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EXTRALIGA – REGLEMENT SÚŤAŽE 
sezóna 2020/21 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

Tento Reglement súťaže je vydávaný ako doplnenie Súťažného poriadku SZFB a predpisov 

súťaže za účelom riadenia najvyššej florbalovej súťaže – Extraligy. Prihlásením sa do súťaže, 

účastník Extraligy akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať 

všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh. 

 

2. PREDPIS SÚŤAŽE A TERMÍNOVÁ LISTINA 

Extraliga prebieha podľa schváleného kalendára súťaže a podľa predpisu o zmenách 

termínov ligových súťaží. Riadiaci orgán súťaže môže z mediálnych dôvodov (priamy prenos 

v TV) nariadiť iný termín uskutočnenia vybraného extraligového zápasu, a to vrátane i hodiny 

zápasu. Ustanovenie tohto Reglementu súťaže a jeho príloh, týkajúcich sa termínov 

extraligových zápasov, je nadriadené ustanoveniam predpisu Extraligy. 

 

3. VYSIELACIE A REKLAMNÉ PRÁVA 

Slovenský zväz florbalu je výhradným držiteľom všetkých vysielacích a reklamných práv 

zápasov Extraligy. Účastník Extraligy nesmie dať bez súhlasu SZFB, súhlas tretej osobe na 

vysielanie zápasu Extraligy, a to sa rozumie na vysielanie televízne, rozhlasové, internetové, 

mobilné. Súčasne nie je možné bez súhlasu SZFB robiť akékoľvek videozáznamy za účelom 

ich komerčného, či reklamného využitia. Účastník Extraligy je povinný predať k spoločnému 

marketingovému využitiu práva špecifikované v reklamnej prílohe tohto Reglementu súťaže. 

 

4. POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV EXTRALIGY (ĎALEJ KLUB, DRUŽSTVO) 

Klub je povinný zabezpečiť, že sa žiadny z jeho funkcionárov, hráčov a členov nebude 

zúčastňovať osobne, ani prostredníctvom tretej osoby akýchkoľvek stávok na zápasy, či iné 

výsledky Extraligy. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla sa klub vystavuje riziku straty 

všetkých príjmov podľa tohto Reglementu súťaže, alebo jeho príloh, či uzatvorených zmlúv 

a bude proti nemu zahájené disciplinárne konanie. O výške postihu strát finančných príjmov 

bude rozhodovať Prezídium SZFB. 

Klub je povinný zaistiť poučenie všetkých jeho hráčov štartujúcich v Extralige o 

antidopingových pravidlách a podniknúť všetky kroky k tomu, aby všetky antidopingové 

testy u hráčov boli negatívne. V prípade pozitívneho nálezu, bude proti klubu zahájené 

disciplinárne konanie a súčasne bude klub povinný uhradiť prípadný postih zo strany 

štátnych orgánov voči SZFB za tento dopingový prehrešok. 

Klub je povinný zaistiť, že žiadny z jeho funkcionárov, či iných členov nebude žiadnym 

spôsobom komunikovať s TV, alebo inými partnermi zväzu s výnimkou partnerov zo 

športovo-odevného a florbalového odvetvia. 

Klub je povinný nastúpiť k zápasom Extraligy v minimálnom počte 10 hráčov do poľa + 1 

brankár a viac pod hrozbou sankcie v maximálnej výške 100,- € za družstvo, plus 10,- € za 

každého chýbajúceho hráča. 
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Klub je povinný mať dve farebné kombinácie dresov. Hosťujúci klub je povinný dostaviť sa na 

zápas s dvomi sadmi dresov (jedna svetlá, jedna tmavá). 

Klub je povinný aktívne spolupracovať na propagácii Extraligy maximálne podľa svojich 

možností. 

Klub je povinný plniť aj ďalšie aktivity v rámci TV prenosov, na ktorých sa dohodne Prezídium 

SZFB. 

 

5. KONTAKTNÁ OSOBA 

Klub je povinný pre účely tohto Reglementu súťaže a ich príloh nahlásiť kontaktnú osobu (a 

patričné kontakty), s ktorou budú jednotlivé strany tohto Reglementu súťaže komunikovať 

a ktorá bude zodpovedná za plnenie klubových záväzkov.  

 

6. MEDIÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Klub je povinný spolupracovať pri medializácii celej súťaže Extraligy, a to zasielaním včasných 

a úplných informácii a taktiež vytváraním kvalitných podmienok pre prácu s médiami priamo 

na zápase. 

Zvlášť je povinný: 

a) Pred začiatkom súťaže poslať požadované informácie o klube, alebo jeho družstve, 

hráčoch atď, predovšetkým pre potreby tzv. media guide pod hrozbou sankcie do 

maximálnej výšky 100,- €, riadiaci orgán súťaže upresní, aké informácie bude 

požadovať do ktorého dátumu. 

b) Zaistiť účasť trénera družstva a zástupcu klubu maximálne 3x ročne na spoločných 

rokovaniach, kedy sa za spoločné rokovanie považujú aj tlačové konferencie pred 

štartom Extraligy a pred štartom play-off Extraligy. 

c) Zaistiť účasť hráčov pre rozhovor v TV pred začiatkom zápasu, počas prestávok a po 

skončení zápasu. 

d) Zaistiť, aby sa členovia družstva, či vedenia klubu, nevyjadrovali v deň konania zápasu 

a v nasledujúci deň v médiách k výkonu rozhodcov pod hrozbou disciplinárneho 

trestu. 

e) Zaistiť po zápase, v prípade záujmu médií, vhodné priestory pre konanie tlačovej 

konferencie (domáci klub) a zaistiť na nej účasť trénera a vybraných hráčov oboch 

klubov. 

f) Zaistiť, aby tréneri družstiev poskytli komentár k zápasu on-line prenosu na stránkach 

SZFB. 

g) Umožniť nakrúcanie zápasov ktorémukoľvek družstvu súťaže. Tieto záznamy môžu 

slúžiť výhradne pre prácu realizačných tímov družstiev a nesmú byť využívané 

komerčne. 

h) Informovať SZFB bezodkladne o všetkých mediálne známych udalostiach (konanie 

tlačovej konferencie, zmena trénera, ukončenie činnosti hráča, významné zranenie 

hráča, atď.). 

i) Z každého zápasu zaslať na media@szfb.sk fotodokumentáciu v tlačovej kvalite, min. 

5 ks fotografií. 

 

7. SPOLUPRÁCA S PARTNERMI SZFB 

Klub je povinný zorganizovať extraligový zápas na patričnej úrovni s ohľadom na možnosť 

návštevy zástupcov partnerov SZFB, poprípade zástupcov riadiacich orgánov. Partnerom 

SZFB a zástupcom riadiacich orgánov sú zo strany SZFB vydané jednorázové VIP preukazy, 
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ktoré oprávňujú ku vstupu na ktorýkoľvek zápas. Družstvá budú dopredu informované o 

vydaných VIP preukazoch, tak aby mohli byť pripravené na ich návštevu a poskytnúť na 

tribúne vyhradené miesto a občerstvenie. 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Výklad tohto Reglementu súťaže, rovnako ako riešenie situácií, ktoré tento Reglement 

súťaže nepostihuje, prináleží Prezídiu SZFB. Všetci účastníci Extraligy sú povinní dodržiavať 

ustanovenia tohto Reglementu súťaže a všetkých jeho príloh, ďalej robiť všetko pre dobré 

meno súťaže a svojim vystupovaním v médiách i na verejnosti, prispievať k jej propagácii. 

Nedodržiavanie tohto Reglementu súťaže a jeho príloh môže byť považované za 

disciplinárne previnenie. 

 

 

 

PRÍLOHA REGLEMENTU SÚŤAŽE 
 

ČLÁNOK 1 

REKLAMA 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

Kluby majú povinnosť zaistiť celoplošnú exkluzivitu určených partnerov SZFB. 

Kluby sa zaväzujú urobiť všetky potrebné úkony k zabezpečeniu dobrého mena florbalového 

klubu, oficiálnej súťaže a Slovenského zväzu florbalu. 

 

2. MANTINEL A PLOCHA (SAMOLEPKA) 

Kluby majú povinnosť umiestniť 16 reklamných panelov pre určených partnerov SZFB o 

rozmere 2x0,5 metra vo forme samolepky na mantinel počas oficiálnych súťažných zápasov, 

zaradených SZFB do harmonogramu priamych prenosov, a to podľa presných pokynov SZFB. 

Výrobu a dodanie samolepiek pre kluby zaistí na svoje náklady držiteľ reklamných práv.  

Zároveň kluby zabezpečia pred oficiálnym súťažným zápasom, zaradeným do 

harmonogramu priamych prenosov, umiestnenie kruhovej nálepky na stredový kruh, 

nálepiek na plochu a ďalších samostatných reklamných nosičov mimo hracej plochy. Výrobu 

a dodanie samolepiek pre kluby zaistí na svoje náklady držiteľ reklamných práv. 

 

3. REKLAMNÉ JINGLE 

Kluby majú povinnosť prezentovať určených partnerov SZFB formou reklamných jinglov. 

Jingle partnerov SZFB musia byť prezentované v priebehu konania všetkých domácich 

zápasov podľa presných pokynov SZFB. 

Reklamné jingle budú dodané klubom na náklady držiteľa reklamných práv. 

 

4. TLAČOVINY A WWW 

Kluby sú povinné prezentovať logo Extraligy a určených partnerov SZFB na všetkých 

tlačovinách vydávaných k súťaži (programy, vstupenky, plagáty) a na webstránkach svojho 

klubu podľa presných pokynov SZFB. 

 

5. DRESY 
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Kluby majú povinnosť umiestniť na dresy všetkých svojich hráčov a brankárov logo určeného 

partnera SZFB, a to na oboch rukávoch o veľkosti 8x8 cm, pričom spodný okraj loga partnera 

sa na súťažné dresy hráčov aplikuje presne 4 cm od spodnej časti rukáva.  

 

6. AKCIE PARTNEROV 

Kluby majú povinnosť poskytnúť určeným partnerom SZFB priestor na usporiadanie promo 

akcií, typu stánok, akcie v hľadisku, cheerleaders, atď. a taktiež maximálnu súčinnosť pri 

marketingových a PR aktivitách partnerov, ktorých cieľom je dlhodobý rozvoj tejto súťaže a 

propagácia florbalu na Slovensku i v zahraničí. V prípade záujmu partnerov, musí držiteľ 

reklamných práv oznámiť konanie takejto akcie klubu a SZFB minimálne 1 mesiac vopred.  

 

7. HRÁČI 

Kluby majú povinnosť uvoľniť vybraných hráčov družstva na príležitostné PR akcie 

organizované určenými partnermi SZFB za predpokladu, že uvedená akcia hrubo nenarúša 

program družstva alebo hráča samotného. Príslušný klub bude držiteľom reklamných práv o 

tomto zámere informovaný najneskôr 1 mesiac pred plánovanou akciou. Náklady na dopravu 

hradí dotyčný partner, alebo držiteľ reklamných práv. V priebehu sezóny bude držiteľ 

reklamných práv požadovať takéto uvoľnenie hráča max. v troch prípadoch. Prípadné 

cestovné náklady hradí držiteľ reklamných práv.  

Hráči, alebo zástupcovia klubu, či družstva majú povinnosť, poskytnúť rozhovor do TV, 

vystupovať a chovať sa tak, aby propagovali dobré meno súťaže. 

 

8. CHARITATÍVNA AKCIA 

Klub čestne, dobrovoľne  a nezištne prehlasuje, že sa aktívne a s náležitým rešpektom a 

snahou zapojí do charitatívneho súťažného zápasu, zaradeného do oficiálneho súťažného 

harmonogramu extraligy s cieľom podporiť celonárodnú charitatívnu zbierku neziskovej 

organizácie na podporu práce s deťmi v oblasti športu, umenia, rozvoja vedomostí a 

zručností, ale tiež integrácie a podpory zdravotne, či sociálne znevýhodnených skupín. Pre 

tento účel každý klub odohrá jeden vopred určený oficiálny charitatívny zápas v špeciálnych 

charitatívnych dresoch neziskovej organizácie, dodaných každému klubu na náklady držiteľa 

reklamných práv. 

 

ČLÁNOK 2 

TELEVÍZNE PRENOSY 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

Pre účely nasledovných ustanovení sú za televízne prenosy považované tie zápasy Extraligy, 

ktoré sú vysielané priamym prenosom, alebo zo záznamu, televíziou s licenciou šíriť 

analógový, či digitálny signál na väčšine územia SR. Právo povoliť televízne prenosy, alebo 

ho postúpiť tretej osobe má výhradne SZFB. V prípade záujmu klubu o zabezpečenie 

TVprenosu zo zápasu, či záznamu pre jeho použitie na televízne alebo internetové účely je 

nutné najprv požiadať o schválenie SZFB. 

 

2. REKLAMA NA HRACEJ PLOCHE A V PRIESTORE PRE ROZHOVORY 

Na hracej ploche môžu byť umiestnené reklamy (formou reklamných samolepiek) len podľa 

rozpisu. Aktuálny a záväzný rozpis reklám je účastníkom TV prenosov/zápasov dodaný 

najneskôr deň pre vysielaním TV zápasu. 
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Domáci klub je oprávnený si na povrch umiestniť 2 reklamné samolepky o rozmere 400 x 100 

cm, podľa uvedeného rozpisu. Reklamy iného rozmeru nesmú byť nalepené. Samolepky 

musia byť vyrobené z kvalitného materiálu. Reklamy umiestnené klubom, nesmú byť 

reklamami firiem konkurenčných k firmám, ktorých reklamy dodáva držiteľ reklamných práv, 

popr. nesmú byť reklamami firiem, ktoré by pokazili dobré meno florbalu. Kluby majú 

povinnosť umiestniť podľa dohody s TV panely určených partnerov SZFB na určené miesta, 

ktoré budú využívané na TV rozhovory s hráčmi a trénermi. 

 

3. TERMÍNY TELEVÍZNYCH PRENOSOV JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV 

Podľa článku 2 základného Reglementu súťaže môže riadiaci orgán v prípade televízneho 

prenosu nariadiť odohranie zápasu v určitom termíne. V prípade, že hosťujúce družstvo by 

muselo behom základnej časti odohrať tretí alebo ďalší TV zápas vo všedný deň mimo 

domáce mesto, musí riadiaci orgán dostať súhlasné stanovisko hosťujúceho družstva. V 

prípade ak ho nedostane, nemá riadiaci orgán právo takýto termín nariadiť. 

4. TELEVÍZNE PRENOSY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV 

Klub sa zaväzuje na vopred SZFB určené domáce priame prenosy zo súťažných zápasov 

extraligy zabezpečiť na svoje náklady najlepšiu možnú športovú halu, nevyhnutne vybavenú 

kvalitným pripojením na vysokorýchlostný internet a s dostatočným osvetlením pre priamy 

prenos podľa zväzom dodanej špecifikácie. V prípade nedodržania týchto dvoch podmienok 

sa priamy prenos neuskutoční a klub nemá nárok na usporiadanie náhradného súťažného 

zápasu s priamym prenosom v náhradnom termíne. V prípade, že klub tieto povinnosti 

zanedbá a priamy prenos v stanovenom termíne v dôsledku pochybenia, či nedbalosti  klubu 

nebude možné odvysielať, uloží sa mu poriadková pokuta v zmysle Príkladného sadzobníka 

poriadkových pokút SZFB. Výnimkou sú dôvody, vopred a s dostatočným predstihom 

písomne doručené Slovenskému zväzu florbalu, ktoré vyhodnotí ako akceptovateľné. 

 


