
 

 

 
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Konferencia Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia Zvolen, Hotel Tenis 

Deň konania zasadnutia 5. 7. 2022 

Čas začiatku zasadnutia 10.00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 20.05 h 

Predsedajúci Juraj Hvozdík 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Delegáti klubov prítomní na zasadnutí  

1. Juraj Dudovič  Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice 

2. Michal Bortlík  Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity  

   Komenského Hurikán Bratislava 

3. Jozef Mlynarčík ŠK Lido  

4. Patrik Foltys  ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

5. Daniel Baránek Academic Žilinská univerzita v Žiline 

6. Helena Kunšteková Žatva 90 Dolný Kubín 

7. Tomáš Juhás  TJ A-FbO Nižná 

8. Peter Tydlačka NTS FK - ZŠ Nemšová 

9. Martin Kopejtko FK Florko Košice 

10. Miroslav Sága  ŠK 1. FBC Trenčín 

11. Jana Sokolíková ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 

12. Oto Divinský  1.SC Malacky 

13. Juraj Matejka  FK AS Trenčín  

14. Juraj Hvozdík  ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

15. Vladimír Roziak Snipers Bratislava 

16. Darius Siheľský Florbalový klub Michalovce 

17. Jakub Pandoš  FBC Mikuláš Prešov 

18. Ján Motešický Sabinovský florbalový klub 

19. Miroslav Kunštek FbK Turany 

20. Peter Hinka  Klub hokejbalu a florbalu Púchov 

21. Dušan Ďuríček ŠK Harvard Partizánske 

22. Veronika Bělová FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

23. Slavomír Ciglan DTF team Detva 

24. Matúš Gergelčík Školský športový klub Stars Lipany 

25. Patrik Bulko  FBC Páv Piešťany 

26. Marek Onderko Florbalová akadémia Košice 

27. Maroš Jakubčo OZ Falcons Stará Ľubovňa 

Číslo zápisnice SZFB-K-01/2022 



 

 

28. Tibor Drozd  Footballandia 

29. Eduard Szabo  Up Management s.r.o. 

30. Marek Marko  Športový klub FBC Levice 

31. Lukáš Mitter  Športový klub FTC Fiľakovo 

 

Delegáti klubov neprítomní na zasadnutí 

1. Marián Zrník  ŠK Juventa  Žilina 

2. Milan Burdeľ  FK Tvrdošín 

3. Vladimír Gábor ŠK 98 Pruské 

4. Radoslav Ujhelyi Občianske združenie Mladosť Trebišov 

5. Michal Vlček  MKŠK FK Kysucké Nové Mesto 

6. Vladimír Koňak ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 

7. Matej Vanta  Candy klub 

8. Roman Kičko  FBC Lions Bratislava 

9. Jakub Sieber  Žltý Sneh Košice 

10. Tomáš Trudič  Fair Play Sports 

11. Daniel Struhár Florbalový klub Brezno 

12. Marián Polák  Športová škola Galaktikos 

13. Ľubomír  Adamčík  Spojený Florbalový  klub Rabča a Oravská Polhora "FBK  

   RAptORs" 

14. Beáta Pinterová Športový klub Fair Levice 

15. Zdenko Babík  1. FBK Banská Bystrica 

16. Samuel Halmo Slovenská športová agentúra 

17. Peter Klimčík  TJ Tatran FBK Zakamenné 

18. Rastislav Zajac FK Martinské Medvede 

19. Lukáš Kuzl  Revel sport club 

20. Peter Jurga  JSC educationis 

21. Peter Holekši  Športový klub Modra 

22. Ján Muravský  Florbalový klub QuickBall Levoča 

23. Boris Sztruhár  BS floorball Academy 

 

Hostia prítomní na zasadnutí  

1. Ľuboš Sarnovský 

2. Pavol Popovec 

3. Peter Zámečník 

4. Juraj Kašuba 

5. Gabriel Nagy 

6. Mário Haluška 

7. Daniel Dobrovodský 

8. Peter Vrba 

9. Miroslav Bukviš  

10. Ľubomír Ihradský 

11. Dávid Vagaský 

12. Tomáš Chvála 

13. Jakub Klobučník 

14. Roman Cibik 

 



 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 28 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 

V čase zahájenia konferencie prítomných 31 delegátov so 130 hlasmi 

66 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu konferencie bola dodržaná 

bola 

 

Schválený program konferencie 

1. Otvorenie 

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

a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB 

5. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

6. Správa o činnosti odborných komisií 

7. Zmena Stanov SZFB 

8. Správa o hospodárení SZFB 

9. Správa audítora k účtovnej závierke 

10. Výročná správa SZFB 

11. Výročná správa kontrolóra 

12. Podpora klubov 

13. Marketing SZFB 

14. Otázky a odpovede členov SZFB 

15. Predpisy súťaží a smernice SZFB 

16. Dopad inflácie a zvyšovanie energií na sezónu 2022/23 vo florbale 

17. Záver 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2. -  4., 6. – 11.,  

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
5., 12., 13., 14., 15. 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

Bod č. 1 Otvorenie  

Popis Konferencia SZFB začala video prezentáciou z podujatia Florbalové osobnosti 

sezóny, ktorá sa uskutočnila 18. 6. v Kysuckom Novom Meste. 

Následne konferenciu otvoril prezident Slovenského zväzu florbalu Martin 

Kopejtko. Privítal všetkých delegátov a hostí konferencie a odovzdal slovo 

predsedajúcemu Jurajovi Hvozdíkovi, ktorý takisto privítal všetkých 

delegátov a hostí konferencie. 

Po vykonanej prezentácii bolo prítomných 31 delegátov, ktorí disponovali 

130 platnými hlasmi. Na uznášaniaschopnosť konferencie bolo potrebných 28 

prítomných delegátov, takže predsedajúci konštatoval, že konferencia je 

uznášaniaschopná a môže pokračovať ďalším bodom programu rokovania. 

 

 

Bod č. 2 Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

Popis Predsedajúci konferencie navrhol: 

- za skrutátorov M. Bukviša, J. Kašubu, D. Siheľského 

- za overovateľov zápisnice: P. Vrbu, M. Bortlíka 

- za členov mandátovej komisie: H. Kunštekovú, M. Kunšteka, D. 

Vagaského 

- za členov návrhovej komisie: O. Divinského, P. Hinku, P. Bulka 

- za zapisovateľa: O. Divinského 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/001-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• skrutátorov: M. Bukviš, J. Kašuba, D. Siheľský 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 125  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  5  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/002-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• overovateľov zápisnice: P. Vrba, M. Bortlík 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/003-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• členov mandátovej komisie: H. Kunšteková, M. Kunštek, D. Vagaský 



 

 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/004-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• členov návrhovej komisie: O. Divinský, P. Hinka, P. Bulko 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130 /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/005-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa: O. Divinský 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 3 Schválenie programu konferencie 

Popis Predsedajúci konferencie oboznámil delegátov s programom  konferencie, 

ktorý bol klubom zaslaný elektronicky: 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

členov mandátovej a návrhovej komisie  

3. Schválenie programu konferencie  

4. Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB  

5. Správa o činnosti prezidenta a prezídia  

6. Správa o činnosti odborných komisií  

7. Zmena Stanov SZFB  

8. Správa o hospodárení SZFB  

9. Správa audítora k účtovnej závierke  

10. Výročná správa SZFB  

11. Výročná správa kontrolóra  

12. Podpora klubov  

13. Marketing SZFB  

14. Otázky a odpovede členov SZFB  

15. Predpisy súťaží a smernice SZFB  

16. 16. Záver  

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

J. Motešický: Navrhol zaradiť do programu nový bod - Dopad inflácie a 

zvyšovanie energií na sezónu 2022/23 vo florbale. 

J. Hvozdík: Navrhol, aby sa hlasovalo najprv o tomto návrhu doplnenia 

programu a následne by sa hlasovalo o celom programe.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Program  

  

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/006-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• doplnenie programu o bod „Dopad inflácie a zvyšovanie energií na 

sezónu 2022/23 vo florbale“ 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 119  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  5  /  NEHLASOVAL: 6 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/007-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Program Konferencie SZFB: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

členov mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 



 

 

4. Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB 

5. Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

6. Správa o činnosti odborných komisií 

7. Zmena Stanov SZFB 

8. Správa o hospodárení SZFB 

9. Správa audítora k účtovnej závierke 

10. Výročná správa SZFB 

11. Výročná správa kontrolóra 

12. Podpora klubov 

13. Marketing SZFB 

14. Otázky a odpovede členov SZFB 

15. Predpisy súťaží a smernice SZFB 

16. Dopad inflácie a zvyšovanie energií na sezónu 2022/23 vo florbale 

17. Záver 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0  / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok 

hlasovania 

Schválené  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 4 Návrh na vylúčenie riadneho člena zo SZFB 

Popis Materiál predložil M. Kunštek (Matrika SZFB), ktorý podal návrh na 

vylúčenie klubu „Športový klub Belá“, ktorý  neuhradil členský príspevok za 

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

viaceré výzvy a upomienky. Aj napriek snahe zo strany zväzu dosiahnuť od 

klubu oficiálne odhlásenie v zmysle stanov, stále sa to nedarí a preto bol 

podaný návrh na ich vylúčenie. Klub bol naposledy v organizovanej súťaži 

SZFB v sezóne 2017/18. Po odprezentovaní M. Kunštekom materiál 

doplnila H. Kunšteková. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

M. Onderko: Pýtal sa na dôvody vylúčenia. 

M. Sága: Informoval sa, či existujú nejaké kritéria, za akých je možné klub 

vylúčiť zo SZFB. 

Na otázky odpovedali J. Hvozdík a M. Kunštek. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 Mat01/01K-2022 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/008-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vylúčenie riadneho člena SZFB Športový klub Belá z dôvodu neplnenia 

si základných povinností riadneho člena v SZFB 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 5 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

Popis Správu o činnosti prezidenta a prezídia predložil prezident SZFB M. 

Kopejtko. Správa o činnosti prezidenta a prezídia obsahovala činnosti a 

projekty ktoré sa v uplynulom období realizovali, resp. sa pripravovali na 

realizáciu v nasledujúcom období. Prezident vypichol za veľmi dôležité 

veľké úsilie zaradiť florbal medzi profesionálne športy v čase obmedzení 

vďaka pandémie koronavírusu a umožnenie súťažiť aspoň v najvyšších 

seniorských súťažiach, čím sa florbal stal dôveryhodným partnerom. Počas 

úvodného roku vo funkcii prezident absolvoval vyše 50 stretnutí s klubmi, 

v regiónoch, so starostami s cieľom zistiť aktuálny stav v čase koronakrízy 

a upozorniť na pripravované aktivity a prezentovať nové myšlienky. Na 

ministerstve rozvoja sa riešil projekt elementárnej športovej infraštruktúry 

zameraný hlavne na menšie tréningové haly pri ZŠ. Dôležité boli aj 

rokovania na ministerstve školstva, kde sa podarilo dostať florbal medzi 

TOP školské športy. Podmienky sa zlepšili aj v reprezentácii, kde sa zlepšila 

starostlivosť o hráčov vďaka rozšíreniu realizačných tímov o lekára, 

fyzioterapeutov. V rámci vzdelávania sa podarila výborná spolupráca s VŠ, 

vybudovanie regionálnych florbalových akadémií a spolupráca pri 

vzdelávaní s NŠC. Potešujúcim faktorom je aj vznik nových klubov, ktoré sa 

perspektívne chcú venovať mládežníckym družstvám. Na záver prezident 

poďakoval všetkým klubom, členom, funkcionárom, bez ktorých by sa tieto 

úspechy a rozvoj slovenského florbalu nepodarilo zrealizovať. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 Prezentácia 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/009-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 124  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  6  /  NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 6 Správa o činnosti odborných komisií 

Popis V rámci tohto bodu informovali členovia odborných komisií o činnosti 

svojich komisií.  

D. Vagaský z LK SZFB informoval o usporiadaní Pohára SZFB, ktorý 

vyvrcholil Final 4 turnajom najlepších 4 družstiev v Košiciach. Počas sezóny 

sa LK venovala intenzívne prípravou a úpravou súťažných systémov 

pre nasledujúcu sezónu. Okrem toho komunikovala s klubmi a ostatnými 

komisiami. 

M. Kunštek informoval o školských súťažiach. Prezentoval rozdelenie 

a nastavenie jednotlivých súťaží, ich organizáciu, spoluúčasť škôl. 

Informoval o záverečnom finálovom turnaji v súťaži Super Florbal Pohár, 

ktorý sa konal v Trenčíne. 

T. Juhás z KRO SZFB informoval o situácii s nominovaním rozhodcov počas 

pandémie koronavírusu, kde najväčšie problémy boli v BA regióne, ale 

zväčša sa dalo pokryť zápasy aspoň jedným rozhodcom. Rozhodcovia 

absolvovali video diskusie raz do mesiaca, v rámci ktorých prebehlo 

rozoberanie sporných zápasových situácii medzi rozhodcami s cieľom 

zjednotiť posudzovanie situácií. Odborné prípravy rozhodcov zastrešuje 

KVTM, s ktorou prebehli aktívne konzultácie ohľadne náplne školení. 

Cieľom do budúcnosti je aktívna práca s nováčikmi a regionálnymi 

rozhodcami prostredníctvom nominácie skúseného rozhodcu, zvýšenie 

odmien pre rozhodcov regionálnych súťaži a schválenie Kódexu rozhodcov. 

J. Matejka z KRMR informoval o činnosti KRMR. Vyzval trénerov klubov, 

aby využili novinku, otvorené reprezentačné tréningy a konzultácie 

trénerov reprezentácie s klubovými trénermi. Vďaka zlepšenej 

komunikácie sa podarilo otvoriť dvere hráčkam v reprezentácii žien, ktoré 

odmietli reprezentovať. Poukázal na úspešné výberové konania 

reprezentačných trénerov juniorov a junioriek. Pripravujú sa priateľské 

zápasy v rámci projektu „Tour de Club“ pre reprezentácie juniorov, 

junioriek, ženy plánujú zápasy v ČR a muži vo Švédsku. Do reprezentačných 

akcií sa zapojilo viac hráčov vďaka jednodňových zrazov. Pracuje sa na 

projekte novej reprezentácie U17 s cieľom, aby mladí hráči a hráčky získali 

medzinárodné skúsenosti ešte pred vstupom do reprezentácie U19. 

Spomenul taktiež nedávnu výhru mužov nad reprezentáciou zo svetovej 

štvorky Českom na kvalifikácii MS. 

R. Cibik z KRF SZFB informoval o pripravovanej podpore platených 

sekretárov klubov, ďalej o schválenej podpore na vznik nových 

dievčenských družstiev, kde je vyčlenených 10000 €. Na jeseň sa pripravuje 

edukačný program zameraný na riadenie klubu. Okrem pripravovaných 

programoch podpory sa komisia zúčastnila rôznych promo podujatí, kde 

prezentovala SZFB. 

D. Siheľský z KVTM poďakoval klubom za spoluprácu, taktiež trénerom 

regionálnych výberov a upozornil na to, že ak chceme byť úspešní, musíme 

začať od základov. Je potrebné, aby sme išli cestou kvality. Komisia ocenila  

výbornú spoluprácu s klubmi. Na kvalitnú činnosť komisie je ale potrebné 

zvýšiť jej rozpočet. V pláne má komisia rozšíriť vzdelávací portál. 

Vyjadrenia 

členov 

M. Onderko: Pýtal sa koľko žiakov zo školských súťaží je registrovaných 

v SZFB, koľko sa podarilo dostať do florbalu. Chýba mu analýza vplyvu 



 

 

orgánu školských súťaží na počet nových registrovaných hráčov v SZFB. Odpovedal 

mu M. Kunštek, že ešte nie sú dáta spracované, keďže školské súťaže 

skončili len nedávno, ale počtami žiakov sa bude zaoberať. 

D. Dobrovodský: Uvítal by, keby zväz informoval kluby o konaní školských 

súťaží, aby kluby mohli byť súčasťou týchto turnajov a mohli komunikovať 

so školami pri vyhľadávaní talentov pre florbal. 

R. Cibik: Vysvetlil, že školské súťaže sú projektom MŠ SR a nie zväzu, zväz 

iba participuje na tomto projekte. 

M. Sága: Podporil názor D. Dobrovodského, aby kluby boli o týchto akciách 

informované. 

P. Hinka: Mal otázku na LK, prečo sa zrušilo play-off v JEX. Odpovedal D. 

Dobrovodský, že LK bude brať do úvahy názor klubov a preto prebehlo 

hlasovanie klubov a kluby sa tak dohodli. 

M. Onderko: Kritizoval toto hlasovanie, podľa neho bolo alibistické. 

D. Vagaský: Mal otázku na KVTM, či sa plánuje vzdelávanie trénerov 

ohľadom pravidiel florbalu a komunikácie s rozhodcami, nakoľko sa 

rozhodcovia stretávajú s nevraživosťou zo strany trénerov. Odpovedal D. 

Siheľský, že počas školení sa venujú aj pravidlám florbalu. 

V. Roziak: Očakával z týchto správ o činnosti konkrétne čísla, aby sme 

vedeli, čo chceme svojou činnosťou dosiahnuť, aby boli uchopiteľné 

a následne aj kontrolovateľné a vyhodnotiteľné. 

M. Sága: Mal otázku na LK, na základe čoho sa riadi pri výbere 

organizátorov M-SR a záverečných turnajov mládeže. Upozornil, že nie je 

vhodné do jednej haly umiestniť 2-3 ihriská. Treba ihriská rozdeliť do viac 

hál. Na KRMR mal otázku, kedy bude zväz refundovať náklady klubov, 

ktoré majú s účasťou svojich hráčov v reprezentácii výdaje. A takisto, kedy 

sa bude hráčom reprezentantom refundovať ušlá mzda za účasť na 

zrazoch. J. Matejka odpovedal, že pracujú v KRMR na zlepšení podmienok 

reprezentantov. J. Hvozdík ho doplnil, že sa v roku 2023 možno podarí 

zabezpečiť individuálne materiálne zabezpečenie reprezentantov.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 Správa o činnosti odborných komisií 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/010-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti odborných komisií 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 119  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  5  /  NEHLASOVAL: 6 

 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Po tomto bode rokovania navrhol predsedajúci J. Hvozdík krátku prestávku od 13:10 do 

13:30 h. Po prestávke sa delegáti prezentovali. Počet delegátov bol 31 a počet hlasov 130. 

 

 



 

 

Bod č. 7 Zmena Stanov SZFB 

Popis Návrh na zmenu stanov predložil M. Kratochvíl z klubu VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava, ktorý sa však zasadnutia konferencie nemohol zúčastniť a tak 

materiál v jeho mene predkladal predseda daného klubu M. Bortlík. 

V krátkosti ozrejmil požiadavky na zmenu stanov. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

O. Divinský: Informoval o pripravovanej zmene zákona o športe a navrhol, 

aby sa o stanovách rokovalo až po schválení novely zákona. 

M Sága: Konštatoval, že k stanovám je treba väčší časový priestor a tak 

navrhol, aby sa o stanovách rokovalo na samostatnom mimoriadnom 

zasadnutí konferencie. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

 Návrh na zmenu Stanov SZFB 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/011-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zorganizovať zasadnutie K-SZFB k zmene Stanov SZFB po schválení 

novely zákona o športe 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA:  0  /  NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 8 Správa o hospodárení SZFB 

Popis Správa o hospodárení za rok 2021 prezentoval O. Divinský. Správa 

poskytuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia Slovenského zväzu 

florbalu. Výsledok hospodárenia za rok 2021 po zdanení predstavoval 

stratu vo výške 92 390,38 €. V roku 2022 bude táto strata preúčtovaná na 

účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

M. Onderko: Chcel vysvetliť položku „ostatné príjmy“, na čo mu odpovedal 

O.Divinský, ktorý vysvetlil aké príjmy patria do tejto kapitoly rozpočtu. 

E. Szabo: Sa pýtal, prečo hospodárenie v roku 2021 skončilo stratou. Bolo 

mu vysvetlené, že po ukončení opatrení súvisiacich s koronavírusom 

a oživením činnosti SZFB sa zvýšili aj celkové výdaje na florbal. 

M. Sága: Tvrdil, že by sa prezídium malo viac zaoberať zvýšením príspevku 

pre kluby a neviazať sa iba 15% ustanovenými zákonom o športe. 

J. Hvozdík: Vysvetlil, že rozpočet 2022 bol postavený na základe 

kovidového roku 2021 a že až rozpočet 2023 bude postavený na reálnych 

číslach a podľa toho sa aj pripraví možnosť navýšenia podpory klubov.  

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Správa o hospodárení SZFB za rok 2021 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/012-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení SZFB 2021                                                                        

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 129  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 1  /  NEHLASOVAL: 0                                     

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 9 Správa audítora k účtovnej závierke 

Popis Správu audítora k účtovnej závierke prezentoval O. Divinský. Audit 

účtovnej závierky uskutočnila spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava, ktorá 

konštatovala, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie zväzu. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/013-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 124  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 6  /  NEHLASOVAL: 0                                                                            

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 10 Výročná správa SZFB 

Popis Výročnú správu SZFB prezentoval O. Divinský. Výročná správa SZFB 

obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti, ako napr. ročnú účtovnú 

závierku, výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, návrh na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia, zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a 

iných predpisoch, atď. K Výročnej správe SZFB bol uskutočnený nezávislý 

audit spoločnosťou TATRAAUDIT Bratislava, ktorá potvrdila, že výročná 

správa obsahuje informácie, ktoré požaduje zákon o účtovníctve a zákon 

o športe. 

Vyjadrenia 

členov orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Výročná správa SZFB  za rok 2021 

 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/014-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• Výročnú správu SZFB za rok 2021                                                                          

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 130  /  PROTI: 0   / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0                                                                           

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 11 Výročná správa kontrolóra 

Popis Výročnú správu kontrolóra prezentoval v mene kontrolóra O. Divinský. 

Správa obsahuje pohľad kontrolóra zväzu na činnosť všetkých orgánov 

SZFB a hospodárenie SZFB.  Výsledky vnútornej kontroly SZFB, a to, 

kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB a 

kontrola dodržiavania právnych predpisov bola bez nedostatkov. Na 

základe podnetu hlavnej kontrolórky pre šport kontrolór uskutočnil 

kontrolu cestovných výdavkov, ktorá bola takisto bez nedostatkov a bez 

pripomienok zo strany hlavnej kontrolórky pre šport 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

- 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Výročná správa kontrolóra SZFB za rok 2021 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/015-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra za rok 2021                                                                    

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 125  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 5                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Po skončení tohto bodu programu nasledovala prestávka na obed od 14:50 do 15:40 hod. 

Po prestávke sa delegáti prezentovali. Počet delegátov bol 30, počet hlasov 125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 12 Podpora klubov 

Popis Tento bod programu prezentoval J. Hvozdík. Predstavil rôzne programy 

podpory pre kluby. Pre nové kluby je pripravená hlavne materiálna pomoc, 

loptičky, znižovače atď. Nová podpora je určená na vznik nových 

dievčenských družstiev. Pre kluby je pripravená podpora podľa súťažných 

kategórií, kde je podmienkou mať v súťažiach dve družstvá, z toho jedno 

musí byť  mládežnícke. V ďalšom roku sa táto podmienka bude postupne 

sprísňovať. Tradične budú podporené družstvá mládeže. Ďalšia podpora je 

určená pre extraligové družstvá mužov a žien. Medzi podporu môžeme 

zarátať zabezpečenie online a TV prenosov a takisto je pripravených 60 

tisíc na nákup 6 mobilných exteriérových ihrísk, ktoré budú k dispozícii pre 

kluby. 

Vyjadrenia 

členov orgánu 

P. Hinka: Pýtal sa, či môžu byť v TV aj zápasy JEX? J. Hvozdík odpovedal, 

že zväz má takýto záujem. 

M. Sága: Navrhuje presunúť kapitálové výdavky na nákup ihrísk na 

podporu klubov. J. Hvozdík odpovedal, že to nie je možné, lebo tieto 

peniaze sú účelovo viazané zmluvou s ministerstvom školstva. 

D. Dobrovodský: Informoval sa, či sú už dané podmienky prenájmu 

vonkajších ihrísk a či prenájom bude bezplatný. J. Hvozdík odpovedal, že 

v súčasnosti ešte nie sú určené podmienky,a le prenájom by mal byť 

bezodplatne. Podmienky sa ešte určia, nákup bude realizovaný v roku 

2022 a ihriská budú k dispozícii od mája 2023. 

J. Motešický: Pýtal sa, či má zväz predstavu, kto sa bude o ihriská starať 

a kto bude rozhodovať o tom, komu sa ihriská poskytnú. Odpovedal mu J. 

Hvozdík, že sa pripravujú podmienky prenájmu a budú známe neskôr. 

M. Onderko: Pýtal sa, či sa plánujú aj povrchy pre TV prenosy. Odpovedal 

M. Kopejtko, že IFF predáva povrchy, nakoľko sa má meniť farebnosť 

povrchov a tak prebiehajú rokovania. Informoval aj o možnosti položenia 

vonkajších ihrísk pri obchodných centrách. 

J. Sokolíková: Mala otázku, aké budú podmienky vyúčtovania podpory pre 

kluby za súťažné kategórie. J. Hvozdík odpovedal, že podpora bude 

vyplatená na základe refakturácie a medzi výdavky môžu byť použité aj 

náklady na seniorské družstvá. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Prezentácia 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/016-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• informáciu o podpore klubov                                                                    

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 125  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 0                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 



 

 

Bod č. 13 Marketing SZFB 

Popis Marketing SZFB prezentoval Ľ. Sarnovský. V úvode prezentácie podčiarkol 

udelenie mimoriadne dôležitej, až existenčnej výnimky pre naše dve 

najvyššie extraligové súťaže. Udelenie výnimky zachránilo všetky zmluvné 

spolupráce s partnermi. Presunom PR činností a zamestnancov oddelenia 

PR do externej spoločnosti sa podarilo Slovenskému zväzu florbalu 

okamžite znížili mzdové a prevádzkové náklady. Základným pilierom je live 

streaming extraligových zápasov (najbližšie 3 sezóny cez platformu 

huste.tv). V sezóne 21/22 sme priniesli divákom 204 zápasov, čo je 85% 

všetkých extraligových zápasov. Dlhodobým cieľom je vysielať live TV 

prenosy extraligových zápasov a z majstrovstiev sveta mužov i žien 

(najbližšie 3 sezóny budeme spolupracovať s televíznou stanicou JOJ 

ŠPORT a ARENA SPORT). V sezóne 21/22 sme odvysielali 27 zápasov, čím 

vytvárame divácky návyk na „Florbalové pondelky“. Okrem vlastných médií 

publikujeme v online médiách s obrovským dosahom „šport.sk“ a „čas.sk“. 

K bodu vystúpil aj J. Klobučník, ktorý je zodpovedný za dokument „Nová 

dekáda slovenského florbalu“. Prezentoval dokument, ktorý bude 

obsahovať zosumarizované ciele, ktoré plánuje a presadzuje súčasne 

vedenie. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

E. Szabo: Pýtal sa, či z „Novej dekády slovenského florbalu“ bude 

dokument a kedy bude zverejnený. Odpovedal mu J. Hvozdík, že áno, 

dokument bude mať pár strán, bude stručný a jasný, bude obsahovať ciele, 

merateľné hodnoty, aby sa dal urobiť odpočet. Dokument bude zverejnený 

v septembri 2023. 

V. Roziak: Navrhol, aby dokument mal viac strán a bol podrobnejší aj 

s postupmi ako dané ciele naplniť. Upozornil na to, aby ciele boli realistické 

a nie utopické, ktoré sa nedajú zrealizovať. 

E. Szabo: Zaujímal sa o čísla sledovanosti prenosov a či sa prenosy oplatia. 

Odpovedal mu J. Hvozdík, podľa ktorého sú prostriedky na prenosy 

vynaložené efektívne. Výhodou prenosov je aj to, že umožňujú prezentáciu 

nielen zväzu ale aj klubov a ich partnerov. 

M. Onderko: Pýtal sa, či pre získanie TV prenosu podmienkou aj divácka 

návštevnosť na zápasoch. Odpovedal Ľ. Sarnovský, že divácka návštevnosť 

nie je podmienkou. 

J. Motešický: Zaujímal sa koľko stoja prenosy. Ľ. Sarnovský mu odpovedal, 

že je daná mediálna hodnota prenosov, ale presnú sumu nie je možné 

verejne prezentovať, nakoľko ide o obchodný vzťah a je potrebné podľa 

zmluvy dodržať mlčanlivosť. Ale podľa L. Sarnovského máme najlepšie 

podmienky. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Prezentácia 

 

Pred hlasovaním o uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 29 delegátov 

s počtom hlasov 124. 

 

 



 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/017-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• informáciu o marketingových aktivitách SZFB 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 119  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 5                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bod č. 14 Otázky a odpovede členov SZFB 

Popis Pred konferenciou boli delegáti požiadaní, aby v prípade záujmu poslali 

otázky na prezídium.  

E. Szabo sa pýtal na či existuje „nová dekáda“ a či sa napĺňajú jej ciele 

a sľuby. Odpovedal M. Kopejtko, že k téme „Nová dekáda slovenského 

florbalu“ už bolo mnohé povedané v predchádzajúcom bode. Pripomenul, 

že dokument bude schválený v septembri 2023 a zadefinuje ciele na 

najbližšie 3-ročné obdobie s merateľnými hodnotami. 

E. Szabo sa pýtal, prečo nemá zväz nové logo. M. Kopejtko odpovedal, že 

prebehlo prvé kolo, ale nebolo úspešné žiadne logo. Žiadne nespĺňalo 

požadované podmienky. Doplnil ho Ľ. Sarnovský, podľa ktorého výroba 

nového loga bola jedna z prvých aktivít, čo sa robila. Zostavila sa 5-členná 

odborná komisia, ale komisia neodporučila vybrať žiaden návrh. 

E. Szabo sa pýtal, či je správne navrhnúť a schváliť  prezidentovi SZFB po 

pol roku činnosti takú vysokú odmenu. Odpovedal J. Hvozdík, ktorý pri 

návrhu postupoval v zmysle platnej smernice, ktorá umožňuje schváliť 

odmenu až do výšky 15 tisíc. Podľa J. Hvozdíka prezident pracuje 7 dní 

v týždni 24 hodín denne a výsledky jeho práce sú vidieť a takúto odmenu si 

zaslúži. Takúto odmenu mu za takúto tvrdú prácu pre zväz bude navrhovať 

aj v ďalšom období, lebo si ju prezident zaslúži. 

E. Szabo sa ďalej pýtal  na prevod práv medzi zväzom a SZFB s.r.o. 

Odpovedal J. Hvozdík, ktorý pripomenul, že konferencia schválila založenie 

marketingovej s.r.o. Navrhol, aby v zmysle stanov sa uzatvorila medzi 

zväzom a s.r.o. časovo ohraničená zmluva na konkrétnu činnosť na obdobie 

do ukončenia funkčného obdobia súčasného vedenia. Ak príde niekto po 

tomto vedení, bude mať voľné ruky pri uzatváraní novej spolupráce 

s partnermi. Považuje takýto spôsob zmluvného vzťahu sa najvhodnejší, 

nakoľko sú zdroje stále vo florbale, či je to v občianskom združení alebo 

s.r.o. Ľ. Sarnovský doplnil, že v súčasnosti sa rokuje s partnermi na 

maximálne 3-ročnej spolupráci. Sponzori uprednostňujú takúto spoluprácu. 

K tomuto bodu konferencia neschvaľovala žiadne uznesenie. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

P. Vrba (hosť): Požiadal každého člena prezídia, aby sa vyjadril, či podľa 

nich nebolo potrebné komunikovať prevod práv s klubmi. K otázke sa mu 

vyjadrili jednotliví členovia prezídia. Všetci okrem R. Cibika sa vyjadrili, že 

nebolo potrebné konzultovať prevod práv s klubmi, že za prevodom stoja 

a že rozhodnutie bolo správne a zodpovedné. R. Cibik sa vyjadril, že prevod 

práv sa mohol konzultovať s klubmi. J. Klobučník doplnil, že nie všetko sa 

dá aj vzhľadom k času riešiť s klubmi.  

M. Sága: Upozornil, že konferencia je najvyšší orgán a ak chceme zmenu, 

musí to urobiť konferencia. Je to podľa neho vážna a citlivá téma, treba 

osloviť kluby, pretože tie sú viac ako prezídium. Nesúhlasí s tým, že ziskom 

mandátu členov prezídia, si kluby nezaslúžia rokovať s vedením o prevode 

práv. 

D. Baránek: Oponoval, že mnoho klubov je spokojných, že sa zrazu objavili 

v TV, v médiách a nevidí žiaden problém, že o tom rozhodlo prezídium. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 



 

 

Bod č. 15 Predpisy súťaží a smernice SZFB 

Popis P. Bulko navrhol, aby sa schválili zmeny predpisu súťaže Z1, kde by bolo 

umožnené hrať aj starším žiačkam s rokom narodenia 2008. Túto zmenu 

konzultoval so všetkými ženskými družstvami, ktoré so zmenou súhlasili. 

V prípade schválenia navrhol aj predĺženie termínu prihlasovania do Z1. 

Taktiež navrhol, aby sa M-SR mladších žiakov zúčastnilo 20 družstiev miesto 

16. 

D. Siheľský navrhol zrušiť poslednú schválenú aktualizáciu súťažnej 

smernici Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií a vrátenie 

ustanovení do pôvodného stavu. 

P. Hinka navrhol úpravu v Prestupovom poriadku ohľadom striedavého 

štartu juniorov a súťaže JEX. 

M. Sága navrhol zmeny v Prestupovom poriadku SZFB, kde chcel 

zapracovať ustanovenia ohľadom neschválenia prestupu hráča matrikou 

v prípade, ak dotyčný hráč má voči klubu nevyrovnané záväzky. Takisto mal 

návrh na úpravu Súťažného poriadku SZFB v článku 5, ods. 5.3., písm. b) a c). 

M. Sága ešte navrhol zmeniť smernicu Pokyn pre riadenie regionálnych 

súťaží, kde by bolo umožnené v kategórii prípraviek zverejňovať holé 

výsledky bez individuálnych štatistík. 

P. Vrba navrhol v Súťažnom poriadku SZFB, čl. 5, ods. 5.3. zrušiť písm. f) čím 

by sa mohol vyriešiť problém, o ktorom hovoril M. Sága. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

P. Tydlačka: Vyjadril sa k navrhovaným zmenám Z1, ktoré podporil 

a povedal, že keď boli výnimky pre dievčatá, tak dostali šancu viac hrať 

a tým pádom sa výrazne zlepšili a v súčasnosti sú v reprezentácii. 

J. Matejka: Vystúpil k návrhu zmeny SP od M. Ságu, kde vysvetlil, že nikdy 

neporušili predpisy SZFB. Zastal sa ho aj P. Bulko, ktorý ako sekretár 

regiónu Západ riešil podnety na AS Trenčín, všetky boli preverené a nenašli 

sa nedostatky zo strany AS Trenčín. 

Foltys: Podporil názor M. Ságu a je za zrušenie ustanovenia SP v ods. 5.3. 

J. Hvozdík: Prezentoval názor, že kluby boli v dostatočnom časovom 

predstihu oslovené, aby zaslali pripomienky k predpisom a mali možnosť 

navrhnúť ich úpravy. Teraz na konferencii nie je šťastné o tom rozhodovať 

takto od stola preto nebude hlasovať ZA. 

D. Dobrovodský: Vyjadril sa, že sa mu nepáči, keď sa menia predpisy takto 

na konferencii. Tieto zmeny totiž môžu ovplyvniť iné predpisy a je potrebné 

to riešiť diskusiou a nie to riešiť na konferencii. 

V. Roziak: Povedal, že uvedené ustanovenie SP, čl. 5, ods. 5.3. využívajú 

dosť často a je proti jeho zrušeniu. Odporúčal by, aby bod týkajúci 

sa predpisov bol zaradený v programe skôr a nie až na konci konferencie. 

K jednotlivým návrhom prebehlo hlasovanie. Pri  návrhu P. Vrbu sa 

hlasovalo o tom, či sa bude o jeho návrhu hlasovať. 

D. Baránek: Informoval, že sa o predpisoch veľa diskutovalo aj v rámci 

stretnutí regionálnych rád. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

Návrhy delegátov 

 



 

 

Pred hlasovaním o uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 30 delegátov 

s počtom hlasov 125. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/018-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu predpisu súťaže Z1 nasledovne: Vekové kategórie pre účasť: 

Ženy: ročníky nar. 2003 a staršie, juniorky – ročníky nar. 2004 a 2005, 

dorastenky – ročníky nar. 2006 a 2007, staršie žiačky – ročník nar. 2008 

(max. 3 v rámci jedného súťažného zápasu). 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 109  /  PROTI: 15 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 1                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/019-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• upraviť predpisy súvisiace s touto zmenou vrátane prestupového 

poriadku 

Zodpovedný: P-SZFB / Termín: 15.7.2022 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 109  /  PROTI: 15 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 1                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/020-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• predĺženie termínu prihlasovania do celoštátnej súťaže Z1, a to v 

termíne od 6.7.2022 do 10.7.2022 (23:59) 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 107  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 18  /  NEHLASOVAL: 0                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/021-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• účasť 20 družstiev na záverečnom podujatí „Majstrovstiev Slovenskej 

republiky“, ktoré je vyvrcholením regionálnej súťaže „mladší žiaci“, 

kedy každý florbalový región bude na podujatí zastúpený piatimi 

družstvami, a to podľa kľúča, ktorý určí v predpise LK SZFB. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 106  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 13  /  NEHLASOVAL: 6                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 



 

 

Pred hlasovaním o ďalšom uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 28 

delegátov s počtom hlasov 117. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/022-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu Prestupového poriadku SZFB nasledovne:  

v čl. 7, ods. 7.2 sa dopĺňa nové písmeno b): 

b) ak materský klub v priebehu 15 dní od podania prestupu 

relevantným spôsobom preukáže, že hráč má voči klubu nevyrovnané 

záväzky vo forme neuhradených oddielových príspevkov či iných 

povinných klubových poplatkov a pokút pre SZFB. Za relevantný 

spôsob sa považuje výpis z ekonomiky klubu v elektronickej podobe 

resp. výpis z klubového informačného systému. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 32  /  PROTI: 43 / ZDRŽAL SA: 24  /  NEHLASOVAL: 18                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Pred hlasovaním o ďalšom uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 30 

delegátov s počtom hlasov 125. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/023-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu Prestupového poriadku SZFB nasledovne: 

v čl. 4, ods. 4.5. Striedavý štart v mládežníckych kategóriách sa mení 

text v písm. b) na: 

b) hráč/ka vo vekovej kategórii dorastenec/ka v prípade, že jeho klub 

nemá zaradené do súťaži družstvo JEX (iba región), môže štartovať za 

materský klub v kategórií dorast, junior (región) a za nový klub iba v 

kategórii JEX, 

a v čl. 4, ods. 4.5. Striedavý štart v mládežníckych kategóriách sa mení 

text v písm. d) na: 

d) hráč vo vekovej kategórii junior v prípade, že jeho klub nemá 

zaradené do súťaži družstvo juniorov – v celoštátnej súťaži, iba v 

regionálnej, hráč môže štartovať za materský klub v regionálnej súťaži 

junior a za nový klub iba v kategórii junior v celoštátnej súťaži (JEX). 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 77  /  PROTI: 7 / ZDRŽAL SA: 16  /  NEHLASOVAL: 25                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/024-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zrušenie poslednej schválenej aktualizácie súťažnej smernice 



 

 

„Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií“ 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 91  /  PROTI: 1 / ZDRŽAL SA: 23  /  NEHLASOVAL: 10                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

schválené 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/025-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu Súťažného poriadku SZFB nasledovne: 

v čl. 5, ods. 5.3. Štart hráčov za rôzne družstvá svojho klubu sa ruší 

písm. b) a c) a v písm. d) sa dopĺňa nová veta: Hráč mladšej vekovej 

kategórie môže štartovať vo vyššej kategórii len za družstvo, za ktoré 

nastúpil v prvom stretnutí. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 0  /  PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0  /  NEHLASOVAL: 125                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Pred hlasovaním o ďalšom uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 29 

delegátov s počtom hlasov 123. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/026-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• v kategórii prípraviek zverejňovať holé výsledky bez individuálnych 

štatistík a aby sa viedla skrytá tabuľka, ktorá by slúžila výlučne len pre 

potreby nasadzovania na záverečný turnaj. 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 6  /  PROTI: 38 / ZDRŽAL SA: 59  /  NEHLASOVAL: 20                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 

Pred hlasovaním o ďalšom uznesení prebehla prezentácia delegátov. Prezentovalo sa 28 

delegátov s počtom hlasov 120. 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/027-2022 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zaradenie do hlasovania návrh P. Vrbu zrušiť písmeno f) ods. 5.3 

Súťažného poriadku SZFB 

Hlasovanie 

o návrhu 

ZA: 34  /  PROTI: 49 / ZDRŽAL SA: 33  /  NEHLASOVAL: 4                                                                       

Výsledok 

hlasovania 

neschválené 

 



 

 

Bod č. 16 Dopad inflácie a zvyšovanie energií na sezónu 2022/23 vo florbale 

Popis Tento bod programu navrhol delegát J. Motešický, ktorý informoval, že 

29.6. na zasadnutí ZMOSu sa vyjadrili primátori a starostovia obcí, že 

v prípade nezaslania podielových daní zo štátu na obce, plánujú škrtať 

výdaje na prevádzkovanie športových hál. Preto sa pýtal, čo sa bude robiť, 

ak budú športové haly zatvorené. Na margo inflácie a tým výraznému 

zdražovaniu pohonných hmôt navrhuje, aby sa súťaže MP a SP hrali medzi 

klubmi menej vzdialenejšími od seba, aby kluby mohli ušetriť na cestovných 

nákladoch. 

Vyjadrenia 

členov 

orgánu 

J. Hvozdík: Apeloval na kluby, aby komunikovali so svojimi predsedami 

regionálnych rád, aby rozpisy zápasov boli podľa možnosti čo 

najprijateľnejšie pre kluby. 

M. Kopejtko: Vyjadril sa, že sa bude týmto zaoberať na stretnutí so 

štátnym tajomníkom pre šport a bude tlačiť na ministerstvo školstva, aby 

k zatváraniu hál kvôli zvýšeným nákladom na prevádzku neprišlo. 

Zoznam 

podkladov k 

bodu 

- 

 

 

 

 

 

Bod č. 17 Záver  

Popis Predsedajúci J. Hvozdík sa poďakoval delegátom za účasť na konferencii 

a zaželal im šťastnú cestu domov. Prezident M. Kopejtko taktiež poďakoval 

a vyjadril, že sa teší na ďalšiu spoluprácu s klubmi. 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 5. júla 2022 

 

 

Zapisovateľ: Oto Divinský Predsedajúci: Juraj Hvozdík 

 

 

 

 

 

Overovateľ: Michal Bortlík Overovateľ: Peter Vrba  


