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Uznesenia 

zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 9.1.2013 v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 1P/9.1.2013 

P-SZFB nariaďuje generálnemu sekretárovi zaslať Faktúru č. 1121987 späť Dopravnému 

podniku mesta Košice. Od Dopravného podniku mesta Košice požiada vysvetliť časť Ostatné 

náklady súvisiace s prepravou Švajčiarsko – časť týkajúcu sa sumy 1059,86 EUR a požiadať 

o poníženie faktúry v tejto časti faktúry. 

Zároveň požiada Dopravný podnik o dodanie objednávky na dopravu, ktorú dodávateľ 

nepriložil k faktúre. 

  

Za: 4 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomný na zasadnutí: 1 – Belanec, Tomčo  

 

 

Uznesenie č. 2P/9.1.2013 

P-SZFB schvaľuje systém zúčtovanie reprezentačných sústredení a akcií nasledovne: 

1. účastnícke poplatky vyzbierané od hráčov budú evidované v príjmovej časti pokladni SZFB 

2. sponzorské dary a dotácie budú dokladované zmluvami    

3. všetky zmluvy sa budú podpisovať v zmysle stanov článok 12, odstavec 2. 

 

Za: 4 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomný na zasadnutí: 1 – Belanec, Tomčo  

 

 

 

 

Bratislava, 9.1.2013 

                



Uznesenia
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 2.3.2013 v Nemšovej

Uznesenie č. 3P/2.3.2013
P-SZFB rozhodlo o zrušení výnimky využívania M ŠH V Nemšovej na zápasy súťaže ZEX, 
MEX  s okamžitou platnosťou.
Od 2.3.2013 sa môže používať iba na regionálne súťaže a ženskú kategóriu  Z1
 
Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 

Uznesenie č. 4P/2.3.2013
P-SZFB berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2012.

Uznesenie č. 5P/2.3.2013
P-SZFB schvaľuje predbežný rozpočet SZFB na rok 2013.

Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 

Uznesenie č. 6P/2.3.2013
P-SZFB poveruje výkonom funkcie tajomníka pre komisie: LK, DK a KRD p. Ing. Lukáša 
Bednára.

Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 

Uznesenie č. 7P/2.3.2013
P- SZFB schvaľuje preložiť bod: Výberové konanie na účtovný AUDIT  na ďalšiu schôdzu    
P- SZFB, ktorá sa zvoláva na 8.3.2013 so začiatkom o 8,00 hod.

Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 

Nemšová, 2.3.2013
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Uznesenia
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 8.3.2013 v Bratislave

Uznesenie č. 8P/8.3.2013
P-SZFB schvaľuje uskutočniť stretnutie klubov a predsedov komisií: LK, DK, KRD ohľadne 
novej sezóny 2013/13 po ukončení súťaží MEX a ZEX.
Stretnutie sa uskutoční jednotlivo pre súťaže: MEX, ZEX, M1, Z 1.

Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 
   
Uznesenie č. 10P/8.3.2013
P-SZFB vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa rozhodcovských dresov. 

Za: 5 – Dobrý, Grega, Granec, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomný na zasadnutí: 2 – Belanec, Tomčo 

Bratislava, 8.3.2013

1



Uznesenia 
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 14.4.2013 o 10,00 hod v Nemšovej

Mládež:
Mládežnícke družstvá –podmienka mať mládežnícke kategórie / podmienky upraví dodatok 
k súčasnému predpisu/. Ročníky – vekové kategórie od sezóny 2014/15 sa budú posúvať.  

Vekové kategórie:
Od sezóny 2013/14 sa posúvajú.

Kategórie ročníky
Muži 1994 a starší

Juniori 1995 - 1996 , max. vek 19 rokov

Dorastenci 1997 - 1998, max. vek 17 rokov

Starší žiaci 1999 - 2000, max. vek 15 rokov

Mladší žiaci 2001 - 2002, max. vek 13 rokov

Staršia prípravka 2003 - 2004, max. vek 11 rokov

Mladšia prípravka 2005 - 2006, max. vek 9 rokov

Kategórie ročníky
Ženy 1994 a staršie

Juniorky 1995 - 1996 , max. vek 19 rokov

Dorastenky 1997 - 1998, max. vek 17 rokov

Staršie žiačky 1999 - 2000, max. vek 15 rokov

Mladšie žiačky 2001 - 2002, max. vek 13 rokov

Staršia prípravka 2003 - 2004, max. vek 11 rokov

Mladšia prípravka 2005 - 2006, max. vek 9 rokov

      
Uznesenie č. 11P/14.4.2013
P-SZFB schvaľuje a poveruje spoločnosť Easy choice s.r.o., Štúrova 89, 901 01 Malacky 
vykonať audit účtovníctva SZFB 

Za: 4 – Dobrý,  Granec, Kunšteková 
            Klosík – hlasoval v tejto veci telefonicky
Proti:  0                          
Nehlasovali: Belanec, Tomčo, Grega

Nemšová, 14.4.2013
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Uznesenia
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 12.6.2013 o 10,00 hod na Junáckej 6, v Bratislave

Uznesenie č. 12P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje predpisy:
- Dodatok č.1/2013 Pravidlá hospodárenia
- Smernica č. 2/2013 – Regióny – Organizačné členenie SZFB

Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo

Uznesenie č. 13P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje: 
- zaslanie stavu registrovaných hráčov jednotlivých klubov každému klubu samostatne
- zaslanie kandidátky klubom - Návrh kandidátov do všetkých volených funkcií SZFB
  a termín doručenia návratky na SZFB do 21.6.2013  

Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo

Uznesenie č. 14P/12.6.2013
P-SZFB poveruje a schvaľuje p. PaedDr. Petra Žáka viesť rokovanie konferencie dňa 
30.6.2013. 

Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo

Uznesenie č. 15P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje " Predpis pre súťaže a povinnosti organizátorov súťaží pre MEX, ZEX, 
M1, ZE1, JEX - Ligová sezóna 2013/14"

Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo
 
Uznesenie č. 16P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje  termín prihlasovania sa  do celonárodných súťaží: MEX, M1, JEX, ZEX, 
Z1 organizovaných SZFB pre sezónu 2013/14.
Prihlášky zasielané e-mailom, alebo poštou na adresu SZFB je možné zaslať v termíne od 
14.6. do 28.6.2013.Termín zaplatenia štartovného a zábezpeky pre súťaže MEX, M1, JEX, 
ZEX, Z1  je najneskôr do 15.7.2013.
Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo 

Kluby po zaslaní prihlášky na adresu SZFB obdržia od sekretariátu SZFB informáciu ohľadne 
platieb – zápočty.
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Uznesenie č. 17P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje Predpis a jeho prílohy:
- Reglement súťaže Extraliga
- Reglement súťaže Extraliga  - televízna príloha
- Reglement súťaže Extraliga – reklamná príloha

Za: 4 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík 
Proti:  0                          
Neprítomný: Belanec, 
Neprítomný počas hlasovania: Tomčo                          Zdržal sa hlasovania: Kunšteková

Uznesenie č. 18P/12.6.2013
P-SZFB schvaľuje Súťažný poriadok SZFB, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
1.7.2013.

Za: 5 – Dobrý,  Granec, Grega, Klosík, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Belanec, Tomčo 

Bratislava, 12.6.2013
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Uznesenia  

zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 16.7.2013, v Bratislave 

 

Uznesenie č. 19P/16.7.2013 

SZFB odmieta prihlášku klubu  FBC Young Arrows Spišská Nová Ves do súťaže M1 

v sezóne 2013/14, nakoľko klub FBC Young Arrows Spišská Nová Ves nie je oprávnený 

prihlásiť sa do súťaže M1. 

 

P-SZFB zaväzuje Prezidenta SZFB, aby zabezpečil vrátenie poplatku za registráciu prevodu 

práv člena SZFB, ako aj ďalšie platby spojené s prihláškou do súťaže M1 športovému klubu 

FBC Young Arrows Spišská Nová Ves. 

 

Odôvodnenie: 

Športový klub ako člen SZFB je oprávnený prihlásiť sa do súťaže M1 iba v prípade, ak 

dosiahol v nižšej súťaži v bezprostredne predchádzajúcom ročníku súťaže potrebné 

umiestnenie alebo nadobudol právo prihlásiť sa do súťaže od iného klubu. 

 

FBC Young Arrows Spišská Nová Ves ani nedosiahol v nižšej súťaži v bezprostredne 

predchádzajúcom ročníku súťaže potrebné umiestnenie, ani nenadobudol právo prihlásiť sa do 

súťaže od iného klubu, keď nepodal žiadosť o registráciu dohody o prevode práv v termíne 

stanovenom vnútornými predpismi SZFB. SZFB na dohodu FK Michalovce a FBC Young 

Arrows Spišská Nová Ves o prevodu práva prihlásiť sa do súťaže M1 nie je oprávnený 

prihliadať, nakoľko žiadosť o registráciu dohody nebola podaná včas v zmysle § 2 bod 

3, Smernice č. 5 O prevode práva prihlásiť družstvo do nasledujúceho ročníka určitej súťaže 

organizovanej SZFB. 

 

Zároveň SZFB nie je oprávnený prijať plnenie poskytnuté FBC Young Arrows Spišská Nová 

Ves, a preto P-SZFB zaviazalo štatutárny orgán SZFB, aby prijaté plnenie vrátilo uvedenému 

športovému klubu. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené P-SZFB rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 
 

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 20P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje predĺženie uzávierky prihlasovania sa do súťaží JEX do 19.7.2013. 

 

Úloha: osloviť kluby, ktoré sa v regiónoch umiestnili na 4. a 5. mieste a ponúknuť im 

možnosť prihlásiť sa do súťaže JEX 2013/14. 

Zodpovedná: Kunšteková                                                                    Termín: 17.7.2013 

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 
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Uznesenie č. 21P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje predĺženie uzávierky prihlasovania sa do súťaží ZEX do 19.7.2013. 

 

Úloha: osloviť kluby prihlásené do súťaže Z1 a ponúknuť im možnosť prihlásiť sa do súťaže 

ZEX 2013/14. 

Zodpovedná: LK SZFB                                                                    Termín: 17.7.2013 

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 22P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje zmeny v Predpise pre súťaže a povinnosti organizátorov súťaží: MEX, 

ZEX, M1, Z1, JEX – ligová sezóna 2013/14. Upravený Predpis bude vydaný pod novým 

číslom uznesenia:  č.22/16.7.2013 

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 23P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje dotáciu pre kluby MEX v sezóne 2013/14 vo výške 200,00 EUR/ klub 

z dôvodu navýšenia platby za rozhodcov v súťaži MEX. 

Čerpať príspevok budú môcť kluby formou odpočtov za platby: registrácie a prestupy ako aj 

iné vopred dohodnuté platby.  

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 24P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje zmeny v Súťažnom poriadku.  

V bode 15.3. Vekové kategórie v súťažiach mládeže – sa upravujú nasledovne: 

mladšia prípravka 6-8 rokov 

staršia prípravka 9-10 rokov 

mladší žiaci 11-12 rokov 

starší žiaci 13-14 rokov 

dorastenci 15-16 rokov 

juniori 17-18 rokov 

 

V bode 15.5. Pôsobenie hráčov vo vekových kategóriách – sa upravuje veta v odseku po: 

 

a) hráči môžu nastúpiť okrem svojej kategórie aj v zápasoch vyššej vekovej kategórie 

takto: hráč určitej vekovej kategórie je oprávnený nastúpiť o jednu kategóriu vyššie, 

s výnimkou dorastencov, ktorí môžu nastúpiť o dve kategórie vyššie ak neurčí riadiaci 

orgán súťaže inak, starší žiaci, ktorí môžu nastúpiť o dve kategórie vyššie a 6-8 ročných 

hráčov prípravky, ktorí môžu hrať iba súťaž prípraviek. 

V odseku po: 

c) vypúšťa sa časť: pokiaľ tu nie sú dôvody uvedené v čl. 10.3. súťažného poriadku 
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Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.7.2013  

 

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 25P/16.7.2013 

P-SZFB poveruje výkonného viceprezidenta  Ota Divínskeho dohľadom nad stránkou SZFB, 

nad jej vzhľadom a redakčnými úpravami uverejňovaných príspevkov. 

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 26P/16.7.2013 

P-SZFB ukladá prezidentovi SZFB, aby do termínu 19.7.2013 vyzval dlžníkov: 

p. Štefana Tomču a p. Petra Vrbu na vyúčtovanie poskytnutých záloh pre účely reprezentácie 

SR. O výsledku podá informáciu na najbližšom stretnutí P-SZFB, ktoré sa uskutoční dňa 

13.8.2013. 

 

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                              Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 27P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje prijatie FBK  Starlight Zalužice za člena SZFB. 

  

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 28P/16.7.2013 

P-SZFB schvaľuje zmenu v Smernici č.3/2010 o podmienke účasti klubov v súťažiach : 

MEX, ZEX, M 1, ZE 1, novelizovanú dňa 26.1.2012 - uznesením P-SZFB č. 5 P/26.1.2012 

platnú od 1.7.2014 nasledovne: 

 

§ 1 

 

Každý športový klub, ktorého družstvo podá prihlášku do extraligy mužov vo florbale je 

povinný mať počas sezóny predchádzajúcej podaniu prihlášky prihlásené do súťaží 

mládežnícke družstvá v minimálne štyroch mládežníckych kategóriách s výnimkami 

ustanovenými v tomto predpise. 
 

§ 2 

 

Každý športový klub, ktorého družstvo podá prihlášku do 1. ligy mužov vo florbale je povinné 

mať počas sezóny predchádzajúcej podaniu prihlášky prihlásené do súťaží mládežnícke 

družstvá v minimálne v  troch mládežníckych kategóriách s výnimkami ustanovenými v tomto 

predpise 

 

§ 3 
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Každý športový klub, ktorého družstvo podá prihlášku do extraligy žien vo florbale je povinné 

mať počas sezóny predchádzajúcej podaniu prihlášky prihlásené do súťaží mládežnícke 

družstvá v minimálne v  troch mládežníckych kategóriách,  z ktorých  musí byť 1   družstvo 

dievčenské,  s výnimkami ustanovenými v tomto predpise. 

 

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 29P/16.7.2013 

P-SZFB nariaďuje predsedovi KDR p. Vargovi predložiť rozpočet KRD a termíny školení   

rozhodcov do 31.7.2013. 

 

Za: 5 - Divínsky, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

Neprítomní: Blaško, Filadelfi 

 

 

Bratislava, 16.7.2013 



Uznesenia 
zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 13.8.2013, v Bratislave

Uznesenie č. 30P/13.8.2013
Z dôvodu nenaplnenosti plánovaného počtu klubov v 1. ročníku súťaže JEX (12 klubov) 
P-SZFB schvaľuje posunutie termínu uzávierky prihlasovania sa do súťaží JEX do 18.8.2013.

Za: 5 - Filadelfi, Granec, Kunšteková,
            Neprítomní: Divínsky, Grega - hlasovali o uznesení telefonicky

Proti:  Blaško, Hrnčiar                         

Uznesenie č. 31P/13.8.2013
P-SZFB schvaľuje úpravu predpisu prijatého uznesením č. 17P/12.6.2013 a vydáva jeho nové 
upravené znenie. Predpis pozostáva z:
- Reglement súťaže Extraliga
- Reglement súťaže Extraliga - televízna príloha
- Reglement súťaže Extraliga - reklamná príloha

Za: 5 - Blaško, Filadelfi, Granec, Hrnčiar, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Divínsky, Grega

Uznesenie č. 32P/13.8.2013
P-SZFB schvaľuje, že v sezóne 2013/14 nebude voči klubom extraligy vyvodená finančná  
pokuta, ale iba  udelená výstraha v prípade porušenia predpisu Reglement súťaže Extraliga 
2013/14.

Za: 5 - Blaško, Filadelfi, Granec, Hrnčiar, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Divínsky, Grega

Vylosovanie klubov pre súťaž MEX. Pre sezónu 1013/14 boli vylosované kluby nasledovne:

                                              
Súťaž MEX - EXTRALIGA 

 skupina A  skupina B 
1 A ŠK 1. FBC TRENČÍN 1 B ŠK VICTORY STARS  Nová Dubnica

2 A VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava 2 B
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - Tsunami
Stupava 

3 A FBK  TVRDOŠÍN 3 B FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA

4 A ŠK Slávia SPU DFA Nitra 4 B ŠK DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA

5 A
Sabinovský Florbalový  klub -FBC 
Predators Sabinov 5 B FbC Mikuláš Prešov

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

1



Uznesenie č. 33P/13.8.2013
P-SZFB schvaľuje od sezóny 2013/14 odmeny za umiestnenie v súťažiach MEX, M1, JEX, 
ZEX.

ODMENY VÍŤAZOM
Príspevok na EPM pre víťaza MEX a ZEX  1.000,00 CHF

MEX  EUR  
víťaz základnej časti: 300,00  
  
1. miesto 1.000,00  
2. miesto 800,00  
3. miesto  400,00  
  

ZEX  EUR  
víťaz základnej časti: 200,00  
  
1. miesto 800,00  
2. miesto 600,00  
3. miesto  300,00  
  

M 1  EUR  
1. miesto :  200,00  
            JEX  EUR  
1. miesto :  150,00  

Za: 5 - Blaško, Filadelfi, Granec, Hrnčiar, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Divínsky, Grega

Uznesenie č. 34P/13.8.2013
P-SZFB schvaľuje prijatie FBC Páv Piešťany za člena SZFB.

Za: 5 - Blaško, Filadelfi, Granec, Hrnčiar, Kunšteková 
Proti:  0                          
Neprítomní: Divínsky, Grega

Bratislava, 13.8.2013
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Uznesenia  

zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 5.10.2013, v  Trenčíne 

 

Uznesenie č. 35P/5.10.2013 

P-SZFB schvaľuje vyzvať p. Vrbu a p. Tomču na vyúčtovanie poskytnutých záloh na RD, 

poskytnutých nasledovne:  

p. Tomčo, záloha na RD  muži Čeladná poskytnutá dňa 8.8.2013. Zostalo nevyúčtovaných 

859,96 EUR. 

p. Vrba, vyúčtovanie RD juniori, Brunšperk, záloha poskytnutá dňa  4.5.2013. Po zúčtovaní 

dodaných dokladov zostalo nevyúčtovaných 143,55 EUR. 

p. Vrba, vyúčtovanie RD juniori, Hodonín,  Po zúčtovaní dodaných dokladov zostalo 

nevyúčtovaných  1.200,00 CZK. 

 

P-SZFB vyzýva oboch dlžníkov na zúčtovanie predmetných podujatí do 15 dní odo dňa 

doručenia výzvy  SZFB, najneskôr však do 31.10.2013. 

 

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

 

Uznesenie č. 36P/5.10.2013 

P-SZFB schvaľuje uvoľniť z rezervy rozpočtu do konca r.2014 financie nasledovne: 

 

RD Muži – 31.10. - 3.11.2013 ..........................................max.  1.160,00 EUR 

1 dňové sústredenia juniori .............................................. max.     400, 00 EUR 

RD ženy –záv. sústredenie pred MS 4.12. - 6.12.2013 ....max.      906,00 EUR 

RD Muži –13.12. - 15.12.2013 ........................................ max.     989,00 EUR 

RD ženy  MS 7.12 -  15.12.2013 ..................................... max.  6.860,00 EUR 

                                                                                                   –––––––––––––- 

                                                                                      celkom: 10.312,00 EUR 

 

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                           

 

Uznesenie č. 37P/5.10.2013 

P-SZFB neschvaľuje predložený návrh Štatútu ŠTK –LK SZFB 

 

Za: 6 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                                           Zdržal sa hlasovania: Granec         

Neprítomní: 0 

 

Uznesenie č. 38P/5.10.2013 

Z dôvodu urýchlenia procesu v disciplinárnom konaní P-SZFB rozširuje DK SZFB o ďalšieho  

člena DK SZFB. Odo dňa 5.10.2013 je  p. Miroslav Kunštek menovaný za člena DK SZFB. 

Jeho úlohou bude kontrolovať a predsedu DK SZFB následne informovať o: 
a/ neskorom zaslaní zápisu zo stretnutia 
b/ neskoré zaslanie hlásenky zo stretnutia  
c/ nástup hráča na OP  
d/ v súťaži MEX počet zúčastnených hráčov na zápise  

 

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                                            
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Uznesenie č. 39P/5.10.2013 

P-SZFB schvaľuje účasť na  MS 2014 v kategórii MP pre všetkých 12 prihlásených klubov do 

stanoveného termínu na prihlasovanie do regionálnych súťaží. MS pre túto kategóriu sa budú 

hrať na zmenšenom ihrisku, so znižovačmi bránok a v počte 3 +1 ( resp. 4+1). 

Min. a max. rozmer ihriska na MS v kategórii MP určí pre túto kategóriu LK SZFB.  

  

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0    

                        

Uznesenie č. 40 P/5.10.2013 

P-SZFB schvaľuje cenu rozhodcovského setu určeného na predaj rozhodcov vo výške 40,00 

EUR/set (2x dres, 1 x trenky, 1 pár štucne) 

  

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0    

 

Uznesenie č. 41 P/5.10.2013 

P-SZFB zamieta žiadosti klubov ŠK 1. FBC Trenčín a ŠK 98 Pruské o poskytnutie podpory 

vo forme navýšenia príspevku víťazom súťaže MEX a ZEX na štartovné  do súťaže EFC 2013 

Trenčín. 

 

Za: 5 - Blaško, Divínsky, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0                 Zdržal sa hlasovania:2 - Granec, Filadelfi 

 

Uznesenie č. 42 P/5.10.2013 

P-SZFB na základe výberového konania schvaľuje za dodávateľa dresov  reprezentácie 

spoločnosť SALMING Matejka – inštalácie s.r.o., Ostrov 363, 911 05 Trenčín, a súhlasí 

s podmienkou spoločnosti SALMING na pomenovanie súťaže MEX pre sezónu 2013/14 

názvom SALMING EXTRA LIGA. 

 

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0    

  

Uznesenie č. 43 P/5.10.2013 

P-SZFB schvaľuje prijatie klubu FBC ALL STARS Dolný Kubín za člena SZFB 

P-SZFB schvaľuje prijatie klubu Florbal centrum Skalica za člena SZFB 

P-SZFB schvaľuje prijatie klubu 1. FBC Zvollen za člena SZFB 

P-SZFB schvaľuje prijatie klubu  Florbal For ALL Poprad za člena SZFB 

 

Za: 7 - Blaško, Divínsky, Filadelfi, Granec, Grega, Hrnčiar, Kunšteková  

Proti:  0    

 

 

Bratislava, 5.10.2013 



 
 
 
 

                         
 Uznesenie č. 15 /P 12.6.2013 

PREDPIS  PRE SÚŤAŽE A POVINNOSTI ORGANIZÁTOROV SÚŤAŽÍ:  
MEX, ZEX, M 1, ZE 1, JEX  - LIGOVÁ SEZÓNA 2013/14 

 
 

EXTRALIGA MUŽOV - MEX 
 
• Základná časť (ZČ): 
 
12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo 
organizuje domáce stretnutia celej súťaže na schválenom ihrisku, na svoje náklady. 
 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 
 
Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v 
normálnom hracom čase (čistý čas 20. minút počas 3 tretín), nasleduje po 2 minútovej 
prestávke (bez zmeny strán) 5 minútové limitovanej predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 
na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované 
predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 
strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných 
strieľaní nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom 
hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 
• Nadstavbová časť: 
 
play-off na 3 víťazné zápasy 
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ); štvrťfinále, semifinále a finále sa 
hrá na tri víťazné stretnutia, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po 
ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade 
rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ;  
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play off 
 
Družstvá umiestnené na 1,2,3 mieste  po základnej časti  si vyberajú súpera pre Play off 
z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. 
Ako prvý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti. 
Ako druhý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 2 mieste po základnej časti. 
Ako tretí  v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 3 mieste po základnej časti. 
Časový harmonogram výberu určí klubom  LK SZFB. 
Víťaz play-off  získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava 
porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ), 
 
 



• Zostup zo súťaže: 
 
po základnej časti z extraligy vypadávajú automaticky dva tímy (11. - 12. miesto) do 1. ligy 
mužov. 
 
• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže: 
 
Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa 
nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10 minútové limitované predĺženie (čistý 
čas 10.minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi 
nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu 
s počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa 
v rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každý tím (kto nedá prehráva zápas) 
 
• Hrací čas: 
základná časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5 minútové limitované 
predĺženie pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; 
minimálny čas na jedno stretnutie je 180 minút; 
 
nadstavbová časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10 minútové 
limitované predĺženie, pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas 
na jedno stretnutie je 210 minút;  
 
Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 35 minútovú rozcvičku 
na pripravenom ihrisku; (tj vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom) 
Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 
stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiat-
kom stretnutia.  
 
• Hrací deň: 
 
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci 
prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo 
štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné 
odohrať cez víkend. Kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia čo však podlieha 
schváleniu LK. Záverečné 4 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny 
hracieho dňa. 
 
• Povolené časy začiatkov zápasov: 
v deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod do 20:00 hod; 
v deň pracovného voľna najskôr od 10:00 hod do 18:00 hod; 
v deň pred pracovným dňom najskôr od 10.00 hod do 16:00 hod; 
v pracovný deň najskôr od 18:00 hod do 20:00 hod; 
Pre klub vzdialený 220 km od miesta konania stretnutia je povolený začiatok zápasu v sobotu 
najskôr o 12,00 hod a v nedeľu najneskôr o 14,00 hod 
 
• Oficiálna loptička: 
 
loptička značky OXDOG schválenej IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky 
podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. 



• Haly: 
 
stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu mužov riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m  (podľa platných pravidiel SZFB) 
 
• Vekové kategórie pre účasť : 
 
muži - ročníky nar. 1994 a starší, juniori -ročníky nar. 1995 a 1996 a dorastenci - ročník 1997 
 
• Trénerské vedenie a vedenie družstva:  
 
Pre sezónu 2013/14 musí byť tréner s licenciou 1 kvalifikačného stupňa (tréner 2 kvalifikač-
ného stupňa sa odporúča od sezóny 2014/2015) 
Za neprítomnosť trénera na zápase sa udeľuje klubu pokuta vo výške 20,00 EUR/zápas.  
Vyškolený vedúci družstva musí byť od sezóny 2013/14 
 
Technické ustanovenie:  
 
Všetky kluby sú povinné nahlásiť farbu domácich dresov najneskôr do 1.9.2013 na LK, 
Zo zápasov vyhotoviť textový On Line prenos v systéme szfb, 
 
• Štartovné mužskej extraligy na sezónu 2013/14: 
 
450,00 - €, 
 
• Súťažná zábezpeka mužskej extraligy na sezónu 2013/14: 
 
400,00 - €, 
 
• Ostatné ustanovenia: 
 
Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém 
postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie 
zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR (muži, ženy) bude mať 
právo ako prvý  postúpiť do európskych súťaží. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia súťažného poriadku v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
• súpiska: v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• Pri počte hráčov na zápase menej ako 11 (10 +1) bude klubu udelená sankcia vo výške 

100,00 EUR + 10,00 EUR za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
• hrá sa na území SR 
 
Účastník Extraligy mužov je povinný s prihláškou do extraligy mužov prihlásiť do súťaže 
družstvá v troch mládežníckych kategóriách. Od sezóny 2014/15 bude povinnosť 4 
mládežnícke družstvá. Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť kategóriu juniorov ako 
jednu z prihlásených štyroch mládežníckych kategórií.   
 
 
 



ROZHODCOVIA PRE MEX - Extraligu: 
 
• Odmena rozhodcovi: 
 
25,00 - € netto základná časť / rozhodca, 
30,00 - € netto štvrťfinále a semifinále play-off/ rozhodca; 
35,00 - € netto finále play-off/ rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži 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 zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim 
orgánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. liga mužov - M 1 
 
• Základná časť (ZČ): 
 
Poznámka:  Systém súťaže pre M 1 určí  LK SZFB na základe počtu prihlásených  klubov do tejto 
súťaže.  
 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 
 
Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času. ( hracia doba: čistý 
čas 20. minút počas 3 tretín). 
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body za remízu v 
normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom 
čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 
• Hrací čas: 
 
základná časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie 
je 120 minút; 
 
• Hrací deň: 
 
hracím dňom stretnutia je sobota.   
 
• Haly: 
 
stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu mužov riadiacim orgánom 
súťaže SZFB.  
 
• Vekové kategórie: 
 
muži-ročníky nar. 1994 a starší, juniori-ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenci 1997 a 1998. 
 
• Trénerské vedenie:  
 
Pre sezónu 2013/14 musí byť tréner s licenciou 1 kvalifikačného stupňa. 
Za neprítomnosť trénera na zápase sa udeľuje klubu pokuta vo výške 20,00 EUR/zápas.  
Vyškolený vedúci družstva musí byť od sezóny 2013/14 
 
Technické ustanovenie:  
 
Všetky kluby sú povinné na turnaje cestovať s dvomi farbami  dresov.  
 
• Štartovné mužskej 1. ligy na sezónu 2013/14: 
 
250,00 - €, 
 
• Súťažná zábezpeka mužskej extraligy na sezónu 2013/14: 
 
340,00 - €, 
 



• Ostatné ustanovenia: 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia súťažného poriadku v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu  
 
• súpiska: v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• hrá sa na území SR 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB . Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK 
 
Účastník 1. ligy mužov je povinný s prihláškou do 1. ligy mužov prihlásiť do súťaže družstvá 
v dvoch mládežníckych kategóriách, od sezóny 2014/15 v troch mládežníckych kategóriách.  
 
ROZHODCOVIA PRE M 1: 
 
• Odmena rozhodcovi: bude uvedená po upresnení hracieho systému  
          - € netto základná časť / rozhodca, 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži 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  zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim 
orgánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNIORI - JEX 
 

• Základná časť (ZČ): 
 
12 družstiev každé s každým dvojkolovo, systém –turnajovo. 
1. ročník tejto súťaže bude vytvorený z prvých troch družstiev regionálnej súťaže  
Každé družstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaže na schválenom ihrisku, na svoje 
náklady. 
 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 
 
Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času. ( hracia doba: čistý 
čas 20. minút počas 3 tretín). Za víťazstvo sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu 
sa prideľuje do tabuľky 1 bod a za prehru nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 
• Zostup zo súťaže: 
 
Zostupujú posledné 4 družstvá 
 
• Zostup zo súťaže 2014/15: 
 
postupuje víťaz z každej regionálnej súťaže J1 
 
• Hrací čas: 
 
základná časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie 
je 120 minút; 
 
• Hrací deň: 
Hracím dňom stretnutia nedeľa v rámci prideleného víkendu.  
 
• Začiatky zápasov: 
8:00, 10:00, 12:00,14:00,16:00,18:00 hod 
 
• Haly: 
stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Juniorskú ligu riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m  (podľa platných pravidiel SZFB) 
 
• Vekové kategórie: 
 
hrajú juniori (ročníky nar. 1995 a 1996), dorastenci (1997 a 1998), starší žiaci (1999, 2000) 
Nastupovanie hráčov z rôznych súpisiek a rôznych vekových kategórií upravuje súťažný 
poriadok SZFB. 
 
• Trénerské vedenie:  
 
Osoba staršia ako 18 rokov. 
Na základe Uznesenia č. 50 P/8.8.2012 vyplýva pre súťaž juniorov povinnosť mať   
vyškolených trénerov a vedúcich družstiev od sezóny 2014/15 
 
 



Technické ustanovenie:  
 
Všetky kluby sú povinné nahlásiť farbu domácich dresov najneskôr  do 1.9.2013. 
• Štartovné na sezónu 2013/14: 
 
100,00 - €, 
 
• Súťažná zábezpeka na sezónu 2013/14: 
 
150,00 - €, 
 
• Ostatné ustanovenia: 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia súťažného poriadku v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
• súpiska: v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• Pri počte hráčov na zápase menej ako 11 (10 +1) bude klubu udelená sankcia vo výške 

100,00 EUR + 10,00 EUR za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
• hrá sa na území SR 
• 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 PRE JEX : 
 
• Odmena rozhodcovi: 
 
15,00 - € netto / 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 zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim 
orgánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRALIGA - ZEX 
 
• Základná časť (ZČ): 
 
10 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo 
organizuje domáce stretnutia celej súťaže na schválenom ihrisku, na svoje náklady. 
 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 
Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v 
normálnom hracom čase (čistý čas 20. minút počas 3 tretín), nasleduje po 2 minútovej 
prestávke (bez zmeny strán) 5 minútové limitovanej predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 
na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované 
predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 
strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných 
strieľaní nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom 
hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 
• Nadstavbová časť: 
 
play-off na 3 víťazné zápasy 
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ); štvrťfinále, semifinále a finále sa 
hrá na tri víťazné stretnutia, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po 
ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade 
rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ;  
 
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play off 
 
Družstvá umiestnené na 1,2,3 mieste  po základnej časti  si vyberajú súpera pre Play off 
z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. 
Ako prvý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti. 
Ako druhý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 2 mieste po základnej časti. 
Ako tretí  v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 3 mieste po základnej časti. 
Časový harmonogram výberu určí klubom  LK SZFB. 
Víťaz play-off  získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava 
porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ), 
 
• Zostup zo súťaže: 
po základnej časti z extraligy vypadáva automaticky jeden tím (10. miesto) do 1. ligy žien. 
Tím  umiestnený na 9. mieste hrá baráž s tímom z 1. ligy žien 
 
• Baráž:  
Tím umiestnený na 9. mieste po základnej časti extraligy hrá baráž s tímom z 1. ligy žien na 
2. mieste (nie B tímom), baráž sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku 
extraligového družstva , 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku 1. ligového družstva a v prípade 
rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku extraligového družstva; víťaz baráže hrá v 
nasledujúcej sezóne Extraligu, porazený 1. ligu. 



• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže: 
 
Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa 
nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10 minútové limitované predĺženie (čistý 
čas 10.minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi 
nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu 
s počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa 
v rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každý tím (kto nedá prehráva zápas) 
 
• Hrací čas: 
 
základná časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5 minútové limitované 
predĺženie pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; 
minimálny čas na jedno stretnutie je 180 minút; 
 
nadstavbová časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10 minútové 
limitované predĺženie, pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas 
na jedno stretnutie je 210 minút;  
 
Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30 minútovú rozcvičku 
na pripravenom ihrisku; (tj vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom) 
Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 
stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiat-
kom stretnutia.  
 
• Hrací deň: 
 
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci 
prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo 
štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné 
odohrať cez víkend. Kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia čo však podlieha 
schváleniu LK. Záverečné 4 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny 
hracieho dňa. 
 
• Povolené časy začiatkov zápasov: 
 
v deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod do 20:00 hod; 
v deň pracovného voľna najskôr od 10:00 hod do 18:00 hod; 
v deň pred pracovným dňom najskôr od 10.00 hod do 16:00 hod; 
v pracovný deň najskôr od 18:00 hod do 20:00 hod; 
Pre klub vzdialený 220 km od miesta konania stretnutia je povolený začiatok zápasu v sobotu 
najskôr o 12,00 hod a v nedeľu najneskôr o 14,00 hod 
 
• Oficiálna loptička: 
 
loptička značky OXDOG schválenej IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky 
podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. 
 
 
 



• Haly: 
 
stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu žien riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala) schválená pre súťaž MEX, platí aj pre súťaž ZEX. 
 
• Vekové kategórie pre účasť : 
 
ženy - ročníky nar. 1994 a staršie, juniorky -ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenky – ročníky 
narodenia 1997 a 1998. 
 
• Trénerské vedenie a vedenie družstva:  
 
Pre sezónu 2013/14 musí byť tréner s licenciou 1 kvalifikačného stupňa (tréner 2 kvalifikač-
ného stupňa sa odporúča od sezóny 2014/2015) 
Za neprítomnosť trénera na zápase sa udeľuje klubu pokuta vo výške 20,00 EUR/zápas.  
Vyškolený vedúci družstva musí byť od sezóny 2013/14 
 
Technické ustanovenie:  
 
Zo zápasov je organizujúci klub povinný vyhotoviť textový On Line prenos v systéme szfb, 
 
• Štartovné ženskej extraligy na sezónu 2013/14: 
 
250,00 - €, 
 
• Súťažná zábezpeka ženskej extraligy na sezónu 2013/14: 
 
400,00 - €, 
 
• Ostatné ustanovenia: 
 
Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém 
postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie 
zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR (muži, ženy) bude mať 
právo ako prvý  postúpiť do európskych súťaží. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia súťažného poriadku v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
• súpiska: v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• hrá sa na území SR 
 
Účastník Extraligy žien je povinný s prihláškou do extraligy žien prihlásiť do súťaže družstvá 
v dvoch mládežníckych kategóriách ( z nich jedna musí byť dievčenská). Od sezóny 2014/15 
v troch mládežníckych kategóriách. 

   
 
 
 
 
 
 



 ROZHODCOVIA PRE ZEX - Extraligu: 
 
• Odmena rozhodcovi: 
 
18,00 - € netto základná časť / rozhodca, 
20,00 - € netto štvrťfinále a semifinále play-off/ rozhodca; 
25,00 - € netto finále play-off/ rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži 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 zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim 
orgánom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. liga žien - Z 1 – Otvorená súťaž – možnosť prihlásiť sa aj iným klubom 
 

 
• Základná časť (ZČ): 
Družstvá hrajú turnajovým spôsobom. Každé družstvo – organizátor kola je povinný 
organizovať domáci turnaj v súťaži na schválenom ihrisku, na svoje náklady. 
 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 
Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času. ( hracia doba: čistý 
čas 20. minút počas 3 tretín). 
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body,  za remízu v 
normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom 
čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 
• Postup zo súťaže: 
Víťaz základnej časti (nie B tím) postupuje automaticky do extraligy žien. Druhý tím (nie B 
tím) po základnej časti hrá baráž s tímom z extraligy. 
 
• Zostup zo súťaže: 
V prípade, ak je otvorená regionálna súťaž Z 2, družstvo umiestnené na poslednom mieste 
vypadáva príslušnej regionálnej súťaže Z2. 
V prípade neotvorenia regionálnych súťaží,  nie je zostup do nižšej súťaže. 
 
• Hrací čas: 
základná časť 3 x 20 min. (Čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie 
je 120 minút; 
 
• Hrací deň: 
hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu.   
 
• Haly: 
stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu žien riadiacim orgánom 
súťaže SZFB.  
 
• Vekové kategórie: 
ženy-ročníky nar. 1995 a staršie, juniorky -ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenky – ročníky 
narodenia 1997 a 1998, výnimka pre ročník narodenia 1999 
 
• Trénerské vedenie:  
Pre sezónu 2013/14 musí byť tréner s licenciou 1 kvalifikačného stupňa. 
Za neprítomnosť trénera na zápase sa udeľuje klubu pokuta vo výške 20,00 EUR/zápas.  
Vyškolený vedúci družstva musí byť od sezóny 2013/14 
 
• Štartovné ženskej 1. ligy na sezónu 2013/14: 
 
200,00 - €, 
 
• Súťažná zábezpeka ženskej 1. ligy na sezónu 2013/14: 
 
340,00 - €, 



 
• Ostatné ustanovenia: 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia súťažného poriadku v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu  
 
• súpiska: v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min 12 hráčov na súpiske 
• hrá sa na území SR 
• zmeny v rozpise: do začiatku úvodného kola môžu družstvá požiadať o presun kôl – treba 

kontaktovať LK SZFB. Akékoľvek zmeny počas sezóny podliehajú súhlasu LK 
 
 
Účastník 1. ligy žien povinný s prihláškou do 1. ligy žien prihlásiť do súťaže družstvá v jednej 
mládežníckej kategórii.  
 
ROZHODCOVIA PRE Z 1: 
 
• Odmena rozhodcovi: 
15,00, - € netto základná časť / rozhodca, 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži 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  zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim 
orgánom  
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 vypĺňať zápis o stretnutí podľa platných pokynov 
         Po zápase skontrolovať úplnosť vyplnenia zápisu o stretnutí.          
• Organizátor zašle v najbližší pracovný deň originál + 1 kópiu  zápisu o stretnutí na adresu 
         SZFB, Junácka 6, 832 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 1   E    

1. miesto :   130,00   
  
                  



 
 
 
 

                         
 Uznesenie č. 22 /P 16.7.2013 

PREDPIS  PRE SÚŤAŽE A POVINNOSTI ORGANIZÁTOROV SÚŤAŽÍ:  
MEX, ZEX, M 1, ZE 1, JEX  - LIGOVÁ SEZÓNA 2013/14 

 
 

EXTRALIGA MUŽOV – MEX 
 

  
č. 
kl. MEX - sezóna 2013/14 

1 2 ŠK DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA 

2 5 Akademik Technická univerzita KOŠICE 

3 6 VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  

4 11 FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA 

5 10 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 

6 13 ŠK Hargašova Z B - Tsunami Stupava 

7 23 ŠK BLAKOT - FbO FLORKO KOŠICE 

8 25 FBK  TVRDOŠÍN 

9 28 ŠK 1. FBC TRENČÍN 

10 30 ŠK VICTORY STARS  Nová Dubnica 

11 64 FbC Mikuláš Prešov 

12 67 
Sabinovský Fl.klub -FBC Predators 
Sabinov 

 

• Základná časť (ZČ): 
12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo 
organizuje domáce stretnutia celej súťaže na schválenom ihrisku, na svoje náklady. 

 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 

Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v 
normálnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2 minútovej 
prestávke (bez zmeny strán) 5 minútové limitované predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 na 
5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované 
predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 
strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných 
strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť. 
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom 
hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 

 
• Nadstavbová časť: 

Play-off na 3 víťazné zápasy 
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ); štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá 
na tri víťazné stretnutia, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. 
a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. 
zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ. 
 
 



Určenie dvojíc pre štvrťfinále play off 
Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po základnej časti si vyberajú súpera pre play-off z 
družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. 
Ako prvý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti. 
Ako druhý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 2 mieste po základnej časti. 
Ako tretí v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 3 mieste po základnej časti. 
Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB. 
 
Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava 
porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ). 

 
• Zostup zo súťaže: 

Po základnej časti z Extraligy mužov vypadávajú automaticky dva tímy (11. - 12. miesto) do 
1. ligy mužov. 

 
 
• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže: 

Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa 
nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10 minútové limitované predĺženie (čistý čas 
10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi 
nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s 
počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa v 
rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každý tím (kto nedá prehráva zápas). 

 
• Hrací čas: 

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5 minútové limitované 
predĺženie pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; minimálny 
čas na jedno stretnutie je 180 minút. 

 
Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10 minútové 
limitované predĺženie, pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas 
na jedno stretnutie je 210 minút. 
 
Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30 minútovú rozcvičku 
na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 
Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 
stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym 
začiatkom stretnutia. 

 
• Hrací deň: 

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci 
prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo 
štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné 
odohrať cez víkend. Kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia čo však podlieha 
schváleniu LK. Záverečné 4 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny 
hracieho dňa. 

 
• Povolené časy začiatkov zápasov: 

V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; 
v deň pracovného voľna najskôr od 10:00 hod. do 18:00 hod.; 
v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; 
v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. 
Pre klub vzdialený 220 km od miesta konania stretnutia je povolený začiatok zápasu v sobotu 
najskôr o 12:00 hod. a v nedeľu najneskôr o 14:00 hod. 

 



• Oficiálna loptička: 
Loptička značky OXDOG schválenej IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky 
podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. 

 
• Haly: 

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu mužov riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m (podľa platných pravidiel SZFB). 

 
• Vekové kategórie pre účasť: 

Muži - ročníky nar. 1994 a starší, juniori - ročníky nar. 1995 a 1996 a dorastenci - ročník nar. 
1997. 

 
• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča. 
Pre sezónu 2014/15 musí byť: 
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa 
- vyškolený vedúci družstva. 

 
• Technické ustanovenie: 

Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). 
Zo zápasov musia vyhotoviť textový online prenos v systéme SZFB. 

 
• Štartovné Extraligy mužov na sezónu 2013/14: 

450,00 € 
 
• Súťažná zábezpeka Extraligy mužov na sezónu 2013/14: 

400,00 € 
 
• Ostatné ustanovenia: 

Účastník Extraligy mužov je povinný prihlásiť do súťaže v sezóne 2013/14 družstvá v troch 
mládežníckych kategóriách. Od sezóny 2014/15 bude povinnosť mať 4 mládežnícke družstvá. 
Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť kategóriu juniorov ako jednu z prihlásených 
štyroch mládežníckych kategórií. 
 
Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém 
postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie 
zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR bude mať právo ako prvý 
postúpiť do európskych súťaží. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
Súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske. 
 
Pri počte hráčov na zápase menej ako 11 (10 +1) bude klubu udelená sankcia vo výške 100,00 
€ + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
 
Hrá sa na území SR. 

 
 
 
 
 
 
 



• Odmena rozhodcovi: 
30,00 € netto - základná časť / rozhodca, 
35,00 € netto - štvrťfinále a semifinále play-off/ rozhodca; 
50,00 € netto - finále play-off/ rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom 
príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, 
organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej 
riadiacim orgánom. 

 
Uznesenie č. 23P/16.7.2013 
P-SZFB schvaľuje dotáciu pre kluby MEX v sezóne 2013/14 vo výške 200,00 EUR/ klub 
z dôvodu navýšenia platby za rozhodcov v súťaži MEX. 
Čerpať príspevok budú môcť kluby formou odpočtov za platby: registrácie a prestupy ako aj 
iné vopred dohodnuté platby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. liga mužov - M 1 

 

    Súťaž M1 -  2013/14 

  
č. 
kl. sezóna 2013/14 

1 6 VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  "B" 

2 9 ŠK LIDO  Prírodovedec 

3 11 FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA ŽILINA"B" 

4 14 FBC 11 Trnava 

5 21 TJ A - FbO Nižná 

6 28 ŠK 1. FBC TRENČÍN "B" 

7 48 FBC BLUEBERRIES MODRA 
8 58 FBC Shadows - Snipers  BRATISLAVA 

9 72 FbK Púchov 

10 74 FBK  HARVARD Partizánske FBk HP 

11 79 DTF  team Detva 

12 86 Žltý sneh Košice 

13 89 FPS N-SPORT  Banská Bystrica 

 
• Základná časť (ZČ): 

13 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (turnajovo). Každé družstvo – 
organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži na schválenom ihrisku na svoje 
náklady. 

 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 

Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý 
čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky 
prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, 
za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 

• Postup zo súťaže: 
Prvý a druhý tím (nie B-družstvo) v tabuľke po základnej časti postupujú priamo do Extraligy 
mužov. 

 
• Zostup zo súťaže: 

Po základnej časti z 1. ligy mužov vypadáva automaticky 5 tímov (9. - 13. miesto) do 
regionálnych líg (M2). 

 
• Hrací čas: 

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 
120 minút. 
 

• Hrací deň: 
Hracím dňom stretnutia je sobota. 

 
• Haly: 

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu mužov riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. 

 
• Vekové kategórie pre účasť: 

Muži - ročníky nar. 1994 a starší, juniori - ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenci - ročníky nar. 
1997 a 1998. 



 
• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča. 
Pre sezónu 2014/15 musí byť: 
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa 
- vyškolený vedúci družstva. 

 
• Technické ustanovenie: 

Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). 
• Štartovné 1. ligy mužov na sezónu 2013/14: 

250,00 € 
 
• Súťažná zábezpeka 1. ligy mužov na sezónu 2013/14: 

340,00 € 
 
• Ostatné ustanovenia: 

Účastník 1. ligy mužov je povinný prihlásiť do súťaže v sezóne 2013/14 družstvá v dvoch 
mládežníckych kategóriách, od sezóny 2014/15 v troch mládežníckych kategóriách. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
Súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske. 
 
Hrá sa na území SR. 

 
• Odmena rozhodcovi: 

20,00 € netto - základná časť / rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom 
príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, 
organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej 
riadiacim orgánom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNIORI – JEX 
 

    Súťaž JEX   
    sezóna 2013/14 

1 6 VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  

2 11 
FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA 
ŽILINA 

3 21 TJ A-FbO NIŽNÁ 
4 28 ŠK 1. FBC TRENČÍN 
5 47 Mladosť Trebišov 
6 48 ŠK Hargašova Z B- Tsunami Stupava 
7 74 ŠK HARVARD Partizánske 
8 78 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

9 82 Partners Trenčín 

 
• Základná časť (ZČ): 

9 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (turnajovo). Každé družstvo – organizátor 
je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži na schválenom ihrisku na svoje náklady. 

 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 

Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý 
čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky 
prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, 
za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 

• Zostup zo súťaže: 
Zostupuje 1 klub umiestnený na poslednom mieste. 
 

• Postup do súťaže v sezóne 2014/15: 
Postupuje víťaz z každej regionálnej súťaže juniorov, ostatní podľa Súťažného poriadku. 

 
• Hrací čas: 

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 
120 minút. 
 

• Hrací deň: 
Hracím dňom stretnutia je nedeľa v rámci prideleného víkendu. 

 
• Haly: 

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu juniorov riadiacim 
orgánom súťaže SZFB. 

 
• Vekové kategórie pre účasť: 

Hrajú juniori (ročníky nar. 1995 a 1996), dorastenci (1997 a 1998), starší žiaci (1999, 2000). 
Nastupovanie hráčov z rôznych súpisiek a rôznych vekových kategórií upravuje Súťažný 
poriadok SZFB. 
 

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 
Pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča. 
Pre sezónu 2014/15 musí byť: 
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa 
- vyškolený vedúci družstva. 

 
 



• Technické ustanovenie: 
Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). 
 

• Štartovné Extraligy juniorov na sezónu 2013/14: 
100,00 € 

 
• Súťažná zábezpeka Extraligy juniorov na sezónu 2013/14: 

150,00 € 
 
• Ostatné ustanovenia: 

Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
Súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske. 
 
Hrá sa na území SR. 
 
Od sezóny 2014/15 pri počte hráčov na zápase menej ako 11 (10+1) bude klubu udelená 
sankcia vo výške 100,- € + 10,- € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 

 
• Odmena rozhodcovi: 

20,00 € netto - základná časť / rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom 
príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, 
organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej 
riadiacim orgánom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRALIGA - ZEX 
 

  Súťaž ZEX  

  
č. 
kl. sezóna 2013/14 

1 6 VŠK FTVŠ HURIKÁN Bratislava  
2 10 ŠK Slávia SPU DFA NITRA 
3 22 NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ 
4 25 FBK  TVRDOŠÍN 
5 38 ŠK 98 PRUSKÉ 
6 64 FBC Mikuláš Prešov 
7 65 FBC BLUEBERRIES MODRA 

8 75 FBK Kométa Spišská Nová Ves 

 
• Základná časť (ZČ): 

8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo 
organizuje domáce stretnutia celej súťaže na schválenom ihrisku, na svoje náklady. 

 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 

Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v 
normálnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2 minútovej 
prestávke (bez zmeny strán) 5 minútové limitované predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 na 
5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované 
predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných 
strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných 
strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť. 
 
Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v 
predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom 
hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 

 
• Nadstavbová časť: 

Play-off na 3 víťazné zápasy 
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ); štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá 
na tri víťazné stretnutia, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. 
a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. 
zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ. 
 
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play off 
Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po základnej časti si vyberajú súpera pre play-off z 
družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. 
Ako prvý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 1. mieste po základnej časti. 
Ako druhý v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 2 mieste po základnej časti. 
Ako tretí v poradí si vyberá súpera klub umiestnený na 3 mieste po základnej časti. 
Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB. 
 
Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava 
porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ). 

 
• Zostup zo súťaže: 

Po základnej časti z Extraligy žien nevypadáva žiaden tím. 
 

 



• Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaže: 
Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa 
nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10 minútové limitované predĺženie (čistý čas 
10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi 
nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s 
počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa v 
rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každý tím (kto nedá prehráva zápas). 

 
• Hrací čas: 

Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5 minútové limitované 
predĺženie pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; minimálny 
čas na jedno stretnutie je 180 minút. 

 
Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10 minútové 
limitované predĺženie, pred ktorým je 2 minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas 
na jedno stretnutie je 210 minút. 
 
Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30 minútovú rozcvičku 
na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). 
Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom 
stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym 
začiatkom stretnutia. 

 
• Hrací deň: 

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci 
prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo 
štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné 
odohrať cez víkend. Kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia čo však podlieha 
schváleniu LK. Záverečné 4 kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny 
hracieho dňa. 

 
• Povolené časy začiatkov zápasov: 

V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; 
v deň pracovného voľna najskôr od 10:00 hod. do 18:00 hod.; 
v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; 
v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. 
Pre klub vzdialený 220 km od miesta konania stretnutia je povolený začiatok zápasu v sobotu 
najskôr o 12:00 hod. a v nedeľu najneskôr o 14:00 hod. 

 
• Oficiálna loptička: 

Loptička značky OXDOG schválenej IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky 
podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. 

 
• Haly: 

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu žien riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min rozmer 36 x 18 m (podľa platných pravidiel SZFB). 

 
• Vekové kategórie pre účasť: 

Ženy - ročníky nar. 1994 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenky – ročníky 
nar. 1997 a 1998. 

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 
Pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča. 
Pre sezónu 2014/15 musí byť: 
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa 
- vyškolený vedúci družstva. 



 
• Technické ustanovenie: 

Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). 
Zo zápasov musia vyhotoviť textový online prenos v systéme SZFB. 

 
• Štartovné Extraligy žien na sezónu 2013/14: 

250,00 € 
 
• Súťažná zábezpeka Extraligy žien na sezónu 2013/14: 

400,00 € 
 
• Ostatné ustanovenia: 

Účastník Extraligy žien je povinný prihlásiť do súťaže v sezóne 2013/14 družstvá 
v dvoch mládežníckych kategóriách (z nich jedna musí byť dievčenská). Od sezóny 2014/15 v 
troch mládežníckych kategóriách. 
 
Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém 
postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie 
zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR bude mať právo ako prvý 
postúpiť do európskych súťaží. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
Súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske. 
 
Hrá sa na území SR. 

 
• Odmena rozhodcovi: 

20,00 € netto - základná časť / rozhodca, 
25,00 € netto - štvrťfinále a semifinále play-off/ rozhodca; 
35,00 € netto - finále play-off/ rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom 
príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, 
organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej 
riadiacim orgánom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. liga žien - Z 1 
 

  Súťaž ZE 1 -  2013/14 

  
č. 
kl. sezóna 2013/14 

1 9 ŠK LIDO Women 
2 28 ŠK 1. FBC Trenčín 
3 32 1. SC Malacky 
4 49 ŠK Rebels 91 Topolčany 
5 56 1. FbC Horse Power Prešov 
6 60 Eastern wings Michalovce 
7 73 FBK Kysucké Nové mesto 
8 74 ŠK HARVARD Partizánske 
9 77 FbK Quick Sport Banská Bystrica 

10 96 FBK  Štarlight Zalužice 

 
• Základná časť (ZČ): 

10 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (turnajovo). Každé družstvo – 
organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži na schválenom ihrisku na svoje 
náklady. 

 
• Hodnotenie výsledkov v základnej časti: 

Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý 
čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky 
prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, 
za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. 
 

• Postup zo súťaže: 
Prvý a druhý tím (nie B-družstvá) v tabuľke po základnej časti postupujú automaticky do 
Extraligy žien.  
 

• Zostup zo súťaže: 
V prípade, ak je otvorená regionálna súťaž Z2, družstvo umiestnené na poslednom mieste 
vypadáva do príslušnej regionálnej súťaže Z2. V prípade neotvorenia regionálnych súťaží, nie 
je zostup do nižšej súťaže. 
 

• Hrací čas: 
Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 
120 minút. 
 

• Hrací deň: 
Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. 

 
• Haly: 

Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu žien riadiacim orgánom 
súťaže SZFB. 

 
• Vekové kategórie pre účasť: 

Ženy - ročníky nar. 1995 a staršie, juniorky - ročníky nar. 1995 a 1996, dorastenky – ročníky 
nar. 1997 a 1998, výnimka pre ročník nar. 1999. 
 
 
 
 



• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 
Pre sezónu 2013/14 sa tréner 1. kvalifikačného stupňa odporúča. 
Pre sezónu 2014/15 musí byť: 
- tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa 
- vyškolený vedúci družstva. 

 
 
• Technické ustanovenie: 

Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). 
 

• Štartovné 1. ligy žien na sezónu 2013/14: 
200,00 € 

 
• Súťažná zábezpeka 1. ligy žien na sezónu 2013/14: 

340,00 € 
 
• Ostatné ustanovenia: 

Účastník 1. ligy žien je povinný prihlásiť do súťaže v sezóne 2013/14 družstvá v jednej 
mládežníckej kategórii. 
 
Riadiaci orgán súťaže LK je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu 
súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 
 
Súpiska potvrdená v septembri 2013 pred prvým kolom súťaže, min. 12 hráčov na súpiske. 
 
Hrá sa na území SR. 

 
• Odmena rozhodcovi: 

15,00 € netto - základná časť / rozhodca 
 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom 
príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! 
V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, 
organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej 
riadiacim orgánom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 vypĺňať zápis o stretnutí podľa platných pokynov 
      Po zápase skontrolovať úplnosť vyplnenia zápisu o stretnutí.          
• Organizátor zašle v najbližší pracovný deň originál + 1 kópiu  zápisu o stretnutí na adresu 
      SZFB, Junácka 6, 832 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 
 
Uznesenie č. 33P/13.8.2013 
P-SZFB schvaľuje od sezóny 2013/14 odmeny za umiestnenie v súťažiach MEX, M1, JEX, 
ZEX. 
 
ODMENY VÍŤAZOM 
Príspevok na EPM pre víťaza MEX a ZEX  1.000,00 CHF 

 

 
MEX   EUR    

víťaz základnej časti: 300,00   
      
1. miesto  1.000,00   
2. miesto  800,00   
3. miesto   400,00   

      
ZEX   EUR    

víťaz základnej časti: 200,00   
      
1. miesto  800,00   
2. miesto  600,00   
3. miesto   300,00   

      
M 1   EUR    

1. miesto :   200,00   

            JEX   EUR   

1. miesto :   150,00   

 


