
 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 5. januára 2015 

 

Uznesenie č. 1 P/5.1.2015 

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice O. Divinského a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

Uznesenie č. 2 P/5.1.2015 

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) zrušiť zo sledovania všetky úlohy zo zápisnice prezídia č. 5 P/2014 

b) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: - 

c) zmeniť termín plnenia uznesení: - 

d) zmeniť a doplniť uznesenia: - 

 

Uznesenie č. 3 P/5.1.2015 

k bodu programu 3 - Návrh na odstránenie nedostatkov v uzneseniach P-SZFB 

Prezídium SZFB 

1) ruší 

uznesenie č. 24P/7.6.2012 „P-SZFB schvaľuje pre kluby hrajúce súťaž MEX – Extraligu od 

sezóny 2015/16 mať povinne juniorské družstvo“ 

  

2) ruší 

uznesenie č. 50P/8.8.2012 „P-SZFB schvaľuje pre kluby hrajúce SZFB povinnosť mať 

vyškolených trénerov a vedúcich družstiev nasledovne: 

Povinnosť, aby klub viedol tréner s platnou licenciou, resp. odbornou spôsobilosťou: 

Súťaže: MEX, ZEX, M1, Z1 od sezóny 2013/14, Dorastenci/ky a Juniori/ky od sezóny 2014/15, 

Starší žiaci/čky, Mladší žiaci/čky, St. prípravka, Ml. prípravka od sezóny 2015/16 

Povinnosť, aby klub mal vyškoleného vedúceho družstva: 

Súťaže: MEX, ZEX, M1, Z1 od sezóny 2013/14, Dorastenci/ky a Juniori/ky od sezóny 2014/15, 

Starší žiaci/čky, Mladší žiaci/čky, St. prípravka, Ml. prípravka od sezóny 2015/16“ 

  

3) schvaľuje 

od sezóny 2013/14 preplácanie cestovných náhrad pre rozhodcov nominovaných KRD SZFB na 

rozhodovanie zápasov MEX a ZEX. 



 

4) mení 

uznesenie č. 32P/22.12.2014 v časti termínov u žien a junioriek. Termín „do 31.12.2017“ sa 

mení na „do 30.6.2018“. 

 

5) ruší 

uznesenie č. 45P/8.8.2012 „P-SZFB upravuje spôsob výplaty rozhodcov v časti MEX a ZEX Play- 

off nasledovne: Náklady na rozhodcov v časti súťaže Play-off vypláca v hotovosti organizátor 

kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom. Po skončení súťaže Play-off, klub, 

ktorý vyplácal rozhodcov v tejto časti súťaže zašle najneskôr do15-tich dní odo dňa ukončenia 

súťaže vyúčtovania nákladov na rozhodcov na SZFB na preplatenie /refundáciu.“ 

 

Uznesenie č. 4 P/5.1.2015 

k bodu programu 4 - Úlohy vyplývajúce z uznesení Konferencie SZFB 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

       zmeniť kontaktné údaje na webstránke SZFB v zmysle výsledkov volieb do KK a P-SZFB. 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: 10.1.2015 

  

2) ukladá 

       zaregistrovať zmenu stanov na Ministerstve vnútra SR. 

Zodpovední: P. Žák, D. Granec – Termín: 31.1.2015 

  

3) ukladá 

uskutočniť výberové konanie, resp. uskutočniť výber z viacerých ponúk na prenájimateľa 

kancelárskych priestorov pre potreby administratívnej činnosti SZFB. 

Zodpovední: P. Žák, D. Granec – Termín: 31.3.2015 

 

4) ukladá 

mesačne predkladať denné výkazy činnosti zamestnancov SZFB členom P-SZFB a Kontrolnej 

komisii SZFB v elektronickej podobe od januára 2015. 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: do 5. v mesiaci 

 

5) ukladá 

vypracovať na schválenie plán marketingových aktivít SZFB, priebežne informovať P-SZFB a 

predložiť ho na pripomienkovanie riadnym členom SZFB 

Zodpovední: O. Divinský, D. Granec – Termín: 30.4.2015 

 

6) ukladá 

vypracovávať štvrťročné výkazy o príjmoch a výdavkoch SZFB a čerpanie rozpočtovaných 

prostriedkov SZFB a predkladať ich členom P-SZFB a KK.  

Zodpovední: H. Kunšteková, O. Divinský – Termín: do 30. v mesiaci po štvrťroku 

 



7) ukladá 

pripraviť na schválenie zoznam športových hál, kde sa môžu hrať celoštátne súťaže, priebežne 

informovať P-SZFB a tento zoznam uverejniť na internetovej stránke SZFB 

Zodpovedný: V. Roziak – Termín: 30.6.2015 

 

8) ukladá 

vymenovať Legislatívnu komisiu SZFB do 28.2.2015 a v spolupráci s Legislatívnou komisiou 

SZFB vypracovať a schváliť Legislatívny poriadok SZFB do 31.5.2015. 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte 

 

9) ukladá 

vymenovať Komisiu ženského florbalu SZFB do 28.2.2015 a v spolupráci s Komisiou ženského 

florbalu SZFB vypracovať Koncepciu rozvoja ženského florbalu na Slovensku.  

Zodpovední: J. Grega, O. Divinský – Termín: v texte 

 

10) ukladá 

zvolať konferenciu v mesiaci jún 2015. 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: 30.4.2015 

 

Uznesenie č. 5 P/5.1.2015 

k bodu programu 5 - Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

predložený návrh Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB Smernice č. 1/2010 – 

Pravidlá hospodárenia 

2) ukladá 

dopracovať do najbližšieho zasadnutia prezídia zmeny návrhu Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien 

vyplácaných SZFB Smernice č 1/2010 – Pravidlá hospodárenia v časti „Odmeny pri organizovaní 

mládežníckych súťaží“ 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: v texte 

 

Uznesenie č. 6 P/5.1.2015 

k bodu programu 6 - Návrh na schválenie zmluvy so Šport Pressom 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

predložený návrh zmluvy doplnený o pripomienky so spoločnosťou Šport Press, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 7 P/5.1.2015 

k bodu programu 7 - Návrh na schválenie Organizačnej štruktúry SZFB 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

predložený návrh Organizačnej štruktúry SZFB. 



Uznesenie č. 8 P/5.1.2015 

k bodu programu 8 - Vystúpenie člena zo SZFB 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

vystúpenie člena Sport club For All zo SZFB na základe jeho žiadosti o vystúpenie zo SZFB. 

 

Uznesenie č. 9 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 a) - Informácia o zmluvách: reprezentačný tréner, člen realizačného tímu 

reprezentácie, reprezentant 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o zmluvách: reprezentačný tréner, člen realizačného tímu reprezentácie, 

reprezentant 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB a odborných 

komisií a zároveň predložiť zmluvy na schválenie prezídiom 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte 

 

Uznesenie č. 10 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 b) - Informácia o záväzkoch klubov voči SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o záväzkov klubov voči SZFB 

2) ukladá 

a) pozvať zástupcu klubu Športový klub Panthers Trenčín na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: H. Kunšteková – Termín: 30.1.2015 

b) postúpiť záväzky klubu ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves na riešenie Disciplinárnej komisie 

Zodpovedný: H. Kunšteková – Termín: 10.1.2015 

 

Uznesenie č. 11 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 c) - Informácia o rozdelení oblastí činnosti SZFB, za ktoré budú zodpovední 

členovia P-SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o rozdelení oblastí činnosti SZFB, za ktoré budú zodpovední členovia P-SZFB 

2) schvaľuje 

zodpovednosť členov prezídia za oblasti týkajúce sa činnosti SZFB nasledovne: 

a) Oblasť ekonomika, rozpočet, obstarávanie – zodpovedná H. Kunšteková 

b) Oblasť právo a legislatíva – zodpovedný O. Divinský 

c) Oblasť marketing, sponzoring, reklamná spolupráca – zodpovední: O. Divinský, D. Granec 

d) Oblasť PR, média, mediálna spolupráca, články, web, komunikácia – zodpovedný O. 

Divinský 



e) Oblasť vzdelávanie, školenia trénerov, rozhodcov, iných športových odborníkov, publikačná 

činnosť – zodpovedný P. Blaško 

f) Oblasť automatizovaný informačný systém, web, IT – zodpovedný P. Varga 

g) Oblasť reprezentácia - zodpovedný O. Divinský 

h) Oblasť zahraničné vzťahy, medzinárodná spolupráca, IFF – zodpovedný D. Granec 

i) Oblasť súťaže dospelých – zodpovedný V. Roziak 

j) Oblasť ženského florbalu – zodpovedný J. Grega 

k) Oblasť mládežníckeho športu, súťaže detí a šport na školách – zodpovední P. Blaško, H. 

Kunšteková 

l) Oblasť regióny, regionálne súťaže – zodpovedný V. Roziak 

m) Oblasť rozhodcov – zodpovedný P. Varga  

n) Oblasť vnútroštátnej spolupráce s  MŠVVaŠ SR, SOV, KŠZ SR – zodpovedný D. Granec 

 

Uznesenie č. 12 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 d) - Informácia o účinkovaní reprezentácie mužov na MS v Göteborgu 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o účinkovaní reprezentácie mužov na MS v Göteborgu 

2) ukladá 

predložiť správu o účinkovaní reprezentácie mužov na MS v Göteborgu 

Zodpovedný: M. Sága, reprezentačný tréner – Termín: 20.1.2015  

 

Uznesenie č. 13 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 e) - Informácia o Koncepcii rozvoja rozhodcov a delegátov SZFB na nasledujúce 

2 roky 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o Koncepcii rozvoja rozhodcov a delegátov SZFB na nasledujúce 2 roky 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB a odborných 

komisií a zároveň predložiť Koncepciu rozvoja rozhodcov a delegátov SZFB na schválenie 

prezídiom 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: v texte  

 

Uznesenie č. 14 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 f) - Informácia o Arbitrážnom poriadku  

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o Arbitrážnom poriadku 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB a odborných 

komisií a zároveň predložiť Arbitrážny poriadok na schválenie prezídiom 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte  



Uznesenie č. 15 P/5.1.2015 

k bodu programu 9 g) - Informácia o štatúte Ligovej komisie a nastavení výšky pokút v zmysle 

schváleného Príkladového sadzobníka poriadkových pokút 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o štatúte Ligovej komisie a nastavení výšky pokút v zmysle schváleného 

Príkladového sadzobníka poriadkových pokút 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB a odborných 

komisií a zároveň predložiť štatút LK na schválenie prezídiom 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte 

3) berie na vedomie 

nastavenie výšky poriadkových pokút v zmysle schváleného Príkladového sadzobníka 

poriadkových pokút 

 

Uznesenie č. 16 P/5.1.2015 

k bodu programu 10 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

predložený materiál ohľadom školského projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o dotáciu z MŠ SR 

2) berie na vedomie 

informáciu predsedu KRD P. Vargu o spolupráci s ČFbU a projekte EOTO 

3) schvaľuje 

zvolanie nasledujúceho P-SZFB na 8.2.2015 o 10:00 hodine v Nitre, hala Klokočina. 

 

 

V Bratislave, dňa 5. januára 2015 



 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 8. februára 2015 

 

Uznesenie č. 17 P/8.2.2015 

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice O. Divinského a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

Uznesenie č. 18 P/8.2.2015 

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 1), bod 2) 

 č. 5 P/5.1.2015 bod 2) 

 č. 9 P/5.1.2015 bod 2) 

 č. 10 P/5.1.2015 bod 2b) 

 č. 12 P/5.1.2015 bod 2) 

 č. 14 P/5.1.2015 bod 2) 

 č. 15 P/5.1.2015 bod 2) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 13P/5.1.205 bod 2) 

sa mení termín na 28.2.2015 

c) zmeniť a doplniť uznesenia: 

 č. 10 P/5.1.2015 bod 2a) 

ukladá pripraviť splátkový kalendár pre klub Panthers TN 

Zodpovedný: Kunšteková – Termín: 28.2.2015 

 

Uznesenie č. 19 P/8.2.2015 

k bodu programu 3 - Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

predloženú Prílohu č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (smernica č. 1/2010 – Pravidlá 

hospodárenia) s pripomienkami 

 

 



Uznesenie č. 20 P/8.2.2015 

k bodu programu 4 – Návrh na schválenie Štatútu Ligovej komisie 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       predložený Štatút LK SZFB s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 21 P/8.2.2015 

k bodu programu 5 – Vystúpenie člena zo SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

vystúpenie člena Blue Diamonds Závod zo SZFB na základe jeho žiadosti o vystúpenie zo SZFB. 

 

Uznesenie č. 22 P/8.2.2015 

k bodu programu 6 a) - Informácia o zmluvách: reprezentačný tréner, člen realizačného tímu 

reprezentácie, reprezentant 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o zmluvách: reprezentačný tréner, člen realizačného tímu reprezentácie, 

reprezentant 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB zapracované pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB 

a odborných komisií a zároveň predložiť zmluvy na schválenie prezídiom 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte 

 

Uznesenie č. 23 P/8.2.2015 

k bodu programu 6 b) - Informácia o Arbitrážnom poriadku  

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o Arbitrážnom poriadku 

2) ukladá 

predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB pripomienky členov P-SZFB, KK SZFB a odborných 

komisií a zároveň predložiť Arbitrážny poriadok na schválenie prezídiom 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte 

 

Uznesenie č. 24 P/8.2.2015 

k bodu programu 6 c) - Informácia o účinkovaní reprezentácie mužov na MS v Göteborgu 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o účinkovaní reprezentácie mužov na MS v Göteborgu 

2) berie na vedomie 

ukončenie spolupráce s trénerom reprezentácie mužov Miroslavom Ságom a členmi realizačného 

tímu reprezentácie mužov v súvislosti s ukončením 2-ročného reprezentačného cyklu 

3) ukladá 



osloviť potenciálnych záujemcov o post trénera reprezentácie mužov 

Zodpovedný: Divinský, Granec - Termín: 15.2.2015 

 

Uznesenie č. 25 P/8.2.2015 

k bodu programu 6 d) - Informácia o M-SR 2015 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o príprave majstrovstiev Slovenska mládežníckych družstiev a pohárovej súťaže 

v kategórii mladšej prípravky 

2) ukladá 

pripraviť výberové konanie od 9.2.2015 do 23.2.2015 a vybrať usporiadateľov majstrovstiev 

Slovenska a pohárovej súťaže v kategórii mladšej prípravky 

Zodpovedný: Kunšteková – Termín: 9.2.2015  

3) ukladá 

osloviť dodávateľov ocenení 

Zodpovedný: Kunšteková - Termín: 15.2.2015 

 

Hlasovanie: ZA: 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 26 P/8.2.2015 

k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informácie o nezaplatených pokutách rozhodcov z minulej sezóne 

2) ukladá 

poslať upomienky rozhodcom, ktorí majú záväzky voči SZFB 

Zodpovedný: Varga - Termín: 28.2.2015 

 

Uznesenie č. 27 P/8.2.2015 

k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) odvoláva 

z funkcie predsedu Ligovej komisie SZFB Tomáša Hrnčiara 

 

Uznesenie č. 28 P/8.2.2015 

k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) menuje 

do funkcie predsedu Ligovej komisie SZFB Vladimíra Roziaka 

2) schvaľuje 

na návrh predsedu LK V. Roziaka za člena Ligovej komisie SZFB Petra Vrbu 

 

Uznesenie č. 29 P/8.2.2015 



k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) odvoláva 

z funkcie predsedu Disciplinárnej komisie Branislava Gašparíka 

 

Uznesenie č. 30 P/8.2.2015 

k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) menuje 

do funkcie predsedu Disciplinárnej komisie Ota Divinského 

2) schvaľuje 

na návrh predsedu DK SZFB za člena Disciplinárnej komisie SZFB Lubomíra Klosíka 

 

Uznesenie č. 31 P/8.2.2015 

k bodu programu 7 - Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o činnosti KRD 

 

 

 

V Nitre, dňa 8. februára 2015 



 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 21. marca 2015 

 

Uznesenie č. 32 P/21.3.2015 

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice V. Roziaka a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

 

Uznesenie č. 33 P/21.3.2015 

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 8) 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 9) 

 č. 10 P/5.1.2015 bod 2a) 

 č. 25 P/8.2.2015 bod 2) 

 č. 25 P/8.2.2015 bod 3) 

 č. 26 P/8.2.2015 bod 2) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 13 P/5.1.2015 bod 2) 

sa mení termín na: v texte (najbližšie zasadnutie P-SZFB) 

 č. 24 P/8.2.2015 bod 3) 

sa mení na: 27.3.2015 

c) zmeniť a doplniť uznesenia: 

 - - - 

 

 

Uznesenie č. 34 P/21.3.2015 

k bodu programu 3 - Návrh voľby predsedu a schválenie členov Legislatívnej komisie SZFB 

Prezídium SZFB 

1) menuje 

do funkcie predsedu Legislatívnej komisie SZFB Ota Divinského 

2) schvaľuje  

na návrh predsedu Legislatívnej komisie SZFB O. Divinského za členov Legislatívnej komisie 

SZFB Matúša Sokola a Petra Slávika 



 

 

Uznesenie č. 35 P/21.3.2015 

k bodu programu 4 – Návrh voľby predsedu a schválenie členov Komisie ženského florbalu SZFB 

Prezídium SZFB 

1) menuje 

do funkcie predsedu Komisie ženského florbalu SZFB Jozefa Gregu 

2) schvaľuje  

na návrh predsedu Komisie ženského florbalu SZFB J. Gregu za členov Komisie ženského 

florbalu SZFB Petra Tydlačku a Gerharda Puchíra 

 

Uznesenie č. 36 P/21.3.2015 

k bodu programu 5 – Návrh na schválenie usporiadateľov M-SR a pohárovej súťaže KM SZFB 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

organizátorov M-SR v kategóriách: juniorky – FbK Kométa Spišská Nová Ves, dorastenky - FBK 

Tvrdošín, staršie žiačky - NTS FK ZŠ Nemšová a organizátora pohárovej súťaže KM SZFB v 

kategórii mladšie žiačky – FBK Tvrdošín 

2) schvaľuje 

organizátora M-SR v kategórii dorastenci – ŠK Harvard Partizánske 

3) schvaľuje 

organizátora M-SR v kategórii starší žiaci – ATU Košice 

4) schvaľuje 

organizátora M-SR v kategórii mladší žiaci - Žatva 90 Dolný Kubín 

5) schvaľuje 

organizátora M-SR v kategórii staršia prípravka - M-Šport Salming Team 

6) schvaľuje 

organizátora pohárovej súťaže KM SZFB v kategórii mladšia prípravka – FbO Florko Košice 

7) ukladá 

vybrať ocenenia pre M-SR a pohárových súťaží KM SZFB 

Zodpovedný: P. Blaško - Termín: 15.4.2015 

 

Uznesenie č. 37 P/21.3.2015 

k bodu programu 6 a) - Informácia o príprave Strategického plánu SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o príprave Strategického plánu SZFB 

2) ukladá 

vypracovať I. etapu Strategického plánu SZFB 

Zodpovední: členovia P-SZFB – Termín: 11.4.2015 

 

Uznesenie č. 38 P/21.3.2015 

k bodu programu 6 b) - Informácia o príprave MS žien 2017 na Slovensku  



Prezídium SZFB 

1) ukladá 

zistiť podmienky usporiadania MS žien na Slovensku a pripraviť predbežný rozpočet podujatia 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: 3.4.2015 

 

Uznesenie č. 39 P/21.3.2015 

k bodu programu 6 c) - Informácia o Predpise rozdelenia zodpovednosti za ZOS 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o Predpise rozdelenia zodpovednosti za ZOS 

 

V Košiciach, dňa 21. marca 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 26. apríla 2015 

 

Uznesenie č. 40 P/26.4.2015 

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice O. Divinský a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

 

Uznesenie č. 41 P/26.4.2015 

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 36 P/21.3.2015 bod 7) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 3) 

sa mení termín na: 31.5.2015 

 č. 24 P/8.2.2015 bod 3) 

sa mení na: 30.4.2015 

 č. 37 P/21.3.2015 bod 2) 

sa mení na: 2.5.2015 

 č. 38 P/21.3.2015 bod 1) 

sa mení na: najbližšie zasadnutie P-SZFB 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 10) 

sa mení na: najbližšie zasadnutie P-SZFB 

c) zmeniť a doplniť uznesenia: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 10) 

ktoré sa mení na: „P-SZFB ukladá zvolať konferenciu v mesiaci jún 2015 

a kontaktovať KK ohľadom doplnenia programu konferencie.“ 

 

 

Uznesenie č. 42 P/26.4.2015 

k bodu programu 3 - Prijatie nových členov do SZFB 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

prijatie nového člena SZFB „FRAŠTAK BOYS Hlohovec“ 



 

 

Uznesenie č. 43 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 a) – Informácia o vyhodnotení ligovej sezóny 2014/15 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

ústnu informáciu o vyhodnotení ligovej sezóny 2014/15 

 

 

Uznesenie č. 44 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 b) – Informácia o kalendári podujatí SZFB pre sezónu 2015/16 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

ústnu informáciu o pripravovanom kalendári podujatí SZFB pre sezónu 2015/16 

2) schvaľuje 

vypracovať kalendár podujatí SZFB pre sezónu 2015/16 

Zodpovedný: H. Kunšteková – Termín: 15.6.2015 

 

 

Uznesenie č. 45 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 c) – Informácia o príprave na sezónu 2015/16 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

ústnu informáciu o príprave na sezónu 2015/16 

2) schvaľuje 

termín prihlasovania družstiev do celoslovenských súťaží MEX, M1, ZEX, Z1, JEX a termín 

úhrady štartovného a zábezpeky do celoslovenských súťaží MEX, M1, ZEX, Z1, JEX do 31.5.2015 

ako podmienky k účasti súťaži 

3) schvaľuje 

pripraviť stretnutie Ligovej komisie SZFB s klubmi dňa 8. mája 2015 

Zodpovedný: H. Kunšteková – Termín: 27.4.2015 

 

 

Uznesenie č. 46 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 d) – Informácia o dopracovaní stanov SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

ústnu informáciu o dopracovaní stanov SZFB 

2) ukladá 

pripraviť pracovné stretnutie Legislatívnej komisie SZFB a Kontrolnej komisie SZFB vo veci 

úpravy stanov SZFB 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: 20.5.2015 

 



 

Uznesenie č. 47 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 e) – Informácia o pripravovanom zákone o športe 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o pripravovanom zákone o športe 

 

 

Uznesenie č. 48 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 f) – Informácia o sankcionovaní rozhodcov 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

presunutie tohto bodu programu na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

 

 

Uznesenie č. 49 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 g) – Informácia o príprave konferencie SZFB 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

termín konania konferencie SZFB dňa 20. júna 2015 

 

 

Uznesenie č. 50 P/26.4.2015 

k bodu programu 4 h) – Informácia o činnosti regionálnych sekretárov 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o činnosti regionálnych sekretárov 

2) schvaľuje 

regionálnemu sekretárovi BA SZFB odmenu vo výške 400 € brutto v zmysle Prílohy č. 3 k 

vnútornej smernici SZFB č. 1/2010 „Sadzobník odmien vyplácaných SZFB“ 

 

 

Uznesenie č. 51 P/26.4.2015 

k bodu programu 5 – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB dňa 16. mája 2015 

 

 

 

 

V Malackách, dňa 26. apríla 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 16. mája 2015 

 

Uznesenie č. 52 P/16.5.2015  

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie program 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice D. Graneca a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

 

Uznesenie č. 53 P/16.5.2015  

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 24 P/8.2.2015 bod 3)  

 č. 37 P/21.3.2015 bod 2)  

 č. 38 P/21.3.2015 bod 1)  

 č. 45 P/26.4.2015 bod 3) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 3) 

sa mení na: 31.5.2015 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 5) 

sa mení na: 20.6.2015 

 

 

Uznesenie č. 54 P/16.5.2015  

k bodu programu 3 - Schválenie návrhu predpisov súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 pre sezónu 

2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

doplnok v Prílohe č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (smernica č. 1/2010 – Pravidlá 

hospodárenia), v bode 1. Odmeny rozhodcov, v časti Zápas M1 nasledovne: 

25,00 € netto - štvrťfinále a semifinále play-off/ rozhodca  

30,00 € netto - finále play-off/ rozhodca 

 

 

Uznesenie č. 55 P/16.5.2015  



k bodu programu 3 - Schválenie návrhu predpisov súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 pre sezónu 

2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

výšku štartovného v súťaži Z1 od sezóny 2015/16 vo výške 280,00 € 

 

 

Uznesenie č. 56 P/16.5.2015  

k bodu programu 3 - Schválenie návrhu predpisov súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 pre sezónu 

2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

návrh predpisov súťaže MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 pre sezónu 2015/16. 

 

 

Uznesenie č. 57 P/16.5.2015  

k bodu programu 4 - Schválenie súťažnej smernice o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá 

pre sezónu 2015/16 

1) schvaľuje 

predložený návrh súťažnej smernice o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá pre sezónu 

2015/16 

 

Uznesenie č. 58 P/16.5.2015  

k bodu programu 5 - Vyhodnotenie výberu reprezentačného trénera mužov 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

vyhodnotenie výberu na reprezentačného trénera mužov 

 

 

Uznesenie č. 59 P/16.5.2015  

k bodu programu 6 a) - Informácia o činnosti regionálnych výborov 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu predsedu Západ regiónu SZFB a informáciu predsedu Stred regiónu SZFB 

2) ukladá 

prejednať návrhy na odmeny pre regionálnych sekretárov zo Stred a Západ regiónu na 

najbližšom zasadnutí P-SZFB 

3) ukladá 

zaradiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB bod Informácia o činnosti Východ regiónu. 

Zodpovedný: P. Blaško – Termín: v texte 

 

 

Uznesenie č. 60 P/16.5.2015  



k bodu programu 6 b) - Informácia o sankcionovaní rozhodcov 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

predsedovi KRD SZFB zaslať e-mailom  prehľad udelených sankcií pre rozhodcov za sezónu 

2014/15 na ekonomický úsek SZFB. 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: 25.5.2015 

 

 

Uznesenie č. 61 P/16.5.2015  

k bodu programu 7) – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) postupuje 

žiadosť klubu ZTHŠ Bratislava o potrestanie klubu FK Shadows Bratislava – Snipers BA na 

prejednanie na Disciplinárnej komisii SZFB 

 

 

Uznesenie č. 62 P/16.5.2015  

k bodu programu 7) – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) odvoláva 

členov Miroslava Švika a Mareka Vláška z KRD SZFB 

 

 

Uznesenie č. 63 P/16.5.2015  

k bodu programu 7) – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za člena KRD SZFB  Petra Zámečníka 

 

 

Uznesenie č. 64 P/16.5.2015  

k bodu programu 7) – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

miesto konania konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 20.6.2015 v budove SZTK na Junáckej 6, 

Bratislava 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 16. mája 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 19. júna 2015 

 

Uznesenie č. 65 P/19.6.2015  

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice O. Divinského a predložený 

program zasadnutia P-SZFB  

 

 

Uznesenie č. 66 P/19.6.2015  

k bodu programu 2 - Informácia o príprave MS žien 2017: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

zaradiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB bod Informácia o príprave MS žien 2017 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: v texte  

 

 

Uznesenie č. 67 P/19.6.2015  

K bodu programu 3 – Kontrola plnení uznesení: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 3 ) 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 10) 

 č. 46 P/26.4.2015 bod 2) 

 č. 59 P/16.5.2015 bod 2) 

 č. 60 P/16.5.2015 bod 1) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 5) 

sa mení na: 31.7.2015 

 č. 44 P/26.4.2015 bod 2) 

sa mení na: 30.6.2015 

 

 

Uznesenie č. 68 P/19.6.2015 

K bodu programu 4 -  Schválenie predpisov celoslovenských súťaží pre sezónu 2015/16: 

Prezídium SZFB 



1) schvaľuje 

Predpis súťaže MEX a M1 pre sezónu 2015/16. 

 

2) schvaľuje 

Predĺženie termínu prihlasovania sa do súťaže ZEX a Z1. Termín uzávierky: 15.7.2015. 

 

 

Uznesenie č. 69 P/19.6.2015 

K bodu programu 5 -  Schválenie súťažných smerníc pre sezónu 2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

a) Kategórie vo florbalových súťažiach - sezóna 2015/16 

b) Súťažnú smernicu - Predpis povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva - 

sezóna 2015/16  

c) Súťažnú smernicu - Predpis povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá - sezóna 2015/16 

d) Súťažnú smernicu - Predpis povinnosti mať vyškolených rozhodcov - sezóna 2015/16  

e) Súťažnú smernicu - Predpis pre ceremoniály pri ligových zápasoch - sezóna 2015/16 

f) Súťažnú smernicu - Predpis pre prácu so súpiskou družstva - sezóna 2015/16 

g) Súťažnú smernicu - Predpis pre zabezpečenie vypĺňania elektronického zápisu - sezóna 

2015/16 

h) Súťažnú smernicu - Predpis upravujúci činnosť hlásateľa pri zápasoch - sezóna 2015/16 

i) Príkladový sadzobník poriadkových pokút - sezóna 2015/16 

j) Povinnosti organizátorov ligových stretnutí JEX, M1, Z1 - sezóna 2015/16  

k) Povinnosti organizátorov ligových stretnutí MEX, ZEX - sezóna 2015/16  

l) Reglement súťaže - Extraliga s prílohami: Reklamná príloha a Televízna príloha. 

 

 

Uznesenie č. 70 P/19.6.2015        

K bodu programu 6 – Schválenie Legislatívneho poriadku: 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

návrh Legislatívneho poriadku SZFB 

2) ukladá 

návrh Legislatívneho poriadku SZFB dopracovať a predložiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: v texte  

 

 

Uznesenie č. 71 P/19.6.2015 

K bodu programu 7 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

odmeny v zmysle Sadzobníka odmien vyplácaných SZFB: 

- pre sekretára STRED SZFB vo výške 200 EUR 



- pre 2 členov Regionálneho výboru STRED SZFB v celkovej výške 200 € 

- pre sekretára ZÁPAD SZFB vo výške 160 € 

- pre 2 členov Regionálneho výboru ZÁPAD SZFB pre každého vo výške 160 € 

 

 

Uznesenie č. 72 P/19.6.2015 

K bodu programu 7 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

rezignáciu člena realizačného družstva žien Jaroslava Macháčka 

2) schvaľuje 

na návrh reprezentačného trénera žien Jaroslava Marksa za člena realizačného družstva žien 

Jiřího Typla 

 

 

 

V Bratislave, dňa 19. júna 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 8. júla 2015 

 

Uznesenie č. 73 P/8.7.2015  

k bodu – Predĺženie termínu prihlasovania do súťaže JEX: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

predĺženie termínu prihlasovania sa do súťaže JEX na dátum 3.7.2015 a uskutočnenie 

kvalifikácie o postup do JEX v prípade potreby. 

 

Uznesenie č. 74 P/8.7.2015 

k bodu - Schválenie predpisov celoslovenských súťaží pre sezónu 2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

Predpis súťaže ZEX pre sezónu 2015/16 a Predpis súťaže JEX pre sezónu 2015/16 

s pripomienkou, že sa v predpise JEX zrušia v časti Odmena rozhodcovi slová „základná časť“. 

 

Uznesenie č. 75 P/8.7.2015  

k bodu – Menovanie hlavného trénera reprezentácie mužov: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za hlavného trénera reprezentácie mužov Petra Koutného do termínu 31.12.2016. 

 

Uznesenie č. 76 P/8.7.2015  

k bodu – Menovanie hlavného trénera reprezentácie juniorov: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za hlavného trénera reprezentácie juniorov Petra Koutného do termínu 30.6.2017. 

 

 

V Bratislave, dňa 8. júla 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 4. augusta 2015 

 

Uznesenie č. 77 P/4.8.2015  

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice P. Žáka a predložený 

program zasadnutia P-SZFB 

 

 

Uznesenie č. 78 P/4.8.2015   

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 4 ) 

 č. 22 P/8.2.2015 bod 2)   

 č. 44 P/26.4.2015 bod 2) 

 č. 66 P/19.6.2015 bod 1) 

 č. 70 P/19.6.2015 bod 1) 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 5) 

sa mení na: 30.9.2015 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 7) 

sa mení na: termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB 

 č. 59 P/16.5.2015 bod 3) 

sa mení na: termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB  

 

 

Uznesenie č. 79 P/4.8.2015   

k bodu programu č. 3 - Schválenie zmien legislatívnych predpisov: 

Prezídium SZFB 

2) schvaľuje 

       a)  Súťažný poriadok SZFB 

b)  Prestupový poriadok SZFB 

c)  Registračný poriadok SZFB 

d)  Odvolací poriadok SZFB 

e)  Legislatívny poriadok SZFB 



 

Uznesenie č. 80 P/4.8.2015   

k bodu programu č. 3 - Schválenie zmien legislatívnych predpisov: 

Prezídium SZFB 

1) ruší 

Uznesenie č. 22P/12.8.2014  - Manipulačný poplatok pri prvej registrácii v zmysle Registračného 

poriadku SZFB platného od 1.7.2014  vo výške: 2,00 EUR. 

 

 

Uznesenie č. 81 P/4.8.2015   

k bodu programu č. 4 - Schválenie súťažných smerníc pre sezónu 2015/16: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

a) Súťažnú smernicu - Pokyn pre posielanie hlásenky o zápase - sezóna 2015/16 

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží - sezóna 2015/16  

 

 

Uznesenie č. 82 P/4.8.2015   

k bodu programu č. 5 - Schválenie reprezentačných zmlúv: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

a) Zmluvu o výkone funkcie reprezentačného trénera 

b) Zmluvu o výkone funkcie člena realizačného tímu reprezentácie 

c) Zmluvu reprezentanta so SZFB o zabezpečení reprezentácie Slovenskej republiky 

 

 

Uznesenie č. 83 P/4.8.2015   

k bodu programu č. 6 – Informácia o organizácii celoslovenských súťaží: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

Komisii ženského florbalu osloviť ďalších potencionálnych záujemcov do súťaže Z1 

Zodpovedný: v texte – Termín: 15.9.2015 

 

 

Uznesenie č. 84 P/4.8.2015  

k bodu programu č. 7 - Informácia o príprave MS žien 2017: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

zaradiť na najbližšie zasadnutie P-SZFB bod Informácia o príprave MS žien 2017 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: v texte 

 

 

 



Uznesenie č. 85 P/4.8.2015  

k bodu programu č. 8 - Informácia o regionálnych výberoch: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

pripraviť projekt „Príprava regionálnych výberov pre kategórie: dorastenci, dorastenky a staršie 

žiačky, starší žiaci. 

Zodpovední: O. Divinský, H. Kunšteková – Termín: 30.9.2015 

 

 

Uznesenie č. 86 P/4.8.2015  

k bodu programu č. 9 - Informácia o školských súťažiach: 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej 3-kolovej súťaži pre ZŠ v roku 2015 

2) schvaľuje 

Kategórie pre školské súťaže: 

a) žiaci a žiačky (zmiešané družstvá) 3. a 4. tried základnej školy a narodení 1.1.2005 –    

    31.12.2007 

b) žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 5. a 7. tried základnej  

    školy a osemročných gymnázií narodení 1.1.2002 – 31.12.2005     

c) žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 8. a 9. tried základnej  

    školy a osemročných gymnázií narodení 1.1.2000 – 31.12.2002     

Postupový kľúč: 

a) z okresného do krajského kola postupujú: 

- pri počte družstiev 1-5: postupuje 1 družstvo 

- pri počte družstiev 6 a viac: postupujú 2 družstvá 

b) z krajského kola postupuje do finále: 

- víťaz krajského kola 

 

 

Uznesenie č. 87 P/4.8.2015  

k bodu programu č. 10 – Prijatie nových členov do SZFB: 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

vystúpenie  klubu „Súkromné centrum voľného času - Banská Bystrica zo SZFB. 

2) schvaľuje 

prijatie nových členov SZFB: 

a) 1. FbK Banská Bystrica  

b)  Športový klub Florbalo Komárno 

 

 

 

 



Uznesenie č. 88 P/4.8.2015  

k bodu programu č. 11 - Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

odmenu zmysle Sadzobníka odmien vyplácaných SZFB pre sekretára VÝCHOD SZFB vo výške 

240 EUR. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 4. augusta 2015 



+; 

 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 19. októbra 2015 

 

Uznesenie č. 89 P/19.10.2015  

k bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice P. Žáka a za overovateľa zápisnice O. Divinského a predložený 

program zasadnutia P-SZFB 

 

 

Uznesenie č. 90 P/19.10.2015   

k bodu programu 2 - Kontrola plnení uznesení: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

       správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 č. 13 P/5.1.2015 bod 2 ) 

 č. 23 P/8.2.2015 bod 2)   

 č. 44 P/26.4.2015 bod 2) 

 č. 83 P/4.8.2015 

 č. 84 P/4.8.2015 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 5) 

sa mení na: 31.12.2015 

 č. 4 P/5.1.2015 bod 7) 

sa mení na: 31.12.2015 

 č. 59 P/16.5.2015 bod 3) 

sa mení na: termín najbližšieho zasadnutia P-SZFB  

 č. 85 P/4.8.2015 

sa mení na: 15.11.2015 

2) ukladá 

pokračovať v rokovaní s potenciálnym generálnym partnerom SZFB o budúcnosti spolupráce 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: 31.10.2015 

3) ukladá 

poslať mailom Koncepciu rozvoja rozhodcov, školiteľov a delegátov SZFB a návrhy predpisov 

týkajúce sa KRD členom P-SZFB, odborných komisií SZFB a KK SZFB, aby ich mohli 

pripomienkovať do 14 dní od prijatia 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: 20.10.2015 

4) ukladá 



a) vymenovať organizačný štáb MS žien 2017 na Slovensku 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: 31.10.2015 

b) pravidelne na zasadnutiach P-SZFB informovať o príprave MS 2017 žien na Slovensku 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: v texte 

 

 

Uznesenie č. 91 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

poslať mailom Smernicu a kritéria trénerských licencií členom P-SZFB, odborných komisií SZFB 

a KK SZFB, aby ich mohli pripomienkovať do 14 dní od prijatia 

Zodpovedný: O. Divinský – Termín: 20.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 92 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

vymenovať organizačný štáb Kvalifikácie o postup na MS mužov 2016 

Zodpovedný: D. Granec – Termín: 31.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 93 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

pripraviť štatút Komisie ženského florbalu a predložiť ho P-SZFB 

Zodpovedný: O. Divinský, J. Grega – Termín: 30.11.2015 

 

 

Uznesenie č. 94 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

spoluprácu s Českou florbalovou úniou v rámci projektu IFF Each One – Teach One  

2) ukladá 

dopracovať projekty v rámci EOTO v spolupráci s Českou florbalovou úniou 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: 30.11.2015 

3) ukladá 

pravidelne na zasadnutiach P-SZFB informovať o aktuálnom stave a napĺňaní projektov EOTO 

Zodpovedný: P. Varga – Termín: v texte 

 



Uznesenie č. 95 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) odvoláva 

z funkcie člena Ligovej komisie SZFB Stanislava Jaroša 

2) volí 

do funkcie člena Ligovej komisie SZFB Dáriusa Siheľského 

 

 

Uznesenie č. 96 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) rešpektuje 

rozhodnutie Ligovej komisie SZFB ako riadiaceho orgánu MEX vo veci žiadosti o štart hráča Š. 

Hatalu (ŠK 1. FBC Trenčín) o dve kategórie vyššie 

 

 

Uznesenie č. 97 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) rešpektuje 

rozhodnutie regionálneho výboru Stred ako riadiaceho orgánu súťaži v regióne Stred vo veci 

dodatočného prihlásenia družstva mužov Fbc Iskra Banská Bystrica do regionálnej súťaže STR-

M2 

 

 

Uznesenie č. 98 P/19.10.2015   

k bodu programu č. 3 – Rôzne: 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

prijatie klubu Fbc Iskra Banská Bystrica za člena Slovenského zväzu florbalu 

 

 

 

V Bratislave, dňa 19. októbra 2015 



 

 

Uznesenia Prezídia SZFB zo dňa 11. decembra 2015 

 

Uznesenie č. 99 P/11.12.2015  

K bodu programu 1 - Otvorenie a schválenie programu 

 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

za zapisovateľa zápisnice p- H. Kunštekovú a za overovateľa zápisnice p. F. Gilányiho a predložený program                                   
zasadnutia P- SZFB 

Uznesenie č. 100 P/11.12.2015 

K bodu programu č. 2 – Kontrola plnení uznesení:  

 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia. 

            Uznesenie č. 59 P/16.5.2015 bod 3)    

            Uznesenie č. 91 P/19.10.2015 

            Uznesenie č. 92 P/19.10.2015 

            Uznesenie č. 94 P/19.10.2015, bod 1) 

            Uznesenie č. 95 P/19.10.2015 

            Uznesenie č. 96 P/19.10.2015 

            Uznesenie č. 97 P/19.10.2015 

            Uznesenie č. 98 P/19.10.2015 

b) zmeniť termín plnenia uznesení: 

            Uznesenie č. 85 P/4.8.2015  sa mení na: 28.2.2015. 

            Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 2) sa mení na: 31.3.2015. 

            Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 3) sa mení na: 31.12.015. 

            Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 4), písmeno a) sa mení na: 31.1.2016. 

            Uznesenie č. 93 P/19.10.2015 sa mení na: 31.1.2016. 

            Uznesenie č. 94 P/19.10.2015, bod 2) sa mení na: 15.1.2016.               

 

Uznesenie č.101 P/11.12.2015 

K bodu programu č. 3 - Informácie o činnosti  regionálnych sekretárov a regionálnych VV 

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

Odmenu pre regionálnych  sekretárov  za vykonanú prácu za druhý ½ rok 2015  v zmysle Predpisu „Príloha č. 3 

k vnútornej smernici SZFB č.1/2010“. 

 



Uznesenie č.102 P/11.12.2015                                                                                                                           

K bodu programu č. 4 – Postupový kľúč na  MSR v kategórii MZ a SP:  

Prezídium SZFB 

1) schvaľuje 

Kategória SP: na záver sezóny usporiada VV príslušného regiónu kvalifikačný turnaj pre kluby, ktoré 
hrajú regionálnu súťaž v sezóne 2015/16. Na MSR postupujú  2 kluby.( 1 a 2. miesto) 
Náklady turnaj (hala, rozhodcovia) hradí SZFB. Termín uskutočnenia: najneskôr do 24.4.2015 
  
Kategória MZ: na záver sezóny usporiada VV príslušného regiónu kvalifikačný turnaj pre kluby, ktoré 
hrajú regionálnu súťaž v sezóne 2015/16. Na MSR postupujú  2 kluby.( 1 a 2. miesto) 
Náklady turnaj (hala, rozhodcovia) hradí SZFB. Termín uskutočnenia: najneskôr do 24.4.2015 
 

Uznesenie č.103 P/11.12.2015 

K bodu programu č. 5 - Neotvorené regionálne súťaže v sezóne 2015/16 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

a) LK SZFB  osloviť 3 prihlásené kluby z regiónov: BA, STRED, VÝCHOD a pripraviť pre nich turnaj.           
Termín: 31.1.2016, zodpovedný: P. Vrba  člen LK SZFB 

b) Komisii ženského  florbalu SZFB osloviť prihlásené kluby z regiónov: BA, ZÁPAD, VÝCHOD a pripraviť pre nich 
spoločnú súťaž v kategóriách: Mzy, Szy, Dy, Jy. Termín: 31.1.2016, zodpovedný: J. Grega 

Uznesenie č.104 P/11.12.2015 

K bodu programu č.6 – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) poveruje 

p. Granca s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou na uzatvorenie zmluvy o vysielaní priameho televízneho prenosu 

z MS žien zo dňa 11.12.2015 a ďalší jeden deň, ak družstvo žien postúpi vo výške 1.000, - €/ prenos 

 

Uznesenie č.105 P/11.12.2015 

K bodu programu č.6 – Rôzne 

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

Vypracovať koncepciu a plán školenia trénerov, kritériá pre vydávanie trénerských licencií.                         

Zodpovední: P. Blaško, M. Kopejtko. Termín: 28.2.2016 

2) ukladá 

Vypracovať koncepciu pre  regionálne výbery v kategóriách SZ (starší žiaci) a Do (dorastenci).                         

Zodpovední: M. Kopejtko, člen KM SZFB. Termín: 28.2.2016 

 

Uznesenie č.106 P/11.12.2015 

K bodu programu č.7 – Vystúpenie člena zo SZFB 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie 

Vystúpenie klubu  FBC Jokers zo SZFB. 

 

 



Uznesenie č.107 P/11.12.2015  

K bodu programu č. 8 – Informácia KK SZFB  

Prezídium SZFB 

1) ukladá 

Legislatívnej komisii a KK SZFB uskutočniť spoločné zasadnutie vo veci podania výkladu najmä k článku 5.3. 

písmeno c) súťažného poriadku SZFB 

 

2) ukladá 

P-SZFB  vypracovať a zaslať KK SZFB koncepciu mládežníckeho florbalu. Termín: 30.6.2016 

 

3) ukladá 

P-SZFB pripraviť stretnutie s klubmi hrajúcimi mužské súťaže. Termín: 15.2.2016 

 

V Košiciach, dňa 11. decembra 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


