
Uznesenie č.2 P/5.4. 2011
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 5.4.2011 na Junáckej 6, Bratislava

Uznesenie č. 2 P/5.4.2011
P-SZFB schvaľuje usporiadateľov M SR 2011 nasledovne:

JUNIORI - OZ Žatva 90 Dolný Kubín  - termín:  4. a 5.6.2011 
DORASTENCI – ATU Košice -  termín  14. a 15.5.2011
STARŠÍ ŽIACI - ŠK Hargašova Záh. Bystrica - ŠH Malacky  - termín 21. a 22. 5.2011
MLADŠÍ ŽIACI - FbO Florko Košice - termín  28.-29.5.2011
STARŠIA PRÍPRAVKA -TJ A - FbO Nižná - termín 30.4.-1.5.2011
MLADŠIA PRÍPRAVKA - ATU Košice - 7.5.2011  (1 deň)
STARŠIE ŽIAČKY- ŠK Rebels 91 Topoľčany- ZŠ a MŠ  Prašice - termín  21.-22.5.2011  
DORASTENKY - NTS FK -ZŠ Nemšová - termín  14.5.2011 (1 deň)

              

Zapísal:
Mgr. Helena Kunšteková
PaedDr. Peter Žák

Bratislava, 5.4.2011



Nariadenia P-SZFB – platné od ligovej sezóny 2011/12 

Uznesenie č. 9 P/4.6.2011
Vyplatenie odmien víťazom MEX a ZEX a M2  po ukončení ligy 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

Uznesenie č. 10 P/1.8.2011 
Rozhodcov v základnej časti súťaži MEX vypláca priamo organizátor kola pred začiatkom 
zápasu. SZFB refunduje klubu, ktorý kolo zorganizoval skutočne vyložené náklady na roz-
hodcov  (Sadzba 20,00E/rozhodca/zápas) po skončení základnej časti  a doručení zápisov zo 
stretnutia na  SZFB.
Rozhodcov v časti súťaže Play-off MEX a ZEX vypláca priamo SZFB po ukončení celej  
ligovej súťaže MEX a ZEX.

Uznesenie č. 13 P/1.8.2011 
P-SZFB schvaľuje podmienku povinnosti klubov mať za svoj klub rozhodcov.

V súťaži MEX je stanovený počet rozhodcov  s platnou licenciou stanovený na 4.osoby
Sankcia za nesplnenie podmienky: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového počtu
Je vo výške 240,00 E

V súťaži ZEX je stanovený počet rozhodcov  s platnou licenciou stanovený na 4.osoby
Sankcia za nesplnenie podmienky: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového počtu
Je vo výške 180,00 E

V súťaži M 2 je stanovený počet rozhodcov  s platnou licenciou stanovený na 2.osoby
Sankcia za nesplnenie podmienky: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového počtu
Je vo výške 200,00 E

V súťaži ZE 2 je stanovený počet rozhodcov  s platnou licenciou stanovený na 2.osoby
Sankcia za nesplnenie podmienky: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového počtu
Je vo výške 150,00 E



Uznesenie č. 15 P/1.8.2011 

- súpisky hráčov v mládežníckych kategóriách nebudú spoplatnené
- Pri prihlasovaní sa do regionálnych súťaží bude mať klub povinnosť priložiť

k prihláške Súpisku s registrovanými hráčmi ešte pred spustením regionálnych súťaží
- Nezaplatením štartovného za regionálnu súťaž, ktorú región otvára na centrálny účet 

SZFB na začiatku súťaže, zaniká klubu právo zúčastniť sa na M SR v mládežníckych 
kategóriách v prípade, ak by na M SR mal z regiónu postúpiť.

- informáciu k sezóne zašle predseda KM do 31.8.2011. Uzávierka prihlášok do regio
nálnych súťaží bude 20.9.2011.

Uznesenie č. 16 P/1.8.2011 
P-SZFB schvaľuje výšku odmeny pre rozhodcov v súťaži ZE 2.
Rozhodca poverený rozhodcovskou komisiou rozhodovať florbalový zápas bude odmeňovaný 
za výkon práce nasledovne: Zápas ZE 2 ....... odmena 12,00 E brutto

Zostáva v platnosti:

1. Odmeny rozhodcov

Rozhodca poverený rozhodcovskou komisiou rozhodovať florbalový zápas bude odmeňovaný 
za výkon práce nasledovne:

Zápas MEX ....... odmena 20,00 E brutto
Zápas M 2   ....... odmena 18,00 E brutto
Zápas ZEX  ....... odmena 16,00 E brutto



 
 
 
 
                          

Uznesenie č. 12/P- 1.8.2011 
PREDPIS  PRE SÚŤAŽE A POVINNOSTI ORGANIZÁTOROV SÚŤAŽÍ: MEX,ZEX, M 2, ZE 

2 LIGOVÁ SEZÓNA 2011/12 
MEX – vyžrebovanie: 
1A ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN 5A ŠK VICTORY STARS  Nová Dubnica 

1B FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA 5B ŠK Slávia SPU DFA Nitra 

2A Akademik Technická univerzita KOŠICE 6A ŠK BLAKOT - FbO FLORKO KOŠICE 

2B FbC Mikuláš Prešov 6B 
Sabinovský Fl.klub -FBC Predators 
Sabinov 

3A ŠK 1. FBC TRENČÍN 7A FBC DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA 

3B M-šport  SALMING Team Trenčín 7B FBK BOGDAU STUPAVA 
4A ŠK LIDO  Prírodovedec   
4B VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava    

  Systém hry: doma – vonku, dvojkolovo + play off 
• 14 družstiev, posledné 3 zostupujú priamo do MII.  
• družstvá na 1.-8. mieste po základnej časti, na 3 víťazné zápasy (začína sa na ihrisku vyššie 

postaveného družstva (prvé dva zápasy + rozhodujúci piaty) 
• zápas o 3. miesto a umiestnenie v play-off – nie (rozhoduje umiestnenie v základnej časti)  
• počet povinných družstiev mládeže: viď nariadenie Smernica č. 3/2010 (minimálne 2 

mládežnícke družstvá prihlásené do regionálnej ligy) 
• veková hranica pre účasť: ročník narodenia 1996 a starší podľa SP SZFB 
• nastupovanie hráčov z „B“ družstva: 5 (schválené P-SZFB 2008), ostatné podľa SP SZFB 
• hrá sa iba na registračný preukaz  
• súpiska: v septembri 2011 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m  (podľa platných pravidiel SZFB) 
• hrá sa na území SR 
• oficiálna loptička – schválená IFF 
• oficiálne mantinely – schválené IFF 
• oficiálne bránky – schválené IFF 
• hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas, 10 minút prestávky medzi zápasmi 
• hrací deň: sobota, nedeľa 
• povolené začiatky zápasov od 10,00 hod, začiatok posledného zápasu o 18,00 hod 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB - p. Hrnčiar. Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK 
 

ROZHODCOVIA: 
• Povinnosť klubu hrajúceho v súťaži MEX mať 4 vyškolených rozhodcov s platnou licenciou 

Nesplnenie tejto podmienky podlieha sankcii: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového 
             Je sankcia vo výške 240,00 E. Rozhodcovia nominovaní na súťaže MEX, musia  mať dovŕše- 
             ných minimálne 17 rokov veku a viac 

• Odmeny pre rozhodcov MEX: 20,00 E/ zápas/rozhodca 
Náklady na rozhodcov v základnej časti vypláca v hotovosti organizátor kola pred 
začiatkom príslušného zápasu  priamo rozhodcom !!!  
SZFB refunduje organizátorom jednotlivých kôl náklady na rozhodcov v plnej výške 
po odohraní kôl.  Podmienky refundácie upravuje vykonávaci predpis. 
V zmysle Ligového poriadku čl.11.2. v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek 
dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom a pozorovateľovi zápasu odmenu vo výške 
50% sumy stanovenej riadiacim orgánom  
Náklady na rozhodcov v časti Play-OF hradí SZFB po ukončení súťaže  

• Rozhodca je povinný po skončení zápasu zaslať sms-kou výsledky zápasu vo forme: domáci 
– hostia  0:0 (0:0), (0:0), (0:0) na č. t.: 0905 866 558 



M 2 – vyžrebované čísla klubov: 
1 FBK Púchov 
2 ŠK 1. FBC TRENČÍN "B" 
3 N-SPORT ZVOLEN 
4 FBK  HARVARD Partizánske FBk HP 
5 ŠK SeaHorses Bratislava 
6 FBK  TVRDOŠÍN 
7 TJ Sokol Gajary 
8 FK Michalovce 
9 ŠK Rebels 91 Topolčany 

10 VŠK FEI STU Bratislava 
11 VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  "B" 

12 
FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA 
ŽILINA"B" 

 
Systém hry: Turnajovo  

• 12 družstiev, prvé 3 družstvá priamy postup do MEX, posledné 4 družstvá (9. – 12.) priamy 
zostup do MIII, víťazi MIII priamy postup do MII, v prípade vylúčenia, odstúpenia družstiev 
počas sezóny sa bude postupovať na základe SP SZFB 

• počet povinných družstiev mládeže: viď nariadenie Smernica č. 3/2010 (minimálne 1 
mládežnícke družstvo) 

• veková hranica pre účasť: ročník narodenia 1996 a starší (podľa SP SZFB) 
• hrá sa iba na registračný preukaz 
• súpiska: v septembri 2011 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m 
• hrá sa na území SR 
• oficiálna loptička – schválená IFF 
• oficiálne mantinely – schválené IFF 
• oficiálne bránky – schválené IFF 
• hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas, 10 minút prestávky medzi zápasmi 
• hrací deň: sobota, nedeľa 
• povolené začiatky turnajov: od 8,00 hod, začiatok posledného zápasu o 18,00 hod 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB - p. Hrnčiar. Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK. 
• Organizátori sú povinní nahlásiť termín konania kola (turnaja) do začiatku 1. kola na SZFB ! 
   
 
ROZHODCOVIA: 
• Povinnosť klubu hrajúceho v súťaži M 2 mať 2 vyškolených rozhodcov s platnou licenciou 

Nesplnenie tejto podmienky podlieha sankcii: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového 
             je sankcia vo výške 200,00 E (v prípade „B“ teamov, sa nepočítajú rozhodcovia MEX). 
             Rozhodcovia nominovaní na súťaže M 2, musia  mať dovŕšených minimálne 17 rokov veku  
            a viac 

• Odmeny pre rozhodcov M 2: 18,00 E/ zápas/rozhodca 
Náklady na rozhodcov vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného 
zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Ligového poriadku čl.11.2. v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek 
dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom a pozorovateľovi zápasu odmenu vo výške 
50% sumy stanovenej riadiacim orgánom  

• Rozhodca je povinný po skončení zápasu zaslať sms-kou výsledky zápasu vo forme: domáci 
– hostia  0:0 (0:0), (0:0), (0:0) na č. t.: 0905 866 558 
 
 
 
 
 
 



ZEX – vyžrebovanie: 
1A 1. SC Malacky  

1B FBC Mikuláš Prešov 

2A NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ 

2B ŠK 1. FBC TRENČÍN 

3A 
FBC DRAGONS RUŽINOV 
BRATISLAVA 

3B VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  

4A ŠK Slávia SPU DFA NITRA 

4B ŠK 98 PRUSKÉ 

5A CVČ  Žirafa ŽILINA 

5B FBK  TVRDOŠÍN 

   
Systém hry: doma – vonku 

• play-off:  
• 10 družstiev .Zostup :  10.miesto po základnej časti 
                                             9.miesto po základnej časti - Baráž 
• družstvá na 1.-8. mieste po základnej časti, na 3 víťazné zápasy (začína sa na ihrisku vyššie 

postaveného družstva (prvé dva zápasy + rozhodujúci piaty) 
• zápas o 3. miesto a umiestnenie v play-off - nie 
• počet povinných družstiev mládeže: viď nariadenie Smernica č. 3/2010 
• veková hranica pre účasť: ročník narodenia 1997 a staršie (podľa SP SZFB) 
• hrá sa iba na registračný preukaz 
• súpiska: v septembri 2011 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčok na súpiske 
• ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m 
• hrá sa na území SR 
• oficiálna loptička – schválená IFF 
• oficiálne mantinely – schválené IFF 
• oficiálne bránky – schválené IFF 
• hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas, 10 minút prestávky medzi zápasmi 
• hrací deň: sobota, nedeľa 
• povolené začiatky turnajov: od 8,00 hod, začiatok posledného zápasu o 18,00 hod 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB - p. Jaroš. Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK.  
 
ROZHODCOVIA: 
• Povinnosť klubu hrajúceho v súťaži ZEX mať 4 vyškolených rozhodcov s platnou licenciou 

Nesplnenie tejto podmienky podlieha sankcii: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového 
             je sankcia vo výške 180,00 E. Rozhodcovia nominovaní na súťaže ZEX, musia  mať dovŕše- 
            ných minimálne 17 rokov veku a viac 

Odmeny pre rozhodcov ZEX: 16,00 E/ zápas/rozhodca 
Náklady na rozhodcov v základnej časti vypláca v hotovosti organizátor kola pred 
začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Ligového poriadku čl.11.2. v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek 
dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom a pozorovateľovi zápasu odmenu vo výške 
50% sumy stanovenej riadiacim orgánom  
Náklady na rozhodcov v časti Play-OF hradí SZFB po ukončení súťaže  

• Rozhodca je povinný po skončení zápasu zaslať sms-kou výsledky zápasu vo forme: domáci 
– hostia  0:0 (0:0), (0:0), (0:0) na č. t.: 0905 866 558 
 
 

 
 
 
 
 

 



ZE  2 – vyžrebované čísla klubov: 
1 NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ "B" 
2 FbK Quick Sport Banská Bystrica 
3 SCVČ BLUEBERRIES MODRA 
4 FBK BOGDAU STUPAVA 
5 FBK Kométa Smolník 
6 ŠK LIDO  Women 
7 ŠK Rebels 91 Topoľčany 
8 OZ Meteníci Likavka 

9 
FBC DRAGONS RUŽINOV 
BRATISLAVA 

10 FBC Shadows Bratislava-Snipers Bratislava 

 
Systém hry: Turnajovo  

•  10 družstiev.  Postup - družstvo na 1.mieste priamy postup do ZEX( nie B družstvo) 
•                                    - družstvo na 2.mieste hrá baráž (nie B družstvo) 
• veková hranica pre účasť: ročník narodenia 1997 a staršie (podľa SP SZFB) 
• hrá sa iba na registračný preukaz  
• súpiska: v septembri 2011 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčok na súpiske  
• ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m 
• hrá sa na území SR 
• oficiálna loptička – schválená IFF 
• oficiálne mantinely – schválené IFF 
• oficiálne bránky – schválené IFF 
• hrací čas: 3 x 20 minút čistý čas, 10 minút prestávky medzi zápasmi 
• hrací deň: sobota, nedeľa 
• povolené začiatky turnajov: od 8,00 hod, začiatok posledného zápasu o 18,00 hod 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB - p. Jaroš. Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK.  
 
ROZHODCOVIA: 
• Povinnosť klubu hrajúceho v súťaži ZE 2 mať 2 vyškolených rozhodcov s platnou licenciou 

Nesplnenie tejto podmienky podlieha sankcii: za každého chýbajúceho rozhodcu z celkového 
             je sankcia vo výške 150,00 E. Rozhodcovia nominovaní na súťaže ZE 2, musia  mať dovŕše- 
            ných minimálne 15 rokov veku a viac 

• Odmeny pre rozhodcov ZE 2: 12,00 E/ zápas/rozhodca 
Náklady na rozhodcov vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného 
zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Ligového poriadku čl.11.2. v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek 
dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom a pozorovateľovi zápasu odmenu vo výške 
50% sumy stanovenej riadiacim orgánom  

• Rozhodca je povinný po skončení zápasu zaslať sms-kou výsledky zápasu vo forme : domáci 
– hostia  0:0 (0:0), (0:0), (0:0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Povinnosti organizátorov: 
 
• Organizátor kola je povinný zabezpečiť na zápas halu v danom termíne podľa rozpisu a  

usporiadať turnaj na ihrisku vyhovujúcim pravidlám florbalu. 
• Zabezpečiť minimálne dve uzamykateľné šatne pre družstvá a jednu pre rozhodcov (vrátane 

funkčných spŕch aj s teplou vodou), 
• Zabezpečiť funkčnú elektronickú časomieru 
• Zabezpečiť dve osoby ako zapisovateľov zápasu ( zapisovateľ + časomerač) 
• určiť hlavného usporiadateľa, ktorý bude prítomný počas celého turnaja a zabezpečí prípadný 

poriadok a bezproblémový priebeh zápasov 
• určiť 2 usporiadateľov na úpravu hracej plochy (vytieranie podlahy, úprava mantinelov, 

zbieranie loptičiek), zdravotníka ( musí mať so sebou základné vybavenie lekárničky – može 
to byť aj jeden z usporiadateľov) vykonávajúceho zdravotný dozor 

• primerané teplo v hale a dostatočné osvetlenie, pripravené mantinely, vyznačené čiary 
a bránky minimálne 30 minút pre začiatkom zápasu/ turnaja 

• Organizátor je povinný odoslať e-mailom hlásenku o konaní ligového kola súperovi 
(súperom) a na e-mailovú adresu hlasenky@szfb.sk najneskôr 14 dní pred termínom 
kola !!!!!!!! 

• Organizátor je povinný riadne a zodpovedne vyplňať zápis o stretnutí podľa platných pokynov 
Po zápase skontrolovať úplnosť vyplnenia zápisu o stretnutí. Za správnosť údajov z zápise 
o stretnutí zodpovedá organizátor príslušného kola súťaže 

• Organizátor zašle v najbližší pracovný deň originál + 1 kópiu  zápisu o stretnutí na adresu 
SZFB, Junácka 6, 832 80 
 

 
 
 
 
V Bratislave, 1.8.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 



VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE 
 
Poplatky platné od 1.7.2011: 
 
REGISTRÁCIA HRÁČA STARŠIEHO AKO 15 rokov:  20,- E / na 2 roky 
 
Ostatné poplatky: 
 
PRESTUP v E  
MEX, M2, ZEX 30,00 
regionálne ligy 16,00 
mládež  8,00 
 
HOSŤOVANIE  v E  
MEX, M2, ZEX 20,00 
regionálne ligy 10,00 
mládež  5,00 
 
STRIEDAVÝ 
ŠTART v E  
MEX, M2, ZEX 20,00 
regionálne ligy 10,00 
mládež  5,00 
 
 
ODMENY VÍŤAZOM 
 

MEX   E    
víťaz základnej časti: 130,00   
      
1. miesto  500,00   
2. miesto  330,00   
3. miesto   160,00   

      
ZEX   E    

víťaz základnej časti: 130,00   
      
1. miesto  400,00   
2. miesto  260,00   
3. miesto   130,00   

      
M 2   E    

1. miesto :   130,00   
  
                  
 

 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 13.9.2011 v Bratislave

Uznesenie č. 17 P/13.9.2011 
P- SZFB berie na vedomie správu prezidenta SZFB a menežéra reprezentačných družstiev p. 
Tea Turaya ohľadne stavu pripravenosti na organizáciu MS U19 W v SR v r. 2012, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 1. 5. až 5.5. 2012 v meste Nitra.

Za: 5 - Kunšteková, Granec, Gilányi, Bluska
Neprítomný na zasadnutí – hlasoval telefonicky za: Dudovič 
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Neprítomný na zasadnutí: 1 – Sága

Uznesenie č. 18 P/13.9.2011 .
Po zvážení všetkých okolností, medzi nimi aj prísľubu mesta Nitry, že za prenájom športovej 
haly nebude SZFB účtovať žiadnu položku, predložení približnej cenovej kalkulácie na celý 
projekt, bolo dohodnuté, že MS U19 W v SR v r. 2012 sa uskutoční v meste Nitra.  

Za: 5 - Kunšteková, Granec, Gilányi, Bluska
Neprítomný na zasadnutí – hlasoval telefonicky za: Dudovič 
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Neprítomný na zasadnutí: 1 – Sága

Uznesenie č. 19 P/13.9.2011
P- SZFB Schvaľuje Odvolávací poriadok SZFB

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

Uznesenie č. 21 P/13.9.2011
P- SZFB nariaďuje generálnemu sekretárovi odpovedať na sporné rozhodnutia Západ regiónu
P- SZFB zamieta rozhodnutie Západ regiónu ohľadne ignorácii povinnosti u mládeže mať 
registračné preukazy. Vo všetkých súťažiach organizovaných  SZFB je hráč v zmysle 
Registračného poriadku povinný mať registračný preukaz.

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

Uznesenie č. 25 P/13.9.2011



P- SZFB zamieta žiadosti klubov  FbK Tvrdošín a ŠK Rebels 91 Topoľčany ohľadne udelenie 
vekovej výnimky pre štart v súťažiach ZEX a ZE 2.

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



Uznesenia 
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 30.11.2011 na Junáckej 6, Bratislava

Uznesenie č. 27 P/3.10.2011

Príspevok z rozpočtu 2011 vo výške 3.850,- EUR na talentovanú mládež sa bude klubom, 
ktorých sa to týka realizovať formou zápočtov. 
Za: 4 - Kunšteková, Gilányi, Hrnčiar, Granec
Proti: 0   Zdržal sa hlasovania: 0
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Bluska, Dudovič       

Uznesenie č. 28 P/3.10.2011
Na MSR v mládežníckych kategóriách je možné postúpiť len z príslušnej regionálnej súťaže. 
V BA regióne sa preto spúšťa okrem rozšírenej súťaže M3 + J aj kategória Juniori samostatne.
Vzájomné zápasy ŠK LIDO Bratislava - Juniori a Snipers Bratislava - Juniori, odohrané v BA 
regióne v súťaži M3, sa započítavajú do juniorskej súťaže BA regiónu. Uvedeným klubom 
potom zostáva odohrať v juniorskej súťaži vzájomné zápasy s FBK Bogdau Stupava.

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

Bratislava, 3.11.2011




