
Návrh na zmenu Stanov SZFB 
 

Podáva: Marcel Kratochvíl – člen SZFB  

Klub: Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty UK Hurikán Bratislava  

V Ivanke pri Dunaji, 9.4.2021 

 

 

 

Legenda k návrhu:  

prečiarknutý text – navrhujem zrušiť 

text červeným písmom – navrhujem doplniť, príp. nahrádza zrušený text 

text modrým písmom – zdôvodnenie návrhu zmeny alebo doplnenia 

prečiarknutý text so žltým pozadím – navrhujem zrušiť, resp. spadá do inej 

kompetencie 

 

 

 

K prejednaniu návrhu - prosím o diskusiu a schvaľovanie po jednotlivých 

článkoch, príp. odstavcoch alebo bodoch, keďže je možné, že bude viacero 

rôznych návrhov zmeny Stanov a v niektorých bodoch sa budú stretávať alebo 

rozchádzať. Diskusiou a schvaľovaním ako celku by mohlo prísť k situácii, že sa 

pre jeden bod návrhu neschvália aj ostatné body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.szfb.sk/sk/sport-clubs/detail/137/vysokoskolsky-klub-pedagogickej-fakulty-univerzity-komenskeho-hurikan-bratislava


Druhá časť 
Právny systém SZFB 

Článok 6 
Systém predpisov a iných právnych aktov SZFB 

1. Najvyšším predpisom SZFB sú stanovy. 
2. Orgány SZFB v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, 

rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so stanovami SZFB. 
3. V rámci SZFB vydávajú príslušné orgány SZFB najmä tieto ďalšie predpisy SZFB záväzné pre 

všetkých členov SZFB, ktorých činnosti sa týkajú: 
a) volebný poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje prípravu a priebeh volieb do 

volených orgánov SZFB, 
b) rokovací poriadok konferencie SZFB – schvaľuje konferencia; upravuje procesné 

pravidlá rokovania konferencie SZFB, 
c) rokovací poriadok prezídia SZFB – schvaľuje prezídium; upravuje procesné pravidlá 

rokovania prezídia, 
d) ostatné poriadky – schvaľuje prezídium konferencia, upravujú najvýznamnejšie oblasti 

činnosti SZFB, (napr. Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok, Prestupový poriadok, 
Súťažný poriadok a pod. ) 

e) štatúty – schvaľuje prezídium konferencia, upravujú najmä pravidlá činnosti odborných 
komisií a ďalších orgánov SZFB, v rámci pôsobnosti, ktorá im bola zverená, 

f) smernice – schvaľuje prezídium konferencia; upravujú pravidlá fungovania jednotlivých 
úsekov a oblastí v pôsobnosti prezídia a sekretariátu , 

g) organizačný pokyn – vydáva prezident/generálny sekretár alebo riaditeľ príslušného 
úseku SZFB na úpravu organizácie práce a plnenia úloh sekretariátom, ktoré sú v 
pôsobnosti osôb s delegovanou právomocou. 

 
Zdôvodnenie zmeny: Poriadky, smernice a štatúty SZFB sa dotýkajú všetkých oblastí a týkajú sa 
všetkých členov a klubov. Z tohto dôvodu by sa mali zhodnúť a rozhodnúť  o zmenách a úpravách 
uvedených dokumentov kluby a členovia SZFB, ktorí sú zastúpení Konferenciou ako najvyšším 
orgánom. Prezídium pripravuje uvedené dokumenty na schválenie pre Konferenciu. 
 
 
 
 

Článok 31 
Delegáti konferencie SZFB 

1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia riadnych členov, športovcov, 
športových odborníkov a ďalších členov SZFB alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, 
športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SZFB (ďalej len „delegáti“) s 
hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje: 
a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej 

súťaží a 
b) územný princíp, ak je určený v stanovách SZFB. 

2. Kľúč38) pre účasť delegátov na konferencii oprávňuje k účasti nasledujúcich delegátov 
s hlasovacím právom: 
a) delegáti zastupujúci športové kluby, 
b) 1 delegát zastupujúci trénerov, 
c) 1 delegát zatupujúci rozhodcov, 
d) 1 delegát zastupujúci športovcov, 
e) delegáti zastupujúci združenia a iné právnické osoby reprezentujúce florbal alebo iné 

uznané formy florbalu. 
3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písm. a) tvoria zástupcovia športových klubov, vždy jeden delegát za každý klub, 
ktorý má v súťažiach SZFB minimálne dve aspoň jedno družstvo, s určeným počtom hlasov 



podľa odseku 5, 
b) odseku 2 písm. b) tvorí zástupca trénerov, ak ho navrhne záujmová organizácia trénerov 

(riadny člen), vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1 
c) odseku 2 písm. c) tvorí zástupca rozhodcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

rozhodcov (riadny člen), vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1 
d) odseku 2 písm. d) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov (riadny člen), alebo najmenej 50 športovcov – individuálnych členov SZFB, 
vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1. Delegátom konferencie sa stáva len ten zástupca 
športovcov, ktorý bude mať najvyšší počet návrhov od športovcov. V prípade rovnakého 

počtu návrhov, rozhoduje vyšší počet športovcov z extraligových klubov. V ďalšom 
prípade pri rovnosti rozhoduje los. 

e) odseku 2 písm. e) tvoria zástupcovia združení a iných právnických osôb (riadnych členov) 
reprezentujúcich florbal alebo iné uznané formy florbalu, za každé združenie alebo 
právnickú osobu vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1 

4. Prezídium je povinné najneskôr 30 dní pred dňom konania konferencie zabezpečiť zoznam 
registrovaných členov za športové kluby SZFB a zoznam družstiev klubov v súťažiach SZFB. 
Za dátum, ku ktorému sa takýto zoznam vyhotoví, sa spätne použije najbližší z termínov 31. 
marec, 30. jún, 30. september alebo 31. december. 

5. Počty hlasov delegátov športových klubov SZFB sú určené nasledovne: 
a) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB nie viac ako 

20 členov má 1 hlas  
b) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 21, 

ale nie viac ako 60 členov má 2 hlasy  
c) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 61, 

ale nie viac ako 110 členov má 3 hlasy, 
d) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 

111, ale nie viac ako 150 členov má 4 hlasy, 
e) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 

151, ale nie viac ako 200 členov má 5 hlasov, 
f) každý delegát športového klubu SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB viac ako 200 

členov má 6 hlasov. 
g) každý riadny člen podľa čl. 31, ods. 3, písm. a), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku konania Konferencie SZFB družstvo v extralige mužov 
alebo extralige žien má za každé zúčastnené družstvo 1 hlas naviac k počtom hlasov 
určených podľa písm. a) až e) tohto odseku. 

6. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť ich 
náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát konferencie. 
Delegátom konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZFB len na základe 
výkonu funkcie v orgáne SZFB. Delegátom konferencie, ktorý zastupuje riadneho člena je 
štatutárny orgán riadneho člena alebo ním poverená osoba. 

7. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí konferencie 
predložením 
a) zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, 
b) uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta, 

c) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov SZFB, 
ktorých zastupuje alebo 

d) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje. 

8. Každý delegát konferencie má určený počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Oprávnenie 
hlasovať majú výlučne prítomní delegáti konferencie. Delegáta môže na konferencii 
zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. 

9. Každý delegát konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov. Volení náhradníci sú 
evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie 
náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého 
mandát zanikol. 

10. Evidenciu delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane 
poradia náhradníkov vedie a priebežne aktualizuje sekretariát SZFB na základe písomných 



podkladov, ktoré sú členovia SZFB povinní bezodkladne doručovať SZFB. 
11. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia od delegáta 

konferencie alebo jeho náhradníka nie je povolené. 
12. Oprávnenie byť delegátom konferencie s právom hlasovať bude preukázateľným spôsobom 

zaznamenané povereným pracovníkom sekretariátu. 
13. Členovia SZFB, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojich 

delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 2 a 3 zabezpečia voľbu delegátov tak, aby 
mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi 
oznámiť SZFB najneskôr jeden deň pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch 

       volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a  
       ich náhradníkoch. 

14. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SZFB a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú 
hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta alebo delegátov 
konferencie. 

 
Zdôvodnenie zmeny: Právo zúčastniť sa Konferencie a právo hlasovať by mal mať každý riadny 
člen, resp. klub registrovaný v SZFB bez ohľadu na množstvo prihlásených družstiev v súťažiach. 
Následná úprava počtu hlasov je logickým dôsledkom zmeny v bode 3a článku 31. 
 
 
 

Článok 32 
Právomoci konferencie SZFB 

1. Konferencia má v rámci SZFB právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu. 
2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia 

kvalifikovanou väčšinou, patrí 
a) schvaľovať stanovy a ich zmeny, pričom návrh zmeny stanov musí člen SZFB zaslať 

najneskôr 20 dní pred stanoveným termínom konferencie na sekretariát, návrhmi po 
termíne sa konferencia nebude zaoberať 

b) schvaľovať reorganizáciu súťaží riadených SZFB, 
c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 

250 000 € 20.000€, 

d) schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je 
SZFB spoločníkom alebo akcionárom, 

e) schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo 
obchodnej spoločnosti, ktorej je SZFB spoločníkom alebo akcionárom, 

f) schvaľovať rozpočet, ktorý pripravuje Prezídium 
g) rozhodovať o výške členského príspevku, 
h) schvaľovať  návrh strategického plánu SZFB na príslušné volebné obdobie 
i) rozhodovať, na návrh prezídia, o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie 

marketingových práv SZFB uvedených v odseku 1 a 2 článku 63 alebo ich časti po 
časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov 
 

Zdôvodnenie zmeny: Konferencia je najvyšším orgánom SZFB, a preto by jej mali prislúchať 
všetky zásadné rozhodnutia.  
Medzi tie patria: uzatváranie zmlúv, pri ktorých je hodnota plnenia vyššia ako 20000€. Doterajšia 
hodnota, ktorá bola cca 25-35% ročných príjmov (podľa výšky rozpočtu), o ktorej rozhodovalo 
Prezídium bez akejkoľvek povinnosti oznámiť túto skutočnosť alebo zámer členom, by nemala 
byť akceptovateľná. Táto zmena je prepojená so zmenou v článku 44 bod 3 (Právomoci 
Prezidenta) 
Body 2f), 2g), 2h), 2i) by mali patriť takisto k právomociam Konferencie, nakoľko členom SZFB – 
klubom prináleži rozhodovanie a určovanie si priorít fungovania zväzu, ako aj rozhodovanie 
o použití financií v rozpočte. Do toho spadá aj určovanie členského príspevku, práve na základe 
spoločnej dohody o použití financií v rozpočte, ktorý pripraví Prezídium. A v neposlednom rade 
tam patrí rozhodovanie o využívaní marketingových práv SZFB. 

 



3. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, ďalej patrí najmä: 
a) schvaľovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok a ich zmeny, 
b) rozhodovať o neprijatí za člena SZFB alebo o vylúčení člena z SZFB, 
c) rozhodovať o prijatí a vylúčení čestného člena, 
d) rozhodovať o udelení titulu čestného prezidenta, 
e) voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov prezídia, 
f) voliť a odvolávať kontrolóra, ktorý je zároveň predsedom revíznej komisie, 
g) voliť a odvolávať podpredsedu revíznej komisie 
h) voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie, 
i) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 
j) voliť a odvolávať členov odvolacej komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v 

druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. 39) 
k) schvaľovať správu o hospodárení SZFB a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej 

spoločnosti, ktorej je SZFB spoločníkom alebo akcionárom, 
l) schvaľovať výročnú správu SZFB v súlade so Zákonom o športe podľa §9 ods. 5, 
m) schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra, 
n) brať na vedomie správu o činnosti prezidenta a prezídia, 
o) brať na vedomie výročnú správu kontrolóra, 
p) brať na vedomie správu audítora k účtovnej závierke, 
q) rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SZFB; 

r) rozhodovať o vstupe SZFB do organizácie športových zväzov alebo iných športových 
organizácií, ako aj o vystúpení SZFB z organizácií, ktorých je členom, 

s) rozhodovať o zániku SZFB dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom 
združenia, 

t) rozhodovať o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe 
konferencie, 

u) rozhodovať o schválení smerníc SZFB a o ich zmenách, 
v) rozhodovať o termínovej listine a iných športovo-technických predpisoch 

a dokumentoch SZFB, 
w) rozhodovať o ustanovení a odvolaní trénerov reprezentačných družstiev a ostatného 

technického personálu, 
x) schvaľovať všetky poriadky SZFB. 

Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti 
iných orgánov SZFB. 
 
Zdôvodnenie zmeny: Konferencia je najvyšším orgánom SZFB, a preto by jej aj v tomto bode mali 
prislúchať všetky zásadné rozhodnutia. Tými by mali byť aj body 3u), 3v), 3w), 3x), nakoľko sa 
týkajú všetkých a rozhodnutia v daných bodoch sú zásadnými pre fungovanie SZFB. Všetky 
podklady k týmto bodom vypracováva a predkladá Prezídium. 
Tieto zmeny sú v priamom vzťahu s článkom 41 (Právomoci prezídiu SZFB) 

 
Článok 33 

Uznášaniaschopnosť konferencie SZFB 

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom 
hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s 
právom hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu. 

2. Ak konferencia nie je na jej začiatku uznášaniaschopná, stáva sa ňou po uplynutí 30 minút od 
jej plánovaného začiatku, s počtom prítomných delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa 
schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak 
Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu. 

 
Zdôvodnenie zmeny: Aby sa zabránilo zrušeniu plánovanej konferencie SZFB je návrhom bod 2, 
ktorý umožní konanie konferencie prakticky pri akomkoľvek počte prítomných delegátov s právom 
hlasovať bez ohľadu na to, že sa niektorí delegáti – zástupcovia nezúčastnia konferencie 
z akéhokoľvek dôvodu. 



Článok 35 
Program riadnej konferencie SZFB 

1. Prezídium zostaví program konferencie na základe návrhov členov prezídia, členov SZFB a 
ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. 

2. Na návrh prezidenta alebo delegáta môže byť program konferencie zmenený alebo  doplnený 
na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak je konferencia uznášaniaschopná 
podľa čl. 33, a ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom 
hlasovať. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. 
V otázke, ktoré nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len 
odporúčania a stanoviská. 

3. Konferencia nemôže rozhodovať aj o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe 
schválenom delegátmi konferencie. V A to v rámci bodu “Rôzne”. alebo “Diskusia”, alebo 
bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže konferencia prijímať iba odporúčania a 
stanoviská. 

 
Zdôvodnenie zmeny: Počas konania konferencie môžu vzniknúť otázky alebo situácie, z ktorých 
vyplynú návrhy o bodoch, ktoré neboli v programe konferencie a rozhodnutie o ich schválení alebo 
zrušení môžu byť prínosom pre SZFB. 
 

Článok 40 
Zasadnutia prezídia SZFB 

1. Prezídium zasadá podľa potreby, spravidla raz za 3 mesiace. 
2. Zasadnutia prezídia zvoláva a ich priebeh riadi prezident alebo ním poverený člen prezídia. 
3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov prezídia alebo ak sa má 

rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje 
ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne zasadnutie prezídia SZFB do 
7 dní od obdržania žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia 
prezídia. 

 
 
Zdôvodnenie zmeny: Nie je prípustné, aby prezídium rozhodovalo v záležitostiach, ktoré spadajú 
do kompetencie Konferencie. 
 

 
Článok 41 

Právomoci prezídia SZFB 
 
Prezídium SZFB: 
 

a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SZFB zverené do právomoci 
konferencie alebo iných orgánov SZFB, 

b) schvaľuje  vypracováva návrh strategického plánu SZFB na príslušné volebné obdobie 
c) schvaľuje vypracováva a plní projekty a  úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu 

SZFB a prerokováva správy o ich plnení, o ktorých v rámci správy o činnosti informuje 
konferenciu, 

d) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej konferencie, 
e) volí a odvoláva výkonného viceprezidenta z členov prezídia podľa článku 38 odsek 5, 
f) volí členov revíznej komisie a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 
g) volí členov licenčných orgánov, ak budú ustanovené 
h) volí a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, 
i) ustanovuje regionálne rady podľa územného členenia samosprávy Slovenska 

j) usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena prezídia v 
spolupráci s príslušným predsedom komisie a generálnym sekretárom, ak bude 
ustanovený, a sekretariátom, 

k) v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny, 
l) rozhoduje o schválení smerníc SZFB, štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a 



o ich zmenách, 
m) rozhoduje o schválení návrhu prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho 

sekretára, 
n) rozhoduje pripravuje termínovú listinu a návrhy iných športovo-technických predpisov 

a dokumentov SZFB  
o) rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním majstrovských a pohárových 

súťaží, 
p) rozhoduje o výške členského príspevku, 
q) schvaľuje zaradenie športovcov do štátnej reprezentácie a jednotlivých reprezentačných 

družstiev a výkonnostné kritéria pre zaradenie do reprezentácie a jednotlivých družstiev 
r) schvaľuje nominácie členov štátnej športovej reprezentácie na významné súťaže, 
s) schvaľuje návrh na zaradenie športových reprezentantov do rezortného športového 

strediska, pokiaľ je také vytvorené, 

t) schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov a výkonnostné 
kritéria pre zaradenie do tohto zoznamu, 

u) schvaľuje predpisy pre metodické riadenie a usmerňovanie prípravy športových 
reprezentantov a talentovaných športovcov, 

v) schvaľuje zabezpečuje organizáciu a riadenie celoštátnych súťaží a iných súťaží, 
w) schvaľuje druhy športových odborníkov pre florbal vrátane ich odbornej spôsobilosti 

vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti vo florbale a schvaľuje ich odbornú 
prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, 

x) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na uznanie 
príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný právny predpis, 

y) rozhoduje o ustanovení a odvolaní trénerov reprezentačných družstiev a ostatného 
technického personálu, 

z) vytvára materiálne a organizačné podmienky pre reprezentačné družstvá SR, 

aa) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SZFB a navrhuje 
rozhodcov a delegátov na listiny medzinárodnej športovej organizácie, 

bb) schvaľuje nomináciu kandidátov na voľby do orgánov športových organizácií, ktorých je 
SZFB členom 

cc) schvaľuje pripravuje všetky poriadky SZFB na schválenie konferenciou s výnimkou 
Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku, 
dd) rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia SZFB, 
ee) predkladá konferencii správu o hospodárení a návrhy rozhodnutí o zásadných otázkach 

hospodárenia SZFB, 
ff) zabezpečuje dodržiavanie stanov, 
gg) rozhoduje o dočasnom pozastavení členstva v SZFB, 
hh) rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou 

SZFB, 
i) rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania 

funkcionára SZFB, až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania, 
jj) rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti prezídia na iné orgány SZFB 

alebo na tretie osoby. 
 
Zdôvodnenie zmeny v článku 41: Prezídium je výkonnou zložkou SZFB, a preto je jeho úlohou 
pripravovať podklady pre Konferenciu, plniť úlohy a projekty schválené konferenciou a 
zabezpečovať chod SZFB. Zmeny v tomto článku sú prepojené s článkom 32 (Právomoci 
konferencie SZFB), pričom ide hlavne o zmenu z rozhodovacej moci, ktorá prináleží Konferencii, 
na výkonnú. 
Body 41q), 41r), 41s), 41t), 41u) by mali spadať do kompetencie Komisie reprezentácie 
a reprezentačných trénerov – Článok 55 (Odborné komisie SZFB), bod 7f). 
 
 
 
 
 



Článok 44 
Právomoci prezidenta SZFB 

1. Najdôležitejšími úlohami prezidenta sú: 

a) vystupovať v mene SZFB, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so 
štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi, 

b) vystupovať v mene SZFB, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy v rámci 
medzinárodných stykov, najmä vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným 
národným športovým federáciám/zväzom, 

c) koordinovať vzťahy medzi SZFB, IFF, ako aj vzťahy SZFB s ostatnými športovými 
organizáciami, 

d) iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu SZFB ako národného športového zväzu 
so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako 
aj s inými športovými zväzmi, 

e) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SZFB za účelom naplnenia cieľov 
vykonávaním hlavných činností uvedených v článku 3, 

f) prostredníctvom generálneho sekretára, ak je ustanovený, a sekretariátu realizovať 
rozhodnutia prijaté konferenciou a prezídiom, 

g) dohliadať na prácu a činnosť generálneho sekretára, ak je ustanovený, a sekretariátu. 
2. Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva 

alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SZFB, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o 
úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok 
SZFB, iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a 
odporúčania kontrolóra a právneho zástupcu. 

3. Prezident je oprávnený v mene SZFB uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 100000€ 
20000 € až po predchádzajúcom súhlase prezídia konferencie, ak podľa Stanov schvaľovanie 
zmluvného vzťahu nie je vyhradené konferencii.  Hodnota zmluvného vzťahu sa vzťahuje aj 
na zmluvné vzťahy, v ktorých sú platby rozdelené na niekoľko samostatných platieb alebo do 
pravidelných periodických platieb v rámci účtovného obdobia SZFB 41), ktorých súčet je 
rovnajúci sa hodnote nad 100000€ 20000 € a ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho 
vzťahu. 

4. Prezident je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu. 
 
 
Zdôvodnenie zmeny: Nemala by byť akceptovateľná a mala by byť znížená doterajšia hodnota 
zmluvného vzťahu, ktorou bolo cca 10-15% ročných príjmov (podľa výšky rozpočtu). O tejto sume 
rozhodovalo Prezídium bez akejkoľvek povinnosti oznámiť túto skutočnosť alebo zámer členom 
SZFB, pričom by Prezident oznámil až fakt, že zmluva bola podpísaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piata časť 
Právne postavenie SZFB a spôsob konania v mene SZFB 

Článok 57 
Právne postavenie SZFB 

SZFB je právnickou osobou v právnej forme občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

 

Článok 58 
Štatutárne  orgány SZFB 

SZFB koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je: 
1. prezident SZFB, alebo ním poverená a splnomocnená osoba 
2. výkonný viceprezident SZFB, 
3. generálny sekretár SZFB 
pričom každý z nich koná v zmysle osobitného predpisu SZFB. 

 
Článok 59 

Podpisovanie v mene SZFB 
1. Účtovné doklady podpisuje vždy štatutárny orgán SZFB spolu s ďalšou poverenou osobou, 

vždy vo dvojici. alebo ním poverená a splnomocnená osoba 
2. Podpisovanie v mene SZFB sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu SZFB, 

menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 
 
 
 

Zdôvodnenie zmeny: Štatutárny orgán by mala byť jedna osoba, a to Prezident, ktorý môže 
poveriť a splnomocniť aj iné osoby na zastupovanie, pričom je v každom okamihu štatutárnym 
orgánom vždy iba jedna osoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šiesta časť 
Hospodárenie SZFB 

Článok 60 
Základné pravidlá hospodárenia SZFB 

1. Účtovným obdobím SZFB je jeden kalendárny rok. 
2. Príjmy a výdavky SZFB sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho 

obdobia vyrovnané. 
3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov SZFB, 

vykonanie riadnej účtovnej závierky a správy o hospodárení zodpovedá prezident. 
4. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných 

záležitostí SZFB je zodpovedný prezident. 
5. SZFB hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje prezídium. konferencia 
6. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami SZFB, dotácie a príspevky z 

verejných zdrojov, členské príspevky a iné príjmy SZFB sa využívajú na napĺňanie poslania a 
cieľov SZFB a na úhradu výdavkov (nákladov) s tým spojených. 

 
Zdôvodnenie zmeny: Schvaľovanie rozpočtu by malo byť jednoznačne v kompetencii Konferencie, 
ako je uvedené v článku 32, bod 2f) 
 

Článok 63 
Marketingové práva SZFB 

1. SZFB je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, 
ktoré spadajú do jeho kompetencie a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času 
a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, 
majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovo-obrazových 
záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a 
iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, 
šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, 
nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach 
(autorský zákon). 

2. SZFB má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu 
záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie 
originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, 
masovokomunikačných médií alebo nosičov dát zo športových podujatí SZFB a aktivít a akcií 
organizovaných alebo zastrešovaných SZFB. 

3. Prezídium Konferencia, na návrh prezídia, rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na 
využívanie práv uvedených v odseku 1 a 2 alebo ich časti po časovo obmedzenú dobu 
niektorému zo svojich členov. 

4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1 a 2 patrí do výlučnej kompetencie prezídia 
konferencie, ktorá môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne 
SZFB, alebo či za účelom využívania týchto práv SZFB založí obchodnú spoločnosť, v 
ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom, a podiel na zisku obchodnej 
spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie úloh súvisiacich so 
zabezpečením štátnej reprezentácie, rozvojom mládežníckeho športu a športu detí a 
starostlivosť o talentovanú mládež. 

5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 4 nemôže byť prevedený 
na iný subjekt, ak konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak. 

 
 
Zdôvodnenie zmeny: Takto zásadná otázka, ktorá sa týka marketingových práv SZFB, by mala byť 
jednoznačne v kompetencii Konferencie, ako je uvedené v článku 32, bod 2i) 
 


