chápe pozíciu aj klubu, aj zväzu a preto 

navrhuje o tomto bode teraz nehlasovať. 

M. Polák: Navrhuje nejakú logickú kompenzáciu za neuskutočnenú sezónu 

20/21. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

Po diskusii k tomuto bodu predsedajúci navrhol prejsť k hlasovaniu.  V čase hlasovania bolo 

prihlásených do online konferencie len 28 delegátov, čo znamená, že konferencia v čase 

o 20:35 h nebola uznášaniaschopná. Z toho vyplýva, že o bodoch č. 7 a 8. sa nebude rokovať 

a ani hlasovať. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 9 Záver  

Popis Na základe odhlásenia sa niektorých delegátov z online konferencie 

predsedajúci Oto Divinský konštatoval, že konferencia nie je 

uznášaniaschopná. Predsedajúci tak o 20:45 h ukončil zasadnutie 

Konferencie SZFB, poďakoval sa delegátom. K poďakovaniu sa pripojil aj 

prezident zväzu Martin Kopejtko. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  29. júna 2021 

 

 

 

Zapisovateľ: Oto Divinský Predsedajúci: Oto Divinský 

 

 

 

 

 

Overovateľ: Miroslav Kunštek Overovateľ: Zdenko Babík  


