
 

Uznesenia Prezídia SZFB 
z roku 2010 

 
 
P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 4 P/28.4.2010 
Smernicu č. 2/2010 o cestovných náhradách.  
 
ZA: 5             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
2 neprítomní na zasadnutí prezídia 
 
P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 10 P/1.6.2010 
Vnútornú smernicu SZFB č. 1/2010 s. –Pravidlá hospodárenia SZFB 
Prílohu č. 3 k vnútornej smernici SZFB č. 1/2010 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 
 
ZA: 5             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
2 neprítomní na zasadnutí prezídia 
 
P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 13 P/15.6.2010 
Ročný registračný poplatok pre kluby je stanovený na 20,00 E ročne. 
 
ZA: 5             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
2 neprítomní na zasadnutí prezídia 
 
P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 15 P/27.7.2010 
Smernicu č. 3/2010 o podmienke účasti klubov v súťažiach : MEX,ZEX, M2. (príloha č. 1) 
 
ZA: 6             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
1 nehlasoval, ospravedlnená neprítomnosť 
 
P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 16 P/27.7.2010 
Smernicu č.4/2010 o prevode práv členov SZFB.  
 
ZA: 6             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
1 nehlasoval, ospravedlnená neprítomnosť 
 
Uznesenie č. 17 P/27.7.2010 
14 klubov v súťaži MEX  na základe predloženej „Koncepcie rozvoja florbalu na Slovensku“, 
predkladateľa p.Hrnčiara. 
 
ZA: 4             Proti: 2         Zdržal sa hlasovania: 0, 1 nehlasoval, ospravedlnená neprítomnosť 
 
 
 
 
 
 



 

P- SZFB schvaľuje: 
Uznesenie č. 20 P/19.8.2010 
Poplatky za prestup, hosťovanie, striedavý štart nasledovne: 
 
Prestup: A/ do klubu EXTRA a 2. ligy....... 30,00 E 
               B/ do ostatných klubov................. 16,00 E 
               C/ prípravka a starší žiaci .............   8,00 E            
 
Hosťovanie: A/ do klubu EXTRA a 2. ligy....... 20,00 E 
                      B/ do ostatných klubov................. 10,00 E 
                      C/ prípravka a starší žiaci .............   5,00 E            
 
Striedavý  štart: A/ do klubu EXTRA a 2. ligy....... 20,00 E 
                            B/ do ostatných klubov................. 10,00 E 
                            C/ prípravka a starší žiaci .............   5,00 E         
 
ZA: 5             Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 
2 neprítomní na zasadnutí prezídia  
 
Uznesenie č. 21 P/19.8.2010 
Vyplatenie odmien víťazom MEX a ZEX za sezónu 2009/10 nasledovne: 
 
Víťaz základnej časti MEX, ZEX, M 2  ..............  130,00 E 
 
Celkový víťaz MEX: 1. miesto ............................  500,00 E 
                                   2. miesto ............................  330,00 E 
                                   3. miesto ............................  160,00 E 
 
Celkový víťaz ZEX: 1. miesto ............................  400,00 E 
                                  2. miesto ............................  260,00 E 
                                  3. miesto ............................  130,00 E 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 21.9.2010 na Junáckej 6, Bratislava

1. Všeobecne platné predpisy pre kluby, hrajúce súťaže, pokuty pri ich nesplnení. 
    (uvedené na samostatnej prílohe)

Za: 4 - Kunšteková, Granec, Gilányi, Dudovič              Proti: 0
Zdržal sa hlasovania – 2 neprítomní počas hlasovania: Sága, Hvozdík 
Neprítomný na zasadnutí: Bluska 

Ďalej bolo dohodnuté:
- povinnosť zaslať hlásenou najneskôr 14 dní pred dňom konania stretnutia na adresy:   
  súpera , peter.zak@floorball.sk, juraj.hvozdik@floorball.sk, rk.szfb@floorball.sk, 
  dkszfb@gmail.com 

2.  Vyplácanie rozhodcov MEX na Príkazné zmluvy od 1.9.2010.
Príkazné zmluvy schválené P-SZFB budú rozhodcom distribuované na základe rozpisu
predsedu Rozhodcovskej komisie a spätnej kontrole nominovaných rozhodcov. 
Preplácanie cestovných náhrad rozhodcom vyslaných na zápas mimo svojho trvalého, alebo 
prechodného bydliska zmysle Smernice č. 2/2010 o cestovných náhradách, článok III., 
odstavec:
a/ pri použití prostriedkov hromadnej dopravy (vlak a autobus) sa vyplatí náhrada zodpove-
    dajúca cene cestovného lístka vrátane miestenky po predložení originálov cestovných 
    lístkov
c/ pri použití súkromného osobného cestného motorového vozidla sa poskytne paušálna náh-
    rada vo výške 0,15 E za 1 km jazdy
e/ k vyúčtovanie cesty účastník priloží fotokópiu Technického preukazu vozidla a platného
    dokladu o zaplatení povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel

Rozhodcovia majú povinnosť vyúčtovať cestovné náhrady na predpísanom tlačive, ktoré je
k dispozícii na sekretariáte SZFB. Vyúčtovanie je potrebné vykonať najneskôr do 30 dní odo 
dňa uskutočnenia služobnej cesty.
 
Za: 6 - Kunšteková, Granec, Gilányi, Dudovič, Sága, Hozdík             Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0         Neprítomný na zasadnutí: Bluska 

3.  Zastupovanie predsedu Rozhodcovskej komisie
P-SZFB dočasne uvoľňuje z funkcie predsedu rozhodcovskej komisie a člena Prezídia Mgr. 
Rolanda Blusku na jeho vlastnú žiadosť.

P-SZFB poveruje zastupovaním predsedu rozhodcovskej komisie p. Lukáša Blaška zo ŠK 
Blakot –FbO Florko Košice.
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p. Lukáš Blaško po dobu zastúpenia bude riadiť rozhodcovskú komisiu, riešiť aktuálne veci 
ohľadne rozhodcov, školenia rozhodcov a bude nominovať rozhodcov do súťaží MEX, M2, 
ZEX, ZE 2. Rozpis rozhodcov bude dávať aj na vedomie zúčastneným klubom.

Za: 5 - Kunšteková, Granec, Gilányi, Dudovič, Hvozdík             Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 - Sága         

Bratislava, 22.9.2010

Všeobecne platné predpisy pre kluby, hrajúce súťaže, pokuty pri ich nesplnení

§ 1

Na konanie o priestupkoch športových klubov vo veci porušenia povinností:
- poslať hlásenku o stretnutí najneskôr 14 dní pred dňom konania stretnutia
- poslať originál zápisu o stretnutí najbližších pracovný deň po dni konania stretnutia

sa nevzťahuje Disciplinárny poriadok SZFB.

§ 2

Priestupky  uvedené  v  §  1  prejednáva  Disciplinárna  komisia  SZFB  zastúpená  členom 
Disciplinárnej komisie SZFB.



§ 3

1. Priestupky uvedené v § 1 sa trestajú pokutou nasledovne:
- porušenie povinnosti poslať hlásenku o stretnutí najneskôr 10 dní pred dňom konania  

stretnutia sa trestá pokutou vo výške 10,- Eur.

- porušenie povinnosti poslať originál zápisu o stretnutí najbližší pracovný deň po dni  

konania stretnutia sa trestá pokutou vo výške 10,- Eur.

2.  Pokuta  sa uhrádza zo zábezpeky  družstva  s ktorým priestupok súvisí.  Ak nie  je  možné  
uhradiť pokutu zo zábezpeky, tak za uhradenie pokuty zodpovedá športový klub.

§ 4

Rozhodnutie o treste sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu,  
ktorú športový klub uviedol v prihláške do súťaže.

§ 5
Odvolanie

1. Proti rozhodnutiu o udelení pokuty je možné podať odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia  
rozhodnutia.
2. Odvolanie sa podáva Disciplinárnej komisií SZFB. V prípade,  ak Disciplinárna komsia  
SZFB  vyhovie  odvolaniu  v plnom  rozsahu,  tak  rozhodnutie  zmení  alebo  ho  zruší.  Ak  
Disciplinárna  komisia  SZFB  nevyhovie  odvolaniu  v plnom  rozsahu,  postúpi  odvolanie  
Odvolacej komisii SZFB spolu so svojim stanoviskom.

§ 6
Účinnosť

Uznesenie nadobúda účinnosť od 21. septembra 2010.



UZNESENIE PREZÍDIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU FLORBALU

Prezídium Slovenského zväzu florbalu sa dňa 21. septembra 2010 uznieslo na nasledovnom 
uznesení:

§ 1

Na konanie o priestupkoch športových klubov vo veci porušenia povinností:

- poslať hlášenku o stretnutí najneskôr 14 dní pred dňom konania stretnutia
- poslať originál zápisu o stretnutí najbližších pracovný deň po dni konania stretnutia

sa nevzťahuje Disciplinárny poriadok SZFB.

§ 2

Priestupky  uvedené  v  §  1  prejednáva  Disciplinárna  komisia  SZFB  zastúpená  členom 
Disciplinárnej komisie SZFB.

§ 3

1. Priestupky uvedené v § 1 sa trestajú pokutou nasledovne:

- porušenie povinnosti poslať hlášenku o stretnutí najneskôr 10 dní pred dňom konania  

stretnutia sa trestá pokutou vo výške 10,- Eur.

- porušenie povinnosti poslať originál zápisu o stretnutí najbližší pracovný deň po dni  

konania stretnutia sa trestá pokutou vo výške 10,- Eur.

2.  Pokuta  sa uhrádza zo zábezpeky  družstva  s ktorým priestupok súvisí.  Ak nie  je  možné  
uhradiť pokutu zo zábezpeky, tak za uhradenie pokuty zodpovedá športový klub.

§ 4

Adresa: Slovenský zväz floorballu, Junácka 6, 832 80 Bratislava,
Tel/fax: 02/ 49249239
e-mail: peter.zak@floorball.sk
www.szfb.sk
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Rozhodnutie o treste sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu,  
ktorú športový klub uviedol v prihláške do súťaže.

§ 5
Odvolanie

1. Proti rozhodnutiu o udelení pokuty je možné podať odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia  
rozhodnutia.
2. Odvolanie sa podáva Disciplinárnej komisií SZFB. V prípade,  ak Disciplinárna komsia  
SZFB  vyhovie  odvolaniu  v plnom  rozsahu,  tak  rozhodnutie  zmení  alebo  ho  zruší.  Ak  
Disciplinárna  komisia  SZFB  nevyhovie  odvolaniu  v plnom  rozsahu,  postúpi  odvolanie  
Odvolacej komisii SZFB spolu so svojim stanoviskom.

§ 6
Účinnosť

Uznesenie nadobúda účinnosť od 21. septembra 2010.

Adresa: Slovenský zväz floorballu, Junácka 6, 832 80 Bratislava,
Tel/fax: 02/ 49249239
e-mail: peter.zak@floorball.sk
www.szfb.sk
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