
  

  

 

 

 

 

 

 

Prezídium SZFB  

Junácka 6, 83280 Bratislava  

 

Správa o činnosti Ligovej komisie SZFB 

 

Od môjho zvolenia ako predsedu LK SZFB pracovala až do dnes komisia v zložení Lukáš Blaško, 

Dávid Vagaský , Daniel Dobrovodský. Sekretárom komisie je p. Miroslav Bukviš. Pán Bukviš bol od 

začiatku okrem práce sekretára aj akýmsi „spojítkom“ či pomocníkom nakoľko takmer všetky 

dokumenty, ktoré sme k svojej práci potrebovali, buď u seba mal alebo ich ako zamestnanec zväzu 

dokázal vyhľadať v archívoch. 

 

Sezóna 2020/2021 

Už počas prvých dní po zvolení sme boli postavení pred „výzvu“ a to usporiadať MSR v celkovo 5 

kategóriách.  

Po hlasovaní klubov sa z celoštátnych súťaží dohrávala len juniorská extraliga v skrátenom režime. 

Hlavne vzhľadom k MS Juniorov(august 2021) považujem aspoň ako také rozohratie hráčov za dobré 

rozhodnutie. 

 

Sezóna 2021/2022 

Pohár SZFB: 

Po počiatočnom dobrom ohlase od klubov sa ženská časť neotvorila(neprihlásené družstvá) 

a mužská časť činila len 10 družstiev. Tento počet pripisujeme hlavne novým vyhláškam kde pred 

každým zápasom sa na náklady klubu museli všetci hráči testovať čo prinášalo veľké náklady. Pohár 

vyvrcholil záverečným Final four. 

 

Mužská extraliga: 

Po dobrom rozbehu, kedy sa zápasy neodkladali sa od októbra začala situácia zhoršovať , zápasy 

odkladať. Súťaž sa z rozhodnutia vládnych orgánov prerušila na cca mesiac. Vzhľadom k tomu že na 

necelé 3 týždne by bola súťaž prerušená kvôli MS neurobilo to až taký veľký problém pri dohrávkach 

a nakoniec to bola jediná súťaž ktorá sa dohrala v pôvodnom hracom systéme. 

Počet zápasov celkom: 132 

Počet odložených zápasov: 26 

 

Ženská extraliga: 

Z môjho pohľadu najproblematickejšia súťaž vzhľadom ku „COVIDU“- nízke počty hráčok, z toho ešte 

veľmi veľa neplnoletých hráčok kde o tom či môžu ísť hráčky na zápas rozhodujú rodičia aj v časoch 

najväčších denných prírastkov COVID pozitívnych sa podpísalo pod viaceré zápasy kde družstvá 
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nastupovali na zápas v minimálnom počte čím utrpela samotná kvalita súťaže. Viaceré pokusy 

o preloženia zápasov od niektorých klubov aj keď nebol dostatočný počet hráčok na odloženie... 

To všetko malo za následok zrušenie nadstavbovej časti súťaže a po základnej časti nasledovalo 

rovno play off. Zmenu systému si odhlasovali kluby po argumentáciách počas viacerých 

videohovorov jednohlasne. 

Počet zápasov celkom: 56 

Počet odložených zápasov: 7 + posunutie začiatku celého play off o play down o 7 dní 

 

Juniorská extraliga: 

Súťaž na ktorú sa nevzťahovala výnimka a tak prestávka trvala približne dva mesiace. Z tohto 

dôvodu bolo jasné, že systém súťaže sa buď zmení(bude sa hrať bez play off) alebo sa bude hrať 17 

víkendov bez prestávky(do konca mája). Po hlasovaní klubov sa väčšina priklonila k systému bez play 

off a tak sa súťaž dohrala v počte 22 kôl. Pred reštartom súťaže sa odhlásilo družstvo 

Piešťan(nedostatočný počet hráčov spĺňajúci podmienky vlády k účasti na súťažiach).  

K súťaži JEX prislúcha aj kvalifikácia o danú súťaž. Do tej sa prihlásili len 2 družstvá a tak sa 

neodohrala a obe majú právo sa prihlásiť do Juniorskej extraligy 2022/2023. 

Počet zápasov celkom: 110 

Počet odložených zápasov: 23 

 

1.liga mužov 

Enormný počet družstiev(14) a s tým spojený počet kôl, spojených s prestávkou cca 2 mesiace 

a predpisom za akých podmienok mohli hráči nastupovať do zápasov malo za následok zmenu 

v systéme súťaže ktorý si kluby odsúhlasili takmer jednohlasne.(bez play off).  

K tejto súťaži prislúcha aj kvalifikácia. Do tej sa prihlásili 3 družstvá. Z toho prvé 2 si vybojovali právo 

účasti v sezóne 2022/2023. 

Počet zápasov celkom: 156 

Počet odložených zápasov: 15 

 

1.liga žien: 

Súťaž sa pôvodne vzhľadom k počtu prihlásených mala hrať systémom 3x každý s každým a play off 

no po 2 mesačnej prestávke sa kluby zhodli na systéme 2x každý s každým a play off. 

Táto súťaž je otvorená a vzhľadom k počtu družstiev(7) môže byť v blízkej budúcnosti problém 

s účasťou v tejto súťaži. Pre sezónu 2022/2023 ale ešte problém neočakávame. 

Počet zápasov celkom: 42 

Počet odložených zápasov: 7 

 

U16 dievčatá: 

Súťaž ktorá vznikla až na jeseň. Hneď na prvé kolo sa nemohlo dostaviť viacero družstiev a tak bolo 

odložené a celá súťaž sa v podstate odohrala za cca 3 mesiace 

Počet zápasov celkom: 56 

Počet odložených zápasov: 4 

 

MSR: 

Odohrali sa v 4 kategóriách- Dorastenci, starší žiaci, juniorky a dorastenky. 

V prípade chlapčenských turnajov išlo o postupové turnaje z regiónov, dievčenské turnaje boli 

„otvorené“ no napriek tomu sa na nich prihlásilo len 6 resp. 7 družstiev. Turnaje sa odohrali bez 

vážnych problémov.  



  

  

 

Veľkým problémom je však záujem o organizáciu nielen MSR ale aj Turnajov mládeže. V podstate už 

2 roky sa o organizáciu uchádzajú len 2 chlapčenské a 3 dievčenské kluby napriek tomu že 

požiadavky na organizáciu sú minimálne.  

 

Turnaje mládeže: 

Odohrali sa v 4 kategóriách(mladší žiaci, mladšie žiačky, staršia prípravka, mladšia prípravka). Pi 

počtoch družstiev a zápasov je pre takýto turnaj v kategórii prípravky vhodná jediná hala na 

Slovensku kde sa aj tieto turnaje odohrali. Druhou možnosťou do budúcna je daný turnaj 

organizovať v dvoch blízkych halách(Bratislava, Košice, Žilina...). 

V kategórii mladší žiaci bolo prihlásených rekordných 28 tímov. Nakoniec sa jedno družstvo 

odhlásilo a jedno v posledný deň turnaja nedokázalo nastúpiť v ani minimálnom počte. Napriek 

tomu sa turnaj končil okolo 20:30 v nedeľu a aj z tohto dôvodu sme navrhli zmenu v systéme turnaja 

mladších žiakov.  

 

Zmena predpisov: 

Počas sezóny sme spoločne s členmi prezídia či členov iných komisií prichádzali na viaceré možnosti 

ako zlepšiť prípadne zmeniť rôzne predpisy. K tejto téme vznikali viaceré „pracovné 

skupiny“ ktorých členom sa snažil byť aj predseda LK Lukáš Blaško. Viaceré návrhy či zmeny sa udiali 

či navrhli v súťažnom poriadku, v predpisoch pre mládežnícke turnaje, regionálne súťaže.  

Členovia LK spolu komunikovali na dennej báze pomocou videohovorov, telefonátov, osobných 

stretnutí ale aj pomocou skupiny na sociálnej sieti. Veľké poďakovanie patrí za mňa osobne p. 

Bukvišovi, ktorý bol extrémne nápomocní aj mimo pracovný čas a aj vďaka nemu môžem dnes po 

roku práce konštatovať, že na každý mail, telefonát, SMS s akýmkoľvek dotazom, otázkou či 

problémom či už do klubov, členov iných komisií alebo členov prezídia sme dokázali odpovedať 

v priebehu niekoľkých minút vo veľmi výnimočných prípadoch to bolo niekoľkých hodín.  

Počas doterajšieho obdobia sa uskutočnilo množstvo videokonferencií či už ohľadom predpisov 

s členmi prezídia, so zástupcami klubov podľa súťaží, či realizačným tímom juniorskej reprezentácie. 

 

Čo pripravujeme: 

Po viacerých úvahách, návrhoch či predstavách sme pripravili zmeny v súťažiach takto: 

Extraliga mužov: 

- Pribudne séria medzi 10. a 11.tímom po základnej časti, kde porazené družstvo nastúpi 

v baráži proti 2.družstvu M1 

Extraliga žien: 

- Nadstavba (ktorá sa žiaľ od jej vzniku kvôli covidu ani nehrala), sa bude hrať systémom 1 

zápas za víkend(nie dvojkolá). Dôvod: mohlo by sa stať že družstvo zo západu by hralo 

v sobotu doma a nedeľu na druhom konci Slovenska, čo by znižovalo kvalitu zápasov 

Extraliga juniorov: 

- Pribudne viac „jednozápasových víkendov“, s ohľadom na cestovanie primárne ako 

„regionálne zápasy“. Malo by ísť o 6 takýchto zápasov/kôl.  

1.liga mužov: 

- Počet tímov sa dostáva na odsúhlasených 12 

1.liga žien: 

- systém bude záležať od počtu prihlásených družstiev  

Celoštátna súťaž dorastencov: 

- Základná časť do 18.decembra v regiónoch, vygeneruje 3 postupujúce družstvá do nadstavby 



  

  

 

- Nadstavba po spojení regiónov do dvoch „divízií“ 1.BA + Západ,  2.Stred + Východ. V týchto 

divíziach systém každý s každým 2 krát. Následne z každej divízie postup prvých 4 tímov na 

MSR dorastencov. 

- Družstvá ktoré nepostúpia z regiónov pokračujú v regionálnej súťaži. Víťazi z týchto 

regiónov(4 družstvá) + 4 nepostupujúce družstvá na MSR z „divízií“(2+2) postupujú na 

„Turnaj mládeže, tzv.MSR „B“ v kategórii dorastencov 

Celoštátna súťaž staršie žiačky: 

- Nadväzuje na tohtoročnú celoštátnu U16 

- Konkrétny systém bude určený a komunikovaný podľa poštu prihlásených družstiev 

MSR Junioriek a MSR starších žiačok 

- Systém bude určený podľa počtu družstiev prihlásených do regionálnych súťaží a to buď ako 

otvorené MSR, prípadne ako postupová súťaž z regiónov 

- Maximálny počet 8 tímov  

- 3 dňový turnaj 

MSR starších žiakov 

- Záverečný turnaj postupový tak ako doteraz, no z každého regiónu 3 družstvá. MSR sa teda 

zúčastní 12 tímov.  

- 3 dňový turnaj 

MSR Mladší žiaci 

- Záverečný turnaj pre maximálne 16 tímov. Každý región má garantované 4 miesta 

- V prípade odmietnutia štartu na MSR bude oslovený ďalší tím z rovnakého regiónu 

- Po konzultáciách s klubmi, členmi prezídia atď dávame návrh na konanie „MSR B“ aj v tejto 

kategórii pre prihlásené družstvá ktoré nepostúpia na MSR „A“ 

Turnaje mládeže staršia prípravka, mladšia prípravka 

- Otvorené turnaje s obmedzením maximálneho počtu družstiev na 24 a teda 6 tímov 

z regiónu. V prípade väčšieho záujmu z niektorého regiónu bude musieť v danom regióne 

prebehnúť kvalifikačný turnaj nakoľko dlhodobá súťaž sa v regiónoch nehrá na výsledky 

a tabuľku 

Turnaj mládeže mladšie žiačky 

- Otvorený turnaj pre max 16 družstiev 

Turnaj mládeže mladšia prípravka dievčatá a staršia prípravka dievčatá 

- Otvorený turnaj v prípade prihlásenia minimálne 6 družstiev do jednej kategórie 

- V prípade nenaplnenia minimálneho počtu možnosť prihlásiť sa na turnaj mládeže 

„chlapcov“ ako doteraz 

 

Od sezóny 2023/2024 pohárová súťaž pre mužov aj ženy hraná v období cca 15.august – január. 

 

Záverom by som rád uviedol, že časová náročnosť už aktuálnych úloh LK prevyšuje naše nielen 

časové možnosti venovať tejto „dobrovoľníckej práci“. Už počas sezóny nám pribudla celoštátna 

súťaž dievčat, od novej sezóny to bude navyše celoštátna súťaž dorastencov, ďalšie 2-4 MSR resp 

Turnaje mládeže a to všetko už je časovo viac ako nielen ja osobne dokážem obetovať na úkor 

rodiny a svojho voľného času, za v dnešnej dobe veľmi symbolickú odmenu. 

 

 

Správu vypracoval: Lukáš Blaško, predseda LK SZFB 
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Hodnotiaca správa Komisie rozhodcov a observerov Slovenského zväzu florbalu 

pre sezónu 2021 / 2022 

 

Komisiu rozhodcov a observerov Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KRO“) viedol od 

vymenovania prezídiom predseda Ing. Andrej Glonek, ktorý v sezóne z pracovných dôvodov 

odstúpil z funkcie predsedu KRO. Na jeho poste ho nahradil Jakub Kučera, ktorý vypracoval túto 

hodnotiacu správu pre sezónu 2021 / 2022. Správa bola spracovaná na základe dokumentov 

a znalostí, ktoré odovzdal bývalý predseda po svojom odstúpení a taktiež z nápadov a vízií nového 

predsedu a členov KRO. Členmi odbornej komisie KRO, ktorí sa taktiež podieľali na vypracovaní tejto 

správy sú : Ján Kubaščík, Bc. Jozef Riečický, Martin Mésaroš a Ing. Tomáš Juhás. Sekretárom KRO je 

Mgr. Peter Zámečník. 

 

1. ZHODNOTENIE PRÁCE KRO V REGIÓNOCH 

1.1. Región STRED 

V sezóne 2021-22 bolo v regióne STRED vyškolených 57 rozhodcov s platnou rozhodcovskou 

licenciou. Z toho bolo 13 úplne nových, ktorí absolvovali odbornú prípravu po prvýkrát a získali tým 

odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti v športe ako rozhodca. Zo všetkých vyškolených 

rozhodcov bolo aktívnych 42 % (24 roz.). Z úplne nových vyškolených rozhodcov 53 % (7 roz.). 

Z celkového počtu niečo viac ako 200 odohraných zápasov v sezóne 2021-22 sa KRO podarilo 

nanominovať rozhodcov na takmer všetky. Okrem jedného zápasu, na ktorý sa zo zdravotných 

dôvodov nemohol rozhodca dostaviť a nebolo už možné nominovať náhradného rozhodcu. 

 Náklady na cestovné náhrady rozhodcom nominovaných na mužské zápasy v regióne stred 

boli vyčíslené na cca. 635 eur. Aj napriek tejto sume som určite za to, aby sa v preplácaní cestovných 

nákladov rozhodcov pokračovalo aj v novej sezóne 2022/2023, za rovnakých podmienok ako 

v sezóne 2021/2022.  

Vzájomnú komunikáciu medzi klubmi, regionálnym sekretárom a členmi regionálnej rady by 

som zhodnotil ako dobrú, avšak stále je ešte priestor na napredovanie. Obzvlášť musím vyzdvihnúť 

prácu sekretárov klubov FBK Nižná , FTC Fiľakovo a FBK Raptors za ich aktívny a zodpovedný prístup 

Bratislava, 10.06.2022 
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a participáciu pri nomináciách rozhodcov na zápasy organizovanými ich klubmi. Práca s p. Lukášom 

Vrábľom – sekretárom RR STRED bola na profesionálnej a vysokej úrovni. Vyjadrujem najvyššiu 

spokojnosť so spoluprácou. Stále však musím apelovať na kluby a ich zástupcov, aby aj naďalej 

vyvíjali aktivitu a záujem pri organizovaní turnajov a nominovaní rozhodcov na zápasy. Na žiacke 

kategórie, v ktorých sa nepostupuje na MSR, navrhujem nominovať vyškolených rozhodcov z klubov, 

ktoré organizujú konkrétne turnaje alebo zápasy.  

Bol by som rád, keby sa do novej sezóny podarilo navýšiť odmeny za rozhodovanie zápasov 

regionálnej ligy vo všetkých kategóriách minimálne o 5 eur. Na záver chcem zhodnotiť sezónu ako 

úspešnú aj napriek všetkým komplikáciám a obštrukciám, ktoré nás sprevádzali od jej začiatku. 

 

Vypracoval Ján Kubaščík – Člen KRO – Región Stred 

 

1.2. Región VÝCHOD 

V regióne východ bolo v sezóne 2021/2022 v rámci činnosti rozhodcov vyškolených celkovo 38 

rozhodcov s regionálnou licenciou a z toho bolo 15 nováčikov. Celoštátnu licenciu v tomto regióne 

má 15 rozhodcov, z ktorých sa do regionálnych súťaží aspoň raz zapojilo 12 rozhodcov. Z novo 

vyškolených rozhodcov aspoň jeden zápas odpískalo 13 rozhodcov, z ktorých aktivitu (8 hracích dní) 

splnilo 7 rozhodcov. Z celkovo vyškolených regionálnych rozhodcov aktivitu splnilo 19 rozhodcov. 

Najvyťaženejší rozhodca ponúkol 50 hracích dní, druhý 25 hracích dní a tretí boli dvaja s 23 hracími 

dňami. V regióne východ sa za túto sezónu odohralo celkovo 332 zápasov. Z nich bolo však 30 

takých, kde bol nominovaný iba jeden rozhodca. Zápas, kde by sa nepodarilo nominovať ani 

jedného rozhodcu nebol žiaden.  

V prípade, že sa na dané hracie kolo nepodarilo nominovať plný počet rozhodcov kluby dané 

skutočnosti chápali a rešpektovali, preto hodnotím prácu s klubmi dobre. So všetkými klubmi sa 

snažím byť v úzkom kontakte a snažím sa ich neustále motivovať k nájdeniu nových rozhodcov pre 

ich klubové zápasy. V rámci regiónu bolo vystavených niekoľko cestovných náhrad, ktoré boli 

účtované pri podmienke vzdialenosti haly od domu aspoň 100 km. Jednalo sa o 17 takýchto ciest 

v celkovej naúčtovanej sume 645 EUR. Do budúcej sezóny sa chcem hlavne popasovať s návrhom 

resp. odporúčaním, aby každý klub mal svojich rozhodcov, ktorí budú k dispozícii na ich domáce 

regionálne zápasy a nebudú zaneprázdnení hraním, trénovaním alebo inou činnosťou v klube, čo 

môže priniesť zníženie nákladov spojených s cestovaním. Okrem týchto dlhších ciest bolo viacero 

ciest do 100 km od haly, väčšinou z Košíc do Trebišova, Prešova, Lipan a Michaloviec.  

V rámci regionálnej rady chcem vysloviť veľkú spokojnosť so spoluprácou s ostatnými členmi, 

hlavne s predsedom p. Pavlom Vrábeľom a taktiež sekretárom Lukášom Vrábeľom. Pár vecí, ktoré 

by som do budúcna chcel vylepšiť je zvýšenie odmien pre rozhodcov a zvýšenie možností účtovania 
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cestovných náhrad pre regionálne zápasy (od 50 km do haly). Je pravdou, že sa podarilo takmer 

10 % zápasov plnohodnotne nepokryť dvomi rozhodcami, ale to neznamená v rámci regiónu východ 

potrebu znižovať predpísaný počet rozhodcov na zápasoch prípravky na počet 1, aj keď na úkor 

zvýšenia odmeny pre rozhodcu. 

Pevne verím, že ďalšia sezóna bude opäť úspešnejšia od tejto, ja som pripravený zastupovať 

SZFB a KRO v regióne východ aj naďalej a pracovať na rozvoji rozhodcovského potenciálu tohto 

regiónu. 

Vypracoval Ing. Tomáš Juhás – Člen KRO – Región Východ 

 

 

1.3. Región ZÁPAD 

V sezóne 2021-22 bolo v regióne ZÁPAD vyškolených približne 40 rozhodcov s platnou 

rozhodcovskou licenciou. S pomedzi týchto 40 rozhodcov bolo 5 úplne nových. Odhliadnuc od faktu, 

že región západ každoročne disponuje najväčším počtom zápasov a tým pádom najväčším 

počtom zastúpených klubov, bolo aktívnych len 15 rozhodcov. Z celkového počtu približne 500 

a viac zápasov sa mi podarilo nominovať rozhodcov takmer na všetky zápasy s výnimkou dohrávok, 

kedy sa na jednom mieste konal len jeden zápas napr. staršia prípravka, mladší žiaci (zápasy, na 

ktorých nebol nominovaný ani jeden rozhodca – 1 kolo staršej prípravky). Na zápasy počas celej 

súťažnej sezóny neboli nominovaní rozhodcovia len v prípade ochorenia COVID-19 alebo pri nízkej 

kapacite z rodinných dôvodov. Počas celej sezóny bolo celkovo 8 kôl, kedy bol nominovaný len 1 

rozhodca. 

Novinkou pre región západ v sezóne 2021-22 bolo cestovné pre rozhodcov cestujúcich do 

vzdialenejších miest pre zvýšenie záujmu aj o menej lukratívne mestá. Cestovné bolo poskytnuté od 

januára 2022 do konca sezóny vo výške 300€. Do budúcej sezóny by som v regióne západ uvítal 

zvýšenie sumy pre cestovné z dôvodu skúsenosti z vyčerpania danej sumy hneď pri play-off mužskej 

druhej ligy. Samozrejmosťou budú podmienky udelenia súhlasu pre pokrytie cestovných výdavkov 

ako v predchádzajúcej sezóne.  

Región západ má ako jediný na Slovensku najrozvinutejšiu štruktúru súťažných kategórií, čo 

teda predstavuje zastúpenie klubov v každej kategórii od mladšej prípravky cez všetky dievčenské 

a chlapčenské kategórie až po mužskú druhú ligu. Na základe týchto skutočností sa za súťažnú 

sezónu odohrá v regióne západ 500 a viac zápasov, na ktoré sa mi darí nominovať rozhodcov 

v spolupráci s členom prezídia SZFB a zároveň predsedom regionálnej rady západ p. Ing. Patrikom 

Bulkom, PhD. Vzájomná komunikácia s regionálnou radou a samotnými klubmi funguje v regióne 

západ veľmi dobre o čom svedčí aj rozsiahlosť nášho regiónu, ktorý sa v budúcej sezóne opäť rozšíri 

o niekoľko družstiev do rôznych kategórií (prevažne kategória M2) a teda následne aj porastie počet 
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odohratých zápasov. Samotná spolupráca s predsedom regionálnej rady bola na vysokej úrovni 

počas celej sezóny a verím, že tomu bude tak i naďalej.  

Do budúcej sezóny by som určite prial zvýšenie odmien pre rozhodcov na regionálnej úrovni 

nakoľko mnohokrát odmietajú nominácie len z dôvodu, že cestovné náklady na prepravu sú vyššie 

ako zárobok po odpískaní. Myslím si, že zvýšenie sumy za rozhodovanie regionálnych zápasov 

povedie k zvýšeniu záujmu rozhodcov o rozhodovanie a teda povedie aj k zvýšeniu počtu aktívnych 

rozhodcov regiónu (z celkového počtu splnilo povinnosť poskytnutia hracích dní len 5 rozhodcov). 

Za predošlú sezónu sa mi podarilo pripraviť len jedného rozhodcu pre rozhodovanie zápasov na 

celoštátnej úrovni, avšak do budúcej sezóny za určitých podmienok toto číslo porastie, nakoľko 

zápasov v našom regióne, ktoré ponúkajú možnosti získania potrebných skúseností bude neúrekom.  

Súťažnú sezónu 2021-22 hodnotím aj napriek všetkým prekážkam počnúc pandémiou COVID-

19 a faktom, že región západ predstavuje najväčší región s pomedzi všetkých ostatných za úspešnú. 

 

Vypracoval Bc. Jozef Miroslav Riečický – Člen KRO – Región Západ 

 

 

1.4. Región BRATISLAVA 

Počas sezóny 2021/2022 v regióne BRATISLAVA, ktorú taktiež postihol vírus COVID -19 a sním 

spojené obmedzenia nastalo mnoho prípadov, kedy na zápas neboli nominovaný rozhodcovia. 

Tento výpadok bol spôsobený častou absenciou niektorých rozhodcov a taktiež môj záujem pokryť 

čo najvyššie súťaže v regióne. Ako najväčšiu príčinu nedostavenia sa rozhodcov na zápas vnímam 

to, že sa kategórie staršie a mladšie prípravky hrajú turnajovo po 4 zápasoch na 3 rôznych miestach, 

často aj mimo Bratislavy. Z dôvodu malého počtu rozhodcov v regióne BA nie je možné všetky tieto 

zápasy obsadiť certifikovanými rozhodcami. 

 Ako ďalší problém vidím nízke odmeny pre rozhodcov a nepreplatenie cestovného. Tieto dva 

zásadné problémy som diskutoval taktiež s rozhodcami a problém mi potvrdili. Tak isto som na 

poslednom zasadnutí regionálnej rady BA predniesol tento návrh, čím si osobne myslím, že by sa 

daná situácia mohla zlepšiť.  

V regióne BA máme aktuálne 29 vyškolených certifikovaných rozhodcov, no nie s každým som 

mohol počítať v sezóne, či už zo zdravotných alebo osobných dôvodov. Rozhodcovia v príprave 

pribudli traja, ktorých som na začiatku sezóny nominoval so skúsenejšími rozhodcami na 

jednoduchšie zápasy. Všetci traja rozhodcovia v príprave majú záujem pískať aj v ďalšej sezóne, čo 

beriem ako plus.  
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Na záver by som chcel sezónu zhodnotiť ako priemerne zvládnutú.  Budem pracovať na tom, 

aby sezóna 2022/2023 bola lepšia a aby sa znížil počet zápasov, kde nebolo možné nominovať 

rozhodcov.  Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu s Ing. Patrikom Bulkom, PhD., ktorý ma včas 

upozornil na prípadné preloženie zápasov a pomáhal s riešením problémov v regióne. Počas sezóny 

mi vždy pomáhal , začo mu patrí veľké poďakovanie. 

 

Vypracoval Martin Mésaroš – Člen KRO – Región Bratislava 

 

 

2. ZHODNOTENIE PRÁCE KRO NA CELOŠTÁTNEJ ÚROVNI 

Sezónu 2021/2022 hodnotím ako predseda KRO za zvládnutú. Podarilo sa nám pokryť celkovo 

100% zápasov na celoštátnej úrovni licencovanými rozhodcami SZFB. Táto úloha sa zdala pred 

sezónou veľmi ťažká z dôvodu pandémie. V mesiacoch september, október a november sme mali 

veľké problémy. Rozhodcovia nám vypadávali 1-2 dni do zápasu z dôvodu pozitívneho výsledku 

testu na ochorenie COVID-19. Vďaka ochote našich rozhodcov pískať za deň šialenú dávku zápasov 

sa nám túto situáciu podarilo zvládnuť. Občas sme museli siahnuť aj po nominácii mladších 

rozhodcov z regiónu, avšak pokladali sme to ako nutnosť a zároveň šancu pre mladých chalanov, 

aby sa ukázali v dobrom svetle a okúsili na vlastnej koži, aké to je rozhodovať celoštátny zápas. Verím, 

že takáto covidová sezóna bola posledná a my sa budeme pozerať už len dopredu a napredovať. 

Spoluprácu hlavne  s KVTM , DK SFZB, LK SZFB, ale aj  ostatnými odbornými komisiami  hodnotím 

veľmi pozitívne. S každou komisiou komunikujeme veľmi otvorene. Vždy sa snažím byť vo všetkom 

nápomocný, čo cítim aj z ostatných komisií smerom ku KRO. Veľmi si vážim vzťahy medzi jednotlivými 

komisiami a to je dôvod prečo ako celok dokážeme fungovať na 100%.  

KRO aktívne pracovala na svojich krátkodobých, ale aj dlhodobých cieľoch, veľké množstvo 

krátkodobých sa nám podarilo aj splniť (viď „Kapitola 3“). Tieto „úlohy“ pre zlepšenie fungovania 

komisie samotnej a zároveň rovnako aj  rozhodcovskej komunity celkovo nám pomôžu napredovať 

a priblížiť sa tak ku kvalite rozhodovania zápasov vo vyspelejších krajinách. 
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3. CIELE KRO 2021 / 2022 

KRO si spisovala krátkodobé ciele pred začiatkom sezóny, ale postupne aj počas sezóny 

pribúdali nové nápady, ktoré by mohli byť v budúcnosti aplikovateľné. Pre lepšiu prehľadnosť som 

rozdelil krátkodobé ciele našej komisie do nasledovných bodov, pričom zelenou farbou sú označené 

ciele, ktoré boli splnené a červenou farbou sú označené ciele, ktoré sa bohužiaľ splniť nepodarilo. 

Ciele, ktoré boli zadefinované v sezóne 2021 / 2022 sú nasledovné: 

 

• Plynule prejsť na systém variabilnej zložky odmeny – SPLNENÉ 

Systém variabilnej zložky sa podarilo veľmi účinne nastaviť. Vieme aktuálne správne rozdeliť 

rozhodcom peniaze na základe výsledkov pravidelného testovania, ktoré sa koná vždy 4 krát za 

mesiac. Rozhodcovia sa taktiež musia zúčastniť odborných video rozborov a diskusií.  

• Na všetky zápasy nominovať certifikovaných rozhodcov – NESPLNENÉ  

- Celoštátne súťaže – SPLNENÉ     

- Región Bratislava – NESPLNENÉ : (viac ako 5 zápasov sa nepodarilo)  

- Región Západ- SPLNENÉ : (1 zápas sa nepodaril )  

- Región Stred – SPLNENÉ (1 zápas sa nepodaril ) 

- Región Východ – SPLNENÉ 

 

 

• V spolupráci s KVTM správne nastaviť legislatívne požiadavky na : licencie, semináre, odborné 

prípravy - SPLNENÉ 

- Materiálna podpora rozhodcov v príprave (základný balík) - SPLNENÉ 

- Nastaviť systém hodnotenia rozhodcov klubmi na celoštátnej úrovni – SPLNENÉ 

a) rozhodcovia, ktorí rozhodovali zápasy najvyšších celoštátnych  súťaží, a teda mužskej 

a ženskej extraligy, budú hodnotení v pozápasovom formulári( zastreší media SZFB). Taktiež 

bude vyhlasovaný rozhodca mesiaca v BEX a HEX , ako tomu bolo sezónu pred covidom 

v HEX. 
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b) rozhodcovia, ktorí rozhodovali zápasy nižších celoštátnych súťaží, a teda M1, Z1 a JEX, 

budú hodnotení prostredníctvom Formulára KRO hodnotenie rozhodcov. Zavedie sa 

povinnosť klubom vypĺňať tento formulár do 24 hodín po zápase. (formulár spravuje Peter 

Zámečník) 

 

• Oceňovanie rozhodcov mužskej extraligy za každých 100 odpískaných zápasov – SPLNENÉ 

Rozhodcovia budú oceňovaní plaketami za každý 100 zápasov ktoré majú nasledovné názvy: 

1. Bronzová plaketa – za 100. odpískaných zápasov v BEX 

2. Strieborná plaketa- za 200. odpískaných zápasov v BEX 

3. Zlatá plaketa – za 300. odpískaných zápasov v BEX 

4. Platinová plaketa – za 400. odpískaných zápasov v BEX 

 

 

• Oceňovanie rozhodcov , ktorí ukončujú aktívnu kariéru na celoštátnej úrovni – SPLNENÉ 

Rozhodcovia, ktorí ukončujú aktívnu kariéru na celoštátnej úrovni budú oceňovaní pamätnou 

plaketou so svojím menom a dátumom posledného zápasu na celoštátnej úrovni. 

 

• Stabilizovať rozhodcovské dvojice a dosiahnuť aby rozhodcovia , ktorí aktívne pôsobia ako 

hráči v extralige mužov nepískali túto súťaž – SPLNENÉ 

Od začiatku sezóny sme pracovali na tom, aby sme zaradili rozhodcov do konkrétnych dvojíc 

a tým vytvoril pre nás rozhodcovské dvojice s čo najväčšou perspektívou do budúcna. Podarilo sa 

nám vytvoriť 2 nové dvojice, ktoré sa ukázali v dobrom svetle a začali rozhodovať zápasy mužskej 

extraligy.  
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4. DLHODOBÉ CIELE KRO  

Ciele na ktorých KRO už pracuje alebo ešte len začne pracovať.   

 

• Zriadiť tím observerov pre regionálnych rozhodcov  

Tento krok by mal viesť k skráteniu času na získanie skúsenosti mladším rozhodcom, aby ich KRO 

mohla skôr využívať na celoštátnej úrovni. Týmto krokom by sa zdvihla konkurencia u rozhodcov, tým 

pádom by sa museli zlepšovať aj starší rozhodcovia, aby dostávali takú porciu zápasov ako doteraz. 

  

• Zriadiť tím video-trénerov, ktorí sa budú venovať rozhodcom na celoštátnej úrovni  

V momentálnej situácií nemáme odborné kapacity na to, aby sme mohli rozhodcov na 

Slovensku observovať a tým zlepšovať ich výkonnosť. Preto sme sa rozhodli v KRO, že zriadime tím 

video trénerov. Tento tím by mal pozostávať z rád najskúsenejších rozhodcov na Slovenku, ktorí majú 

čas venovať sa zápasom cez video a na online platforme sa stretnúť s rozhodcami daného zápasu 

a dávať im rady, ktoré budú viesť k zlepšovaniu ich výkonov a napredovaniu. 

 

• V spolupráci s KVTM pripraviť kroky, ktoré budú viesť k zvýšeniu počtu nových regionálnych 

rozhodcov a tým stabilizovať situáciu na regiónoch a vytvoriť si aktívny prísun nových 

rozhodcov na celoštátnu úroveň 

KVTM SZFB spustila túto sezónu propagačnú kampaň „Staň sa rozhodcom“. V úzkej spolupráci 

s členmi KRO sa tieto plagáty dostali do povedomia Slovenských klubov a škôl prostredníctvom 

sociálnych sieti a plagátov na dverách športových hál.  Táto kampaň mala výborný dosah, o čom 

svedčí aj skutočnosť 30. prihlásených nováčikov na odbornú prípravu rozhodca – nováčik (licencia 

N). Samozrejme budeme pracovať aj ďalej a vymýšľať rôzne varianty, ako pritiahnuť mladých ľudí 

k rozhodovaniu florbalu. 

• Zlepšenie pracovných podmienok členom KRO, zjednodušiť prácu a prepojiť systém nominácií 

na všetky regióny rovnako ako funguje celoštátna úroveň. 

• Dosiahnuť zvýšenie odmien pre rozhodcov regionálnych súťaži 

• Spolupracovať s komisiami rozhodcov vo florbalovo vyspelejších krajinách a získať od nich 

poznatky smerujúce k zlepšeniu práce KRO SFZB a taktiež rozhodcov SZFB 
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5. ZÁVER 

Ako vidno v hodnoteniach za jednotlivé regióny, ale aj v hodnotení za celoštátnu úroveň, 

práca v KRO je nesmierne náročná. Počas sezóny Komisia čelila rôznym výzvam, ktoré vo väčšine 

prípadov úspešne zvládla. Zároveň splnila množstvo stanovených cieľov a do budúcej sezóny si 

stanovila ďalšie, ambicióznejšie. V polovici sezóny prebehla výmena na poste predsedu, čo však 

nemalo vplyv na priebeh súťaží. Veľkým pozitívom je, že všetci členovia prejavili motiváciu 

pokračovať vo svojej práci aj v ďalšej sezóne. Stabilita v Komisii je najdôležitejším predpokladom jej 

budúcich úspechov. 

 

S pozdravom  

 

Jakub Kučera 

Predseda KRO SZFB 
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Prezídium SZFB 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Správa činnosti Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 
Slovenského zväzu florbalu 

Predmetom tejto správy je zhrnutie činnosti Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 
(ďalej len „KVTM SZFB“) od poslednej riadnej volebnej Konferencie SZFB, po ktorej bol opäť ustanovený na 
pozíciu predsedu komisie Dárius Siheľský, do konca súťažnej sezóny 2021/2022, t. j. do 30. 06. 2022. 
Vzhľadom na to, že niektoré akcie KVTM SZFB budú ešte po zverejnení tejto správy prebiehať, budeme ich 
pre účely tejto správy považovať už za realizované. 

Za členov KVTM SZFB navrhol predseda komisie Patrika Pelegrina, Jakuba Horeckého a Patrika 
Bulka. Všetci navrhovaní členovia boli Prezídiom Slovenského zväzu florbalu (ďalej len P SZFB) ustanovení 
do funkcie člena komisie. Najvýraznejšou zmenou KVTM SZFB bolo to, že od 01. 08. 2021 bol Dárius Siheľský 
prijatý do pracovno-právneho vzťahu na trvalý pracovný pomer a to na pozíciu vedúceho úseku vzdelávania 
a tým bola zabezpečená komisii administratívna podpora zo Sekretariátu Slovenského zväzu florbalu (ďalej 
len „S SZFB“). 

V zmysle pôsobnosti KVTM SZFB daným Štatútom KVTM SZFB v tejto správe budú rozobrané dve 
oblasti a to oblasť práce s talentovanou mládežou a oblasť vzdelávania. 

Oblasť práce s talentovanou mládežou: 

Pod pojmom práca s talentovanou mládežou sa v tomto prípade rozumie práca s regionálnymi 
výbermi (ďalej len „RV“) a to vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou vekovej kategórie Juniori 
a Juniorky. Aktuálne máme 8 výberov: 

A/ RV - starší žiaci: 
1/ Bratislavský región (stabilní tréneri: Šenšel, Pavlovský) 
2/ Západoslovenský región (stabilní tréneri: Kuzl, Bulko) 
3/ Stredoslovenský región (stabilní tréneri: Siheľský, Banga) 
4/ Východoslovenský región (stabilní tréneri: Pelegrin, Krivda) 

B/ RV - staršie žiačky: 
1/ Región Slovensko (stabilní tréneri: Siheľský) 

Bratislava, 01. 06. 2022 
KVTM/2021-2022/R/1 

Slovenský zväz florbalu 
občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 
info@szfb.sk • www.szfb.sk  
IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 
registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 
 

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže 
sihelsky@szfb.sk 
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C/ RV - dorastenci: 
1/ Región Východ (Stredoslovenský + Východoslovenský región) (stabilní tréneri: Siheľský) 
2/ Región Západ (Bratislavský + Západoslovenský región) (stabilní tréneri: Lamačka, Chvála) 

D/ RV - dorastenky: 
1/ Región Slovensko (stabilní tréneri: Siheľský) 

V súťažnej sezóne 2021/2022 bolo zorganizovaných: 

A/ RV - starší žiaci: 
12x - 1 dňový zraz 
1x - 4 dňový zraz (Final Four 2021/2022) 

B/ RV - staršie žiačky: 
3x - 1 dňový zraz 

C/ RV - dorastenci: 
7x - 1 dňový zraz 
1x - 3 dňový zraz 
1x - 4 dňový zraz (Hummel Open Game 2022) 

D/ RV - dorastenky: 
3x - 1 dňový zraz 

Celkovo sa zorganizovalo 28 zrazov talentovanej mládeže, kde bolo nominovaných 103 dievčat a 303 
chlapcov. Celkovo sa zrazov zúčastnilo 406 hráčov a hráčok. 

Čiastkové závery: 

1/ V dievčenských vekových kategóriách postačujú jednodňové zrazy. Väčšina hráčok má nedostatky vo 
florbalových zručnostiach a v kondičných schopnostiach. Hráčky, ktoré tieto nedostatky nemajú až také 
výrazné, sú hneď zaradené do užšieho výberu reprezentačného družstva junioriek, resp. v našom florbale 
až do reprezentačného družstva žien. V tomto prípade považujeme viacdňové zrazy za neúčelne a z 
ekonomického hľadiska nezmyselné. Na „priemernú úroveň“ by ich mali pripraviť kluby. Aktuálne sú tieto 
zrazy určené primárne ako motivácia venovať sa florbalu aj naďalej. 

2/ Problém pre KVTM SZFB predstavuje preplnená Termínová listina SZFB dievčenskými súťažami a to 
hlavne tak, že je dievčatám umožnené hrať 3 a viac súťaží. V tomto prípade je ťažké nájsť termín, v ktorom 
sa daná hráčka bude môcť zrazu zúčastniť. Dievčatá hrajú veľmi veľké množstvo zápasov, pričom sú vedené 
needukovanými trénermi, čo zapríčiňuje vo veľkej miere ich preťaženie, zvýšenie rizika zranenia (žiaden čas 
na regeneráciu) a nárast nechuti k florbalu. Dievčatá majú trénovať na tréningoch, nie na zápasoch. 

3/ V chlapčenskej vekovej kategórií - starší žiaci sa osvedčil systém 4x jednodňový zraz + 1x štvordňový zraz 
(Final Four 2021/2022). Túto chlapčenskú vekovú kategóriu máme pomerne dobre zvládnutú. Rovnako 
máme miesto, kde organizačne vieme štvordňový zraz plnohodnotne zrealizovať nielen z technicko-
materiálového zabezpečenia, ale aj z ekonomického hľadiska. 

4/ V chlapčenskej vekovej kategórií - dorastenci je potrebné organizovať trojdňové zrazy, pričom zrazy 
musia byť realizované na jednom mieste, aby tam bola umožnená aj vzájomná konfrontácia. Na týchto 
zrazoch je potrebné sa venovať aj edukovaniu hráčov, nakoľko v kluboch akákoľvek edukácia smerom k 
hráčom chýba (podľa spätnej väzby od samotných hráčov). Dobrou správou je, že už máme stanovené, ako 
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má trojdňový zraz vyzerať a rovnako sme našli aj to, kde ho môžeme realizovať nielen z technicko-
materiálového zabezpečenia, ale aj z ekonomického hľadiska. 

5/ KVTM SZFB má problémy s nedostatočným trénerským obsadením. V SZFB je veľmi málo trénerov, ktorí 
majú schopnosti a vedomosti byť dobrými trénermi mládeže pri RV a súčasne im postačuje aktuálna výška 
odmeny za ich činnosť pre SZFB. Aktuálne nastavená odmena je dobrá (pre jednodňové zrazy), ak tréner RV 
nemusí cestovať na zraz, a ak po zraze nemusí odovzdať žiadnu dokumentáciu, resp. jeho odmena je len za 
čas strávený na zraze. Lenže KVTM SZFB vytvára aj podporu pre trénerov reprezentačných družstiev (ďalej 
len „RD“) Juniorov a Junioriek, ktoré spadajú pod Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja 
Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KRMR SZFB“), vo forme hodnotiacich správ z jednotlivých zrazov RV 
a tým KRMR SZFB znižujú výdavky z ich rozpočtu na zrazy, ktoré vďaka našim hodnotiacim správam nemusia 
realizovať (výberové zrazy). Okrem toho sú tréneri nútení cestovať aj 200km do regiónu, kde absolútne nie 
je záujem robiť trénerov RV (stredoslovenský región) a tento čas im nikto nezaplatí. 

Čiastkové návrhy - vízie: 

1/ NÁVRH - Navýšiť rozpočet KVTM SZFB pre oblasť práce s talentovanou mládežou na výšku 60 000 € 
pre kalendárny rok 2023 (zdroje sú, treba ich len presunúť) - v zmysle legislatívy SZFB, ako aj zákona 
o športe č. 440/2015 Z.z. táto možnosť existuje, zväzu to nevytvorí žiadne nové výdavky (schválený 
rozpočet pre túto oblasť pre kalendárny rok 2022 je značne poddimenzovaný a hrozí, že v závere roku sa 
budú akcie rušiť z dôvodu chýbajúcich financií). 

Argumenty: 
1.1) Financie potrebné na realizáciu trojdňových zrazov - ide najmä o financie potrebné na 
uhradenie externých lektorov. Boli oslovení viacerí lektori, ako napríklad lektori zo Slovenskej 
Antidopingovej Agentúry, lektori z Fakulty telesnej výchovy a športu a každý z nich požadoval za 2 
hodinovú prednášku 300 € - 350 €. Nie je možné lacnejšie zariadiť niečo, čo stráca následne na svojej 
kvalite. 

1.2) Na záverečný zraz RV vo vekovej kategórií dorastenci (zahraničný turnaj) chceme poslať 2 
družstvá, nie len jedno. 

2/ NÁVRH - Zjednotiť pohľad SZFB na trénerov RV a trénerov RD (z hľadiska zmlúv / odmien) 

Argumenty: 
2.1) Tréneri RV a RD sú rovnako kvalifikovaní tréneri. Obsah práce je totožný, dokonca tréner RV 
má rozsah práce väčší, pretože nemá tak široký realizačný tím, ako tréneri RD. Nemáme také 
množstvo trénerov, ktorí by chceli byť trénermi RV. Polovica aktuálnych trénerov to robí viac pre 
kladný vzťah k florbalu a pre nadštandardne dobrý vzťah k predsedovi komisie, ako kvôli peniazom 
a podmienkam. Aktuálne až 60 % trénerov RV prešlo z dobrovoľníckej zmluvy (ďalej len „DZ) na 
samostatne zárobkovú činnú osobu (ďalej len „SZČO“) a to nie kvôli odmene, ale kvôli tlaku 
predsedu komisie, aby KVTM SZFB odľahčila byrokratické zaťaženie Ekonomického úseku SZFB. 
Avšak aj tak, pred každým zrazom teraz vzniká povinnosť vytvoriť objednávku na trénerskú službu 
pre RV zo strany Ekonomického úseku SZFB. Zbytočne takto preťažujeme Ekonomickú úsek SZFB. 
So zjednotením by SZFB nevznikli žiadne nové a resp. výrazne väčšie výdavky ako dnes. 

2.2) Vzhľadom na to, že nie vo všetkých regiónoch je záujem byť trénerom RV daného regiónu 
(stredoslovenský región), KVTM SZFB posiela do týchto regiónov trénerov RV z iného regiónu, kde 
je tento záujem väčší (bratislavský región). Pri vekovej kategórií dorast to už v podstate funguje 
ako pri RD juniorov, junioriek, žien a mužov. Preto navrhujeme, aby čas strávení cestovaním trénera 
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na miesto zrazu bol premietnutý do výšky odmeny trénerovi RV, alebo aby bola vytvorená 
separátna časť odmeny napr. „cestovný príplatok“ vo forme: cesta viac ako 1 hodinu - 15 €, cesta 
viac ako 2 hodiny - 30 €, cesta viac ako 3 hodiny - 45 €. Tento spôsob vyplácania straty času 
cestovaním by výrazne nezaťažil rozpočet SZFB, išlo by o zanedbateľné sumy. 

3/ NÁVRH - Zlepšiť vzájomnú komunikáciu odborných komisií s P SZFB a komisií navzájom 

Odborné komisie sú odbornými komisiami P SZFB, ktoré vďaka aj ich odbornosti nastavujú čo najlepšie 
smerovanie SZFB. Našou víziou je, aby P SZFB ustanovilo termíny pravidelných zasadnutí zástupcov 
všetkých odborných komisií, kde by sa vzájomne informovali o ich činnosti a súčasne vedeli čo najlepšie 
dohodnúť spoluprácu. Takýchto stretnutí by sa zúčastňovali aj zástupcovia SZFB, s.r.o.. Z takéhoto 
zasadnutia by bola vytvorená zápisnica, aby aj ostatní členovia SZFB (vrátane P SZFB) poznali činnosti 
komisií a ich odborné názory. 

Argumenty: 
3.1) Viackrát sa v tejto súťažnej sezóne stalo, že sa jednotlivé dôležité akcie komisií kryli. 
Paradoxom je, že už niekoľko rokov existuje online Termínová listina SZFB, kde si komisie zapisujú 
najdôležitejšie akcie s ohľadom na iné dôležité akcie komisii resp. celého SZFB. Niektorí naši 
členovia odborných komisií alebo členovia SZFB s.r.o. ju nepoznajú alebo ignorujú. 

3.2) Predpisy súťaží (všetky) sú terminologicky nesprávne v oblasti povinnosti mať trénera. Tréner 
s licenciou I. kvalifikačného stupňa neexistuje. Rovnako KVTM SZFB má výhrady k predpisom 
záverečných turnajov mládeže. 

3.3) Z médií sme sa dozvedeli, že sa pripravuje reprezentácia U17 a bude ju spravovať KRMR. Termín 
U17 slovenská legislatíva nepozná a táto veková kategória spadá pod KVTM SZFB pod názvom 
dorast a funguje už niekoľko rokov. Bolo by vhodné, ak by komisie SZFB poznali vzájomne svoje 
pole pôsobnosti. 

4/ VÍZIA - Zriadiť RV pre dvoj ročníky 

Dnes zrazy RV fungujú podľa vekových kategórií uvedených v Súťažnom poriadku SZFB a to pod vekovou 
kategóriou starší žiaci / žiacky a dorastenci / dorastenky. Od súťažnej sezóny 2022/2023 budú zrazy RV 
fungovať dvoj-ročníkovo tak, aby daný RV tvoril základ budúceho RD juniorov / junioriek. Laický napísané, 
nábor (výber) do vekových kategórií v RV bude každé dva roky. 

Dôvody vízie: 
4.1) Chceme pracovať s príslušným dvoj-ročníkom v cca rovnakom zložení po celé 2 roky, kde spolu 
absolvujeme minimálne 8 zrazov RV. Takto vytvoríme výborný základ pre budúci dvoj-ročník RD. 

 

Oblasť vzdelávania: 

Pod oblasť vzdelávania sa v tomto prípade rozumie vzdelávanie budúcich športových odborníkov 
s cieľom nadobudnutia ich odbornej spôsobilosti tréneri florbalu v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z.. Od 
súťažnej sezóny 2021/2022 KVTM SZFB prebralo vzdelávanie budúcich športových odborníkov - rozhodcov 
od Komisie rozhodcov a observerov Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KRO SZFB“). 

V súťažnej sezóne 2021/2022 bolo zorganizovaných: 
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A/ 2x Tréner I. kvalifikačného stupňa - špeciálna časť (prihlásených 36 účastníkov) 
B/ 6x Tréner I. kvalifikačného stupňa - všeobecná časť (prihlásených 13 účastníkov) 
C/ 4x Tréner v príprave - špeciálna časť (prihlásených 28 účastníkov) 
D/ 3x Trénerský doškoľovací seminár (prihlásených 32 účastníkov) 
E/ 3x Rozhodca v príprave (prihlásených 36 účastníkov) 
F/ 4x Rozhodcovský doškoľovací seminár (prihlásených 205 účastníkov) 

Celkovo sa zorganizovalo 15 odborných príprav a 7 doškoľovacích seminárov, ktorých sa zúčastnilo 
350 účastníkov. 

Čiastkové závery: 

1/ Odbornú prípravu Tréner II. kvalifikačného stupňa stále nie je možné otvoriť, pretože nemáme 
dostatočný počet Trénerov I. kvalifikačného stupňa. Ďalším dôvodom je, že daná odborná príprave bude 
veľmi nákladná a bez finančnej participácie SZFB bude veľmi vysoký účastnícky poplatok - predpokladá sa 
približne 400 € za špeciálnu časť na jedného účastníka (za predpokladu účasti minimálne 15 účastníkov) + 
približné 100 € za všeobecnú časť na jedného účastníka, celkovo teda približne 500 € na jedného účastníka. 

2/ Pokiaľ chceme zvýšiť odbornosť a celkovo kvalitu už existujúcich trénerov (alebo sa o to aspoň pokúsiť) 
je potrebné organizovať viac odborných doškoľovacích seminárov, ktoré budú prednášane externými 
lektormi, ktorí patria medzi najväčších odborníkov vo svojej oblasti. 

3/ Oblasť rozhodcov bola KVTM SZFB prebraná v administratívnom chaose, KRO SZFB neplnila požiadavky 
zákona o športe č. 440/2015 Z.z. Celková agenda a práca s rozhodcami bola dlhodobo proti slovenskej ale 
aj SZFB legislatíve. KVTM SZFB sa od svojho zapojenia sústredila najmä na nových rozhodcov a prácu s nimi. 

4/ KVTM SZFB v súťažnej sezóne 2021/2022 zabezpečovala novým športovým odborníkom – rozhodcom 
len vzdelávanie pre nadobudnutie ich odbornej spôsobilosti rozhodca a doškoľovacie semináre pre znovu 
udelenie rozhodcovskej licencie na súťažnú sezónu 2021/2022. Prácu s existujúcimi rozhodcami mala na 
starosti KRO SZFB. 

5/ Aktuálny Informačný systém florbalu zakúpený od Slovenského hokeja je v prípade športových 
odborníkov nepoužiteľný, resp. veľmi nepraktický a zle naprogramovaný. V tejto téme je potrebné sa 
stretnúť s vývojárom daného systému (KVTM SZFB na toto poukazovala ešte pred nákupom tohto 
informačného systému). 

Čiastkové návrhy - vízie: 

1/ NÁVRH - Navýšiť rozpočet KVTM SZFB pre oblasť vzdelávania (odborné prípravy, doškoľovacie 
semináre) - zvýšením rozpočtu v oblasti vzdelávania KVTM SZFB dokáže zabezpečiť obsahovo kvalitnejšie 
vzdelávanie svojich športových odborníkov a prácu s nimi. Navýšenie rozpočtu by nevytvorilo nové 
rozpočtové výdavky pre SZFB, nakoľko KVTM SZFB predstavilo v januári 2022 P SZFB spôsob financovania, 
v ktorom by financovanie bolo formou podpory klubov zo strany SZFB. 

Argumenty: 
1.1) Týmto spôsobom by sa prirodzene zvýšil záujem vzdelávania budúcich športových odborníkov 
v kluboch a SZFB by použil svoje finančné prostriedky účelne a ostali by v systéme SZFB. 

1.2) Je vysoká pravdepodobnosť, že by sa počet Trénerov I. kvalifikačného stupňa zvýšil na taký 
počet, že by sa mohla zorganizovať odborná príprava Tréner II. kvalifikačného stupňa.  
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1.3) Zvýšila by sa odbornosť na doškoľovacích seminároch, ktoré by pravdepodobne znamenali 
lepšiu odbornosť trénerov v kluboch a tak napríklad aj lepšiu kondičnú pripravenosť hráčov. 

2/ NÁVRH - Upraviť sadzobník odmien a rozviazať ruky predsedovi KVTM SZFB - aktuálny sadzobník 
odmien je pre vyššie uvedené potreby nereálny. Žiaden externý lektor nepríde vzdelávať pre potreby SZFB 
za 10 € / hodina, resp. 20 € / hodina. Rovnako neexistuje nijaký „cenník“ ich služieb. Ceny sú riadené 
dopytom a ponukou. Doškoľovacie semináre pre trénerov, ako aj pre rozhodcov sú hradené z licenčných 
poplatkov, P SZFB by malo rozviazať ruky (v zmysle Štatútu KVTM SZFB by mal mať aj rozviazané), aby 
s týmito prostriedkami mohol vynakladať tak ako uzná za vhodné s najlepším vedomím a svedomím. 
Príklad: ak sa rozhodne zabezpečiť lektora za 300 €, tak tento lektor nebude musieť byť schválený aj 
štatutármi SZFB a bude zo strany Ekonomického úseku Slovenského zväzu florbalu vytvorená objednávka. 

Argumenty: 
2.1) Cena 1-hodinovej prednášky - psychológia športu - Pačesová (200 € / hod.) 

2.2) Cena 2-hodinovej prednášky - zdravá výživa v športe - Sedliak (380 € / hod.) 

2.3) Cena 2-hodinovej prednášky - antidoping - Pagáč - SADA (325 € / hod.) 

2.4) Niektorí mi ani neodpísali, keď som im ponúkol 20 € / hod a 0,17 € / km. 

3/ VÍZIA - Inovovať vzdelávací portál SZFB – aktuálny Vzdelávací portál SZFB spĺňa základne požiadavky 
na prácu s trénermi. Doposiaľ však nebol zriadený pod doménu webu SZFB. Rovnako nie je naprogramovaný 
na prácu s rozhodcami. Odhadovaná cena inovácie nie je známa, pretože už 2 roky čakáme na kontakt tvorcu 
aktuálneho Informačného systému florbalu. Dôležitý je bod vízie č. 4.3). 

Dôvody vízie: 
4.1) Minimalizovať administratívne zaťaženie S SZFB. Dnes minimálne v oblasti práce s rozhodcami 
nie je nič digitalizované, automatizované, všetko sa musí robiť pracne a ručne, čím sa zvyšuje 
chybovosť. Digitalizovanie a automatizovanie týchto procesov uvoľní S SZFB pre plnenie iných úloh 
v SZFB. 

4.2) Komunikovať s rozhodcami prostredníctvom Facebooku je neprofesionálne, a nie každý má 
Facebook. Vzdelávací portál SZFB má zabezpečiť komplexnú podporu športových odborníkov 
a umožniť na ňom aj E-learning. 

4.3) Hlavnou víziou je vytvoriť produkt, ktorý následne môžeme predať inému športovému 
zväzu tak, ako sme my kúpili Informačný systém florbalu od Slovenského Hokeja. 

 

Iné oblasti: 

Okrem úloh danými Štatútom KVTM SZFB sa KVTM SZFB zaoberala aj inými úlohami, ktorých cieľom 
bol samotný rozvoj slovenského florbalu. KVTM SZFB si uvedomuje, že je to jediná komisia v SZFB, ktorá je 
pravidelne v styku s potenciálnymi budúcimi členmi SZFB. Tieto aktivity však boli dominantne produktom 
práce Dáriusa Siheľského a Patrika Pelegrina. 

 

 



  

  

Strana 7 z 9 
 

 

 

ffrfr 

Medzi najvýznamnejšie projekty patria:  

1/ Inovačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. 

Inovačné vzdelávanie KVTM SZFB prvýkrát absolvovala pod záštitou Slovenskej asociácie športu na 
školách (ďalej len „SAŠŠ“), kde vytvorila pre pedagógov inovatívny a pestrý harmonogram, ktorý si všetci 
prihlásení pedagógovia pochvaľovali. Zaujímavosťou bolo, že pedagógovia označili toto inovačné 
vzdelávanie za jedno z najlepších, ktoré absolvovali. KVTM SZFB vidí v tomto vzdelávaní obrovský potenciál, 
pretože o florbal je zo strany pedagógov obrovský záujem, pričom najviac existujúcich klubov založili práve 
pedagógovia. Výhodou inovačného vzdelávania je to, že pedagógovia si v drvivej väčšine nechajú preplatiť 
náklady spojené s týmto vzdelávaním vysielajúcou inštitúciou pričom ich ďalšou motiváciu je zvýšenie platu, 
na ktoré majú právo po úspešnom absolvovaní tohto inovačného vzdelávania. Na tomto inovačnom 
vzdelávaní bola prezentovaná, okrem iných motivačných prednášok prečo sa stať riadnym členom SZFB, aj 
prednáška s názvom Od telocvikára po športového funkcionára, ktorá svojim obsahom nadchla viacerých 
pedagógoch. 

Aj na základe tohto inovačného vzdelávania bola KVTM SZFB oslovená aj Národným športovým centrom 
(ďalej len „NŠC“), aby realizovali inovačné vzdelávanie aj pod hlavičkou NŠC. K tejto možnosti boli viaceré 
stretnutia, kde sa rozoberala možnosť realizovať inovačné vzdelávania KVTM SZFB pod hlavičkou NŠC. 
Víziou KVTM SZFB je realizovať štvordňové odborné prípravy, kde po úspešnom absolvovaní: 

a/ 4 dní – účastník absolvuje špeciálnu časť odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa, 

b/ 3 dni – účastník absolvuje prezenčnú časť inovačného vzdelávania. 

c/ 1 dňa  - účastník absolvuje špeciálnu časť odbornej prípravy Tréner v príprave. 

Týmto spôsobom KVTM SZFB chce docieliť to, aby tieto odborné prípravy mohla realizovať s väčšou 
frekvenciou a aj v regiónoch, kde nie je florbal natoľko rozvinutý, pričom by si realizácia zachovala určitú 
rentabilitu. Cieľ je najmä rozvoj, resp. regionálny rozvoj florbalu v nie florbalových regiónoch. 

 

2/ Formálne vzdelávanie 

KVTM SZFB sa ako prvej podarilo implementovať florbal do osnov vysokých škôl, keď sa dohodlo s Fakultou 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FTVS UK BA“) na výučbe povinne 
voliteľného predmetu Florbal 1, pričom ak predmet bude kvalitne zvládnutý zo strany organizátora (KVTM 
SZFB) otvoríme tému implementácie špecializácie Florbal vo vyučovacích osnovách FTVŠ UK BA. KVTM 
SZFB vyučovala na FTVŠ UK BA dva semestre blokovej výučby, ale zo strany FTVŠ UK BA boli vo výučbe 
viaceré zlyhania. Nemali sme pocit, že nás berú ako seriózneho partnera, ale len skôr ako výpomoc vyplniť 
ich učebné osnovy. Celkovo výučbu absolvovalo približne 60 študentov. KVTM SZFB berie tento krok ako 
stratovú investíciu z hľadiska času a peňazí, nakoľko výučba na FTVŠ UK BA bola plne hradená zo strany 
SZFB. Víziou bolo, že FTVS UK BA SZFB sprístupní zadarmo, alebo aspoň za výrazné zľavy, svoje priestory 
pre realizáciu odborných príprav, doškoľovacích seminárov alebo pri realizácií zrazov RV bratislavského 
regiónu. FTVŠ UK BA však SZFB ponúklo bežné ceny na prenájom, resp. ceny, ktoré neboli porovnateľné 
službám, ktoré im KVTM SZFB poskytla. KVTM SZFB plánuje túto spoluprácu od novej súťažnej sezóny, teda 
od nového zimného semestra zrušiť, nevidí v nej potenciál. 

KVTM SZFB však kontaktovala aj iné vysoké školy, ktoré majú v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. viesť 
odborné prípravy trénerov a to konkrétne Katedru športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
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v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“). UMB prejavila záujem priamo vyučovať špecializáciu Florbal na ich 
univerzite, pričom nám rovnako ponúklo možnosť si vytvoriť u nich Trénera V. kvalifikačného stupňa so 
športovou špecializáciu florbal, ktorú SZFB nevyhnutne potrebuje na to, aby mohlo byť samo garantom 
špecializácie Florbal na výškových školách v zmysle zákona č. 410/2015 Z.z.. UMB nás však upozornila, že aj 
v tomto prípade bude SZFB hradiť náklady spojené s výučbou. Tu je však vidina lepšej spolupráce, nakoľko 
od vzniku KVTM SZFB v SZFB KVTM SZFB nemalo žiadnu negatívnu skúsenosť s UMB, pričom s FTVŠ UK 
v BA malo prevažné zlé. S UMB sa otvorila téma aj zvýhodneného prenájmu priestorov pre účely KVTM SZFB 
a v tejto téme je naplánované osobitné stretnutie. UMB prejavila aj záujem o spoluprácu rozvíjať florbal 
v ich regióne. 

Podľa informácií od Prezidenta SZFB o spoluprácu prejavila aj Fakulta športu Prešovskej univerzity 
v Prešove. V tejto veci bude rovnako naplánované osobné stretnutie. 

 

3/ NŠC - Školský šport 

V spolupráci s Nesúťažným úsekom SZFB, konkrétne s Miroslavom Kunštekom vytvorilo KVTM SZFB 
florbalovú dráhu pre 1. stupeň základných škôl (video: https://youtu.be/iD9BbmzuGIQ). Pri tvorbe sa vo 
výraznej miere angažoval Patrik Pelegrin ako odborník a urobil dobrú reklamu SZFB, pričom Dárius Siheľský 
zabezpečil propagačný materiál. Pri tvorbe videa nás zástupca NŠC pochválili, že sme to mali najlepšie 
pripravené. Samotná dráha dostala pochvalu aj z kancelárie štátneho tajomníka pre šport. 

 

4/ Rozvojové projekty 

KVTM SZFB inicioval aj zapojenie sa do projektu Školské moduly, kde vidí možnosť rozvoja florbalu v nie 
florbalových regiónoch (viac: https://www.minedu.sk/moduly/). Aktuálne pracuje na vytvorení kolektívu 
ľudí, ktorí by dokázali realizovať daný modul vo zvolených krajoch. Vidina KVTM SZFB je realizovať moduly 
v 3 tradičných krajoch, kde florbal je rozvinutý a sústrediť sa na 1, kde ten florbal je potrebné rozvinúť. 
Tento projekt je však časovo náročný a je potrebné nájsť človeka, ktorý má schopnosti, vedomosti, ochotu 
cestovať do regiónu, kde je potrebné florbal rozvinúť. Nepredpokladá sa zapojenie do tohto projektu, 
pretože dnes nie sme schopní z toho vyťažiť maximum a nechceme vyprodukovať niečo nekvalitné (viď. MS 
Žien v Bratislave). 

Ďalší z projektov nemá názov, ale je to projekt pre podporu malých až stredných podnikov v oblasti 
vzdelávania zamestnancov. V tomto projekte ide primárne o získanie finančných prostriedkov, ktoré by 
boli využité pre oblasť vzdelávania. Po konzultácií s koordinátorom tohto projektu sme sa dozvedeli, že 
pravdepodobne tento projekt nebude vypísaný počas tohto volebného obdobia, ale zatiaľ sa naň môžeme 
pripraviť.  

 

Záver: 

1/ KVTM SZFB má 3 členov a 1 predsedu, aktívne sa na fungovaní podieľajú len 2 ľudia 
a to Patrik Pelegrin a Dárius Siheľský. Je na zváženie, že či SZFB potrebuje komisie, ktoré 
sú na oko pestré, pričom v nich pracuje 1, alebo 2 ľudia a odmenu poberajú všetci.  
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2/ KVTM SZFB má za to, že ak ma zväz efektívne napredovať, je potrebné medzi sebou 
komunikovať. Nielen členovia P SZFB medzi sebou, ale aj komisie navzájom a P SZFB       s 
komisiami. Navrhujeme organizovať pravidelné zasadnutia s možnosťami navrhovať body 
programu. 

3/ Základy budúcej reprezentácie vznikajú v mládeží, preto je potrebné alokovať viac 
finančných prostriedkov do regionálnych výberov. KVTM SZFB pri RV živorí v porovnaní 
napr. s reprezentáciou mužov, alebo žien. 

4/ KVTM SZFB žiada P SZFB aby bolo súčinné s KVTM SZFB pri tvorbe sadzobníka odmien 
týkajúcich sa trénerov a lektorov.  

5/ KVTM SZFB žiada, aby P SZFB podporilo vývoj Vzdelávacieho portálu SZFB. 

6/ KVTM SZFB pre svoju činnosť potrebuje služobné auto, nakoľko ako jediná komisia 
SZFB chodí pravidelne do rôznych regiónov Slovenska. Toto auto by sa využívalo aj na 
podporu rôznych vyššie spomenutých projektov. 

7/ KVTM SZFB chce upozorniť P SZFB, že v najbližšom období rozsah práce v oblasti 
vzdelávania a v oblasti práce s talentovanou mládežou bude prevyšovať časové kapacity 
S SZFB vo forme práce Dáriusa Siheľského a je potrebné zamyslieť sa nad ďalším novým 
človekom, ktorý sa bude venovať jednej zo zvolených oblastí pokrývajúcich KVTM SZFB. 
KVTM SZFB sa aktívne zaoberá získaním finančného balíka formou rôznych grantov 
a projektov na pokrytie výdavkov a vytvorenie pracovného miesta pre nového člena. 

8/ KVTM SZFB si váži podporu Prezidenta SZFB, vďaka jeho podpore KVTM SZFB za 
posledný rok dosiahla viaceré úspechy a pokroky. Preto chceme požiadať aj P SZFB najmä 
vo vyššie uvedených návrhoch a žiadosti, aby sme sa mohli naplno venovať práci 
a posunúť Slovenský florbal o úroveň ďalej. 

S pozdravom 

Ing. Dárius Siheľský 

Predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 



  

  

 

 

 

 

 

 

Prezídium SZFB  

Junácka 6, 83280 Bratislava  

 

 

Hodnotiaca správa  

Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja  

 

Galavečer florbalista roka spojený s ocenením najlepších reprezentantov v niekoľkých kategóriách, 

predĺženie spolupráce s reprezentačnými trénermi mužov a žien a nominácia nových trénerov 

kategórií U19, najakčnejší program reprezentácií v histórii Slovenského florbalu spojený 

s historickým víťazstvom nad Českou reprezentáciou, otvorené reprezentačné tréningy, úspešná 

organizácia 6NFCH, participácia na novo vzniknutých majstrovstvách Európy a množstvo ďalších 

aktivít, ktoré smerujú ku skvalitneniu prostredia reprezentácie Slovenska vo florbale. Aj taký bol 

prvý polrok fungovania komisie reprezentácie v novom zložení.  

 

Ciele 

Nové zloženie komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja vzniklo za účelom skvalitnenia 

práce Slovenského zväzu florbalu na medzinárodnom poli (Teo Turay), participácie na nových 

medzinárodných a národných projektoch ( Peter Klapita), zlepšenej komunikácie s hráčmi, hráčkami 

a trénermi ( Katarína Klapitová a Juraj Matejka) a skvalitnenia administratívnej práce ( Juraj Kašuba).  

 

Spolupráce  

Práca komisie je aj o nadväzovaní nových vzťahov s okolitými federáciami, vytváraním nových 

projektov a nadväzovaním nových spoluprác na báze národných reprezentácií ale aj vnútroštátnych 

projektov.  

 

- spolupráca so zahraničnými klubmi v podobe letnej “Tour de ....“  

Plán prípravy reprezentácií proti TOP klubom sveta pre elitné reprezentačné družstvá.  

Podarilo sa zorganizovať na 1.-4.9.2022 zraz juniorskej reprezentácie v Ostrave kde sa 

stretnú v modelovaných zápasoch s juniorskými a mužskými tímami FBC Ostrava a Vítkovic.  

Cieľom "Tour de..." bolo dať možnosť trénerom absolvovať herné sústredenie s viac ako 

jedným kvalitným zápasom denne po dobu troch - štyroch dní, ktoré by malo simulovať 

náročnosť zápasového zaťaženia počas majstrovstiev sveta.  

 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80  Bratislava 

info@szfb.sk • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 

 

Komisia reprezentácie 

a medzinárodného rozvoja 

matejka@szfb.sk 

+421 903 945 335 
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Podobná akcia je v pláne aj pre ženskú zložku ( Pražská Tour de ... ), mužskú zložku ( Švédska 

Tour de..) a juniorskú zložku U19 dievčat ( Tour de Slovensko)  

- Klapita a Turay na MS juniorov v Brne – spolupráca s Českým florbalom – viac vzájomných 

stretnutí a zápasov  ( juniori v Kutnej Hore ..., vzájomné zápasy mužov SVK VS CZ)  

 

Podarilo sa :  

Za krátku dobu sa podarilo úspešne zrealizovať niekoľko nápadov, projektov a zlepšení, ktoré šíria 

dobré meno Slovenského florbalu, zlepšujú jeho kredit a úspešne reprezentujú Slovensko na 

medzinárodnom poli.  

 

- Galavečer SZFB -  Pre najlepších reprezentantov a reprezentantky si komisia pripravila novinku v 

podobe Galavečera, kde sa bude prezenčnou formou oceňovať ich prínos a poďakovania za vzornú 

reprezentáciu Slovenska, ktoré prebehne na novovzniknutom podujatí Florbalista sezóny 

2021/2022, ktoré sa bude konať v Kysuckom Novom Meste 18. 6. 2022. Okrem cien pre 

reprezentantov a odmenenia ich prínosu pre Slovensko, bude na galavečeri prebiehať aj ocenenie 

najlepších hráčov betRing extraligy a Hyundai extraligy či ocenenie najlepších rozhodcov a 

trénerov.  Taktiež prebehne aj odovzdávanie ďakovných listov všetkým reprezentantom, ktoré sa 

bude konať v budúcnosti na pravidelnej báze po skončených majstrovstvách sveta. Pre 

reprezentantov a reprzentantky ktorí sa rozhodli ukončiť svoju dlhoročnú kariéru si komisia 

pripravila ďakovné listy a pamätné predmety a pre hráčov a hráčky ktorí dosiahli významný bodový 

milník ( 100 bodov v reprezentácii) budú pripravené taktiež špeciálne ocenenia.  

                               - samotný Galavečer má aj marketingovú funkciu, ako ukážka partnerom 

a spoločníkom SZFB, že dokážeme usporiadať aj spoločenské podujatie kde odmeníme našich 

najlepších hráčov a hráčky verejne a osobne.   

 

- Otvorené tréningy reprezentácie - členovia Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

spolu s trénermi reprezentačných zložiek Radomírom Mrázkom, Michalom Jedličkom , Jakubom 

Horeckým a Dušanom Ďuríčkom, umožnili klubovým trénerom, hráčom, rodičom hráčov, 

funkcionárom, ale aj širokej verejnosti, aby sa zúčastnili otvorených reprezentačných tréningov 

(https://www.szfb.sk/sk/article/slovenska-reprezentacia-otvara-treningy-pre-siroku-verejnost )  

 

- Ženská reprezentácia doplnená o hráčky majstrovského tímu z Nemšovej – problém neochoty 

reprezentovať a zúčastňovať sa reprezentačných akcií žien vyriešený za pomoci komunikácie 

predsedu komisie Juraja Matejku a Kataríny Klapitovej. Ukľudnenie vzťahov a napätia v ženskej 

zložke.  

 

- Skvalitnenie prípravy reprezentácií zápasmi s lokálnymi tímami ( juniorky VS dorastenci AS Trenčín 

, juniori VS FBC Ostrava a Vítkovice ... ) 

 

- Analýzy MS od trénerov a hráčov – hráčky a hráči viedli po MS dialógy s členmi komisie 

reprezentácie za účelom skvalitnenia budúcej prípravy a odstránenie nedostatkov spojených 

s účasťou repre tímov na MS.  

- Predĺženie spolupráce s reprezentačným trénerom mužov Radomírom Mrázkom a žien Michalom 

Jedličkom  

 

https://www.szfb.sk/sk/article/slovenska-reprezentacia-otvara-treningy-pre-siroku-verejnost


  

  

 

- Úspešné výberové konania na reprezentačných trénerov junioriek ( Ďuríček)  a juniorov ( Horecký) 

spojené s kvalitnými prezentáciami plánov reprezentácií a samotným spustením verejného 

výberového konania  

 

- Jednodenné regionálne zrazy – úspešný realizácia jednodenných zrazov mužov na regionálnej báze 

a zapojenie širokého spektra potencionálnych budúcich reprezentantov spojené s testovaním 

hráčov. Jednodenné regionálne zrazy, ktoré sú ďalšou novinkou v pláne reprezentácií, by mali slúžiť 

ako krátke sústredenie vybranej skupiny hráčov/hráčok z daného regiónu, kde odpadne faktor 

cestovania.  

- Náhradný program reprezentácií za zrušené akcie počas korona krízy – náročné hľadanie 

náhradných termínov a organizovanie zrazov v čase korona krízy  

 

- zaktualizovanie stránky SZFB o prehľad plánovaných reprezentačných akcií 

(https://www.szfb.sk/sk/national-team/148?activeArea=information)  

 

 

Pripravuje sa  

Podieľanie sa na nových projektoch, medzinárodných a národných akciách a aktivitách je jednou 

z hlavných priorít komisie.  

 

- Majstrovstvá Európy-  Pre fanúšikov florbalu je určite potešujúca novinka o jednaní a 

spôsobe kvalifikácie na majstrovstvá Európy vo florbale a aj o samotných majstrovstvách, 

ktoré by mali vzniknúť už čoskoro a mali by sa stať pevnou súčasťou programu 

reprezentácií.    

- Vznik reprezentácie U17-  V novej sezóne 2022/2023 by komisia reprezentácie rada 

presadila po intenzívnom dialógu s ostatnými komisiami a členmi prezídia SZFB a trénermi aj 

vznik reprezentácie Slovenska U 17. Primárnym cieľom je zisk medzinárodných skúseností 

pre mladých hráčov, ktorí často na majstrovstvá sveta U19 nastupovali bez nich. Nervozita a 

tiaha okamžiku pred prvým zápasom v národnom drese, by sa tak preniesla na mladších 

hráčov a hráčky a do juniorských tímov by tak už vstupovali skúsenejší.  

 

- Preplácanie ciest reprezentantom na zrazy a MS – zatraktívnenie prostredia reprezentácie 

pre hráčov prichádzajúcich zo zahraničia  

- Vytvorenie nového štatútu komisie  

- Práca vedúcich tímov pri reprezentáciách – školenie od pani Kunštekovej skrz administratívu 

- Nový systém streamingu – skúška kamier a inteligentného systému v M-Šport centre na 

zápasoch AS Trenčín. Nový partner. Bude predmetom ďalších debát. 

- Možnosti absolvovania zahraničnej stáže pre Slovenských hráčov v rámci rôznych projektov 

spojených so štúdiom, prácou a florbalom. Aby na stránkach SZFB hráči videli možnosť 

zahraničnej florbalovej stáže a mali možnosť na odkazy priamo kliknúť. 

- letné sústredenie reprezentácií mužov a žien pri mori  

( https://www.szfb.sk/sk/article/komisia-reprezentacie-a-medzinarodneho-rozvoja-otvara-

nove-projekty )  

 

https://www.szfb.sk/sk/national-team/148?activeArea=information
https://www.szfb.sk/sk/article/komisia-reprezentacie-a-medzinarodneho-rozvoja-otvara-nove-projekty
https://www.szfb.sk/sk/article/komisia-reprezentacie-a-medzinarodneho-rozvoja-otvara-nove-projekty


  

  

 

Záver  

Predseda Juraj Matejka a členovia Teo Turay, Juraj Kašuba, Peter Klapita a Katarína Klapitová sa už 

viac ako pol roka snažia o skvalitnenie prípravy reprezentačných výverov Slovenska a pozdvihnutie 

kvality práce s reprezentáciami na medzinárodnom poli. Množstvo stretnutí, meetingov, online 

porád a spoločných brainstormingov ktoré smerujú k tomu, aby hráči a hráčky chodili reprezentovať 

Slovensko hrdo a s radosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            Ing. Juraj Matejka 

V Trenčíne............................................ Predseda reprezentačnej komisie 

 



  

  

 

 

 
 HODNOTIACA SPRÁVA

KOMISIA ROZVOJA A REGIONÁLNEHO FLORBALU

Poslaním Komisie rozvoja a regionálneho florbalu (ďalej len “KRF”) je zabezpečenie
rozvoja florbalu na úrovni vrcholovej ako aj amatérskej ,rozvoj a profesionalizácia
klubov a ich činnosti a zvyšovanie záujmu širokej verejnosti o florbal.

Komisia vznikla schválením Prezídia SZFB (ďalej len “P-SZFB”) dňa 6.9.2021 ako
doteraz neexistujúca komisia s 1 predsedom - Roman Cíbik a 4 členmi - Eduard
Szabo, Adrián Szabo, Michaela Krivulčíková a Peter Zámečník (sekretár komisie).

KRF po svojom vzniku schválením Prezídia SZFB absolvovala úvodné osobné
zasadnutie dňa 13.10.2021, kde boli predsedom KRF odprezentované detailnejšie
ciele a vízie komisie, otvorená diskusia o potenciálnych projektoch a naštartovala sa
príprava programu podpory - Profesionalizácia pozície sekretára.

Po celý čas existencie KRF sa členovia komisie aktívne stretávajú či už osobne
alebo v online priestore, čoho výsledkom je niekoľko či už vytvorených alebo
plánovaných projektov.

Počas skoro 10 mesačnej existencie KRF sme vytvorili niekoľko projektov, z ktorých
sa žiaľ doposiaľ nezrealizoval ani jeden. V rozpočtovom roku 2021 to bolo najmä z
dôvodu vzniku KRF počas narozpočtovaného roku. Pri tvorbe rozpočtu pre rok 2022
bola na uskutočnenie niektorých projektov našej komisii schválená suma 10 000 €
(pôvodne navrhovateľom rozpočtu navrhnuté na “Letný florbal 2022”), čo je žiaľ
dostatočné na realizáciu max. 2 menších projektov (PROGRAM PODPORY - VZNIK
NOVÝCH ŽENSKÝCH MLÁDEŽNÍCKYCH DRUŽSTIEV a VZDELÁVACÍ PROGRAM
MANAŽMENTU KLUBOV).

Ku dnešnému dňu KRF vytvorila nasledovné projekty:

PROGRAM PODPORY - PROFESIONALIZÁCIA POZÍCIE SEKRETÁRA

Cieľ programu:
Projekt je zameraný na vznik a dlhodobo udržanie platenej pracovnej pozície
klubového sekretára:

- skvalitnenie riadenia klubu a jeho dlhodobého rozvoja
- zlepšenie základných a pravidelných činností klubu a servisu členom klubu



  

  

 

 

 
 Súčasťou projektu je umožniť jednotlivým prihláseným klubom vzájomnú spoluprácu

a zdieľanie know-how medzi sebou.

Pre koho je program určený:
- kluby, ktorých primárnym cieľom je ich ďalší kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj

a vzdelávanie
- kluby, ktoré v sezóne 22/23 splnia podmienku prihláseného počtu družstiev:

- 4 prihlásené družstvá v súťažnej sezóne 22/23. Za prihlásené družstvo
sa považuje jedno družstvo v kategórii.

Súčasťou programu bolo aj vytvorenie “Rozvojového modelu florbalového klubu”:
- Hlavným cieľom rozvojového modelu klubu je definovať najmä slabé či slabšie

oblasti klubu, na ktorých by mal klub v rámci jeho rozvoja pracovať.
- Rozvojový model je zložený z 3 hlavných oblastí s viacerými podoblasťami.

Úlohou klubu je priradiť hodnotenie podľa reálneho obrazu pri každej
podoblasti.

- Model sa vytvára na začiatku sezóny pre stanovenie oblastí, v ktorých klub
zaostáva a na ktorých má počas sezóny pracovať. Na kontrolu práce sa
vypracuje model aj na konci sezóny, kedy si klub zhodnotí posun v
jednotlivých podoblastiach.

Vypracovaný dokument s programom podpory bol odoslaný všetkých členom
Prezídia SZFB vrátane ekonomického úseku dňa 2.1.2022.

Program podpory bol vytvorenú pre nastávajúcu sezónu 2022/2023 a preto bol
prejednaný počas tvorby rozpočtu na rok 2022. Z dôvodu vyčlenenia sumy 60 000 €
MŠVvaŠ na tzv. “kapitálové výdavky” a konkrétne nákup vonkajších ihrísk, predseda
KRF obdržal od viceprezidenta SZFB na zasadnutí Prezídia SZFB dňa 7.2.2022
informáciu, že program podpory pre sekretárov klubov je naplánovaný na sezónu
22/23.

PROGRAM PODPORY - VZNIK NOVÝCH ŽENSKÝCH MLÁDEŽNÍCKYCH
DRUŽSTIEV

Cieľ programu:
Projekt je zameraný na vznik nových ženských mládežníckych družstiev (tzn. také,
ktoré v klube neexistovali posledné 3 sezóny):

- rozvoj ženského florbalu v mládežníckych kategóriách

Pre koho je program určený:
- klubom, ktoré zvažujú prihlásenie dievčenských družstiev do ligových súťaží



  

  

 

 

 
 - podporu je možné získať pre každú kategóriu v klube (vždy však len 1x na

kategóriu, nevzťahuje sa na viacero družstiev v kategórii - “B”, “C”...)

Výška podpory:
- na každé nové prihlásené družstvo do ligových súťaží SZFB v dievčenských

kategóriách mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastenky, juniorky - vo výške 800
€.

- podmienkou na získanie podpory je otvorenie a priebeh súťaže v
sezóne 22/23

- každé novovzniknuté družstvo musí uviesť dôvod a cieľ využitia podpory

Program podpory bol odprezentovaný členom prezídia na zasadnutí P-SZFB dňa
7.2.2022 a bude predsedom KRF navrhnutý na zaradenie ako bod programu na
najbližšie zasadnutie P-SZFB dňa 20.6.2022 tak, aby bola možná realizácia v
súťažnej sezóne 22/23.

PROGRAM PODPORY - ROZVOJ A VZDELÁVANIE KLUBOV

Cieľ programu:
- Edukácia manažmentu klubov (manažérske, marketingové a obchodné

zručnosti)
- Vytvorenie workshopov s rôznymi témami o napr. vedení klubu, práci s ľuďmi,

obchodu a marketingu športového subjektu
- organizačno-manažérska zložka

- efektívna práca sekretára,
- financovanie klubu,
- externé spolupráce
- a pod.

- športovo-metodická zložka
- športové vízie a stratégie klubu,
- rozvoj hráčov,
- športový proces

- Budovanie značky klubu
- klubová identita,
- klubová komunita a fanúšikovia,
- akcie a eventy,
- partneri,

- komunikácia a propagácia

Pre koho je program určený:
- pre každý členský klub SZFB
- online prostredie nám dáva možnosť vytvoriť webinár pre každého zástupcu

klubu člena SZFB



  

  

 

 

 
 - webinár bude zaznamený a poskytnutý ako materiál pre každého nový

registrovaný klub v SZFB

Program podpory bol odprezentovaný členom prezídia na zasadnutí P-SZFB dňa
7.2.2022 a bude predsedom KRF navrhnutý na zaradenie ako bod programu na
najbližšie zasadnutie P-SZFB dňa 20.6.2022 tak, aby bola možná realizácia v
súťažnej sezóne 22/23.

TVORBA PREZENTAČNÝCH INFO MATERIÁLOV

CELONÁRODNÉ FINÁLE ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE “SUPER FLORBAL POHÁR”
KRF vytvorila nielen pre potreby celonárodného finále školskej súťaže vo florbale
“Super Florbal POHÁR” prezentačný info materiál (elektronicky, tlačená brožúra),
ktorý slúži na poskytnutie informácii osobám v nasledujúcich otázkach:

● Ako sa stať hráčom
● Ako sa stať rozhodcom
● Ako sa stať trénerom
● Ako sa stať riadnym členom SZFB

Počas celonárodného finále školskej súťaže “Super Florbal POHÁR” bol na akcii
prítomný predseda KRF, ktorý poskytoval informácie a materiály osobám, ktoré
prejavili záujem o niektorú z vyššie uvedených oblastí oblasti.

WEBOVÁ STRÁNKA SZFB.SK
Tieto materiály sú najnovšie aj súčasťou webovej stránky www.szfb.sk, kde sú
priamo na domovskej stránke vizuálne viditeľné pre každého návštevníka stránky.
Každej zo 4 oblastí sú venované samostatné podstránka s informáciami, odkazy na
dôležité podstránky a kontakty.

SUPERFINALE ŠKOLSKÝ ŠPORT 2022 (FUNzóna)
KRF bola zúčastnená ako zástupca SZFB vo FUNzóne na SUPERfinale Školského
športu 2022, kde v rámci propagácie florbalu prezentovala florbal a možnosti vyššie
spomenutých 4 oblastí formou konzultácii a prezentačných materiálov.

VÝBEROVÉ KONANIE NA DODÁVATEĽA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO
VYBAVENIA PRE FINALISTOV ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ



  

  

 

 

 
 P-SZFB uložilo dňa 18.10.2021 KRF zadanie pripraviť výberové konanie na

dodávateľa materiálno-technického vybavenia pre finalistov školských športových
súťaží.

KRF vypracovala zadanie výberového konania, oslovila 3 subjekty, z ktorých
vyhodnotila víťaza výberového konania, ktorý dodal potrebný tovar pre jednotlivé
súťaže - Super Florbal POHÁR, Super Florbal DETI a Super Florbal DETI -
Florbalové zručnosti.

Celý proces prebehol v koordinácii s ekonomickým úsekom (p. Kunšteková) a
osobou zodpovednou za školské súťaže v roku 2022 (p. Kunštek).

NUTRIČNÝ PLÁN PRE REPREZENTÁCIE

V rámci rozvoja florbalu iniciovala KRF riešenie problému so stravovaním našich
reprezentácii na reprezentačných akciách. Aktívne vyhľadala a kontaktovala
profesionálnu výživovú poradkyňu (Mgr. Diana Klásková), ktorá vypracovala
univerzálny nutričný plán, ktorý slúži pre zostavovanie jedálničkov na
reprezentačných akciách. V rámci tejto aktivity taktiež absolvovala prezentáciu, kde
výživová poradkyňa odprezentovala osobne všetky informácie priamo či už o
dôležitosti výživy alebo nutričnom pláne priamo reprezentatom na reprezentačnej
akcii v Trenčíne.

KRF má v pláne svojej činnosti naplánovaných niekoľko ďalších projektov, ktorých
realizácia však bude rovnako, ako už vytvorené projekty, závisieť od pridelených
financií na činnosť KRF. Jedná sa napríklad o:

● PROGRAM PODPORY - STÁŽE TRÉNEROV, MANAŽÉROV A
ROZHODCOV V ZAHRANIČÍ

● PROGRAM PODPORY - MANTINELY
bezúročné financovanie nákupu mantinelov pre nové kluby

● ANALÝZA A UPGRADE WEBOVEJ STRÁNKY A ISF SZFB
zber spätnej väzby od klubov k webovej stránke a ISF SZFB, návrh riešení a
následný implementácia v koordinácii so správcom webovej stránky a ISF
SZFB
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