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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

Vážení členovia P-SZFB a hostia, 

dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v stredu 1. júna 2016 

o 16.00 hodine na sekretariáte SZFB v Bratislave, Junácka 6. 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnení uznesení 

4. Celoslovenské súťaže – sezóna 2016/2017 

5. Projekty EOTO 

6. Smernice SZFB: 

    a) Smernica a kritéria trénerských licencií 

    b) Smernica a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

    c) Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

    d) Príloha č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

7. Štruktúra SZFB 

8. Rôzne 

                                    
            Daniel Granec 

             prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 22. mája 2016 

mailto:info@szfb.sk
http://www.szfb.sk/
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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Prezídia SZFB 

 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Miesto konania zasadnutia Bratislava 

Deň konania zasadnutia 1.6.2016 

Čas začiatku zasadnutia 16:00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 22:00 h 

Predsedajúci Oto Divinský 

Zapisovateľ Helena Kunšteková 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

D. Granec, O. Divinský, H. Kunšteková, V. Roziak 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

P. Blaško, J. Grega 

Hostia prítomní na zasadnutí 

D. Siheľský – LK SZFB, P. Zámečník – KRD SZFB, M. Kunštek – sekretariát, F. Gilányi – KK 

SZFB 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 10 

dní na prípravu zasadnutia dodržaná 

bola 

 

 

 

 

Číslo zápisnice SZFB-P-Z-02/2016 
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Schválený program zasadnutia 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnení uznesení 

4. Celoslovenské súťaže – sezóna 2016/2017 

5. Projekty EOTO 

6. Smernice SZFB: 

    a) Smernica a kritéria trénerských licencií 

    b) Smernica a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

    c) Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

    d) Príloha č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

7. Štruktúra SZFB 

8. Rôzne 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

 boli zaslané elektronicky k bodom 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 

 boli predložené na zasadnutí k bodom 7, 8 

 sú archivované na sekretariáte SZFB 
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ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

Bod č. 1 Otvorenie, schvaľovanie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Popis Predsedajúci navrhol za zapisovateľa H. Kunštekovú a overovateľa O. 

Divinského. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia 13a P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

voľbu zapisovateľa zápisnice p. H. Kunštekovú a za overovateľa 

zápisnice p. O. Divinského. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 2 Schvaľovanie programu zasadnutia 

Popis Navrhovaný program bol členom prezídia zaslaný elektronicky. Predsedajúci 

oslovil členov prezídia o doplnenie, resp. zmenu programu. 

Navrhovaný program zasadnutia 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnení uznesení 

4. Celoslovenské súťaže – sezóna 2016/2017 

5. Projekty EOTO 

6. Smernice SZFB: 

    a) Smernica a kritéria trénerských licencií 

    b) Smernica a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

    c) Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

    d) Príloha č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

7. Štruktúra SZFB 

8. Rôzne 

Navrhované zmeny v programe 

- 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Návrh programu 

Číslo uznesenia 13b P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

predložený program zasadnutia P- SZFB 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 3 Kontrola plnení uznesení 

Popis Materiál predložil a uviedol O. Divinský. 

Vyjadrenie členov prezídia 

D. Granec - Boli oslovení viacerí možní partneri. Pripravil sa projekt so zameraním na školské 
súťaže,  ponuka pre možných partnerov, streaming, internetové prenosy z vrcholových 

podujatí. Ďalšia spoločnosť prejavila záujem byť generálnym  partnerom Extraligy pre 
sezónu 2016/2017- pripravili sa podklady k zmluve. Partneri na  MS žien 2017 sú v štádiu 
príprav (TV prenosy). Na príprave MS 2017 pracujú D. Granec, O. Divinský, R. Maršálek, T. 

Turay. Prebehlo rokovanie o TV prenosoch z STV + výsledkový servis v prílohe TN – GBS. 

O. Divinský - Projekty EOTO sú vypracované, prerokované budú v bode 5. Následne bude 
zaslaný projekt výkonnému výboru na ČFbU na schválenie. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Správa o plnení uznesení č. 2/2016 

Číslo uznesenia 14 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 Uznesenie č. 94 P/19.10.2015, bod 2. 

 Uznesenie č. 7 P/26.2.2016, bod 2b) 

b) ruší uznesenie: 

 Uznesenie č.105 P/11.12.2015 bod 1. 

 Uznesenie č.107 P/11.12.2015, bod 1. 

     c) zmeniť termín plnenia uznesení:                 

 Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 2: 

 Z: D. Granec – T: najbliž. zasadnutie P-SZFB 

 Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 4, písmeno a) 

 Z: D. Granec – T: 30.6.2016 

 Uznesenie č.107 P/11.12.2015, bod 2 

 Z: KM SZFB – T: 31.10.2016 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 4 Celoslovenské súťaže sezóna 2016/2017 

Popis Bod otvoril O. Divinský. Návrh predpisov jednotlivých súťaží obdržali členovia 

orgánu v elektronickej  aj písomnej podobe. Postupne boli predložené a 

prerokované návrhy predpisov pre celoslovenské súťaže MEX, ZEX, JEX. Pri 

rokovaní tohto bodu programu, materiál za LK SZFB uviedol na zasadnutí 

prítomný, ako hosť člen LK SZFB Dárius Siheľský. 

Vyjadrenie členov prezídia 

K predloženému materiálu prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili všetci prítomní členovia. 

Po zapracovaní pripomienok, ktoré odzneli k predpisom k súťažiam: MEX, ZEX, JEX, M1, Z1, 

bol dohodnutý termín začatia prihlasovania sa do súťaží, ako aj uzávierka do súťaží, ktorá 

bola posunutá v súlade s predpisom „O prevode práva prihlásiť družstvo do nasledujúceho 

súťažného ročníka určitej súťaže organizovanej SZFB“. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Predpisy celoslovenských súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 pre sezónu 2016/2017 

Číslo uznesenia 15 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Predpis súťaže Extraliga mužov, Extraliga žien, Extraliga 

juniorov, 1. liga mužov, 1. liga žien pre sezónu 2016/2017                                               

b) termín prihlasovania sa do celoslovenských súťaží SZFB od 

03.06.2016 do 26.06.2016 

c) splatnosť štartovného, zábezpeky a ostatných platieb (ročný 

členský poplatok za rok 2016, nevysporiadané podlžnosti, pokuty 

klubov) do 30.06.2016 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 5 Projekty EOTO 

Popis Bod otvoril O. Divinský. Návrh projektov EOTO týkajúce sa vzdelávania 

rozhodcov a trénerov, obdržali členovia orgánu v elektronickej  aj písomnej 

podobe. 

Vyjadrenie členov prezídia 

O. Divinský - Pre spoluprácu na projektoch s ČFbU bolo potrebné určiť kontaktné osoby. 

Prítomný na zasadnutí predseda KRD SZFB, Peter Zámečník bol navrhnutý ako kontaktná 

osoba za EOTO projekt – rozvoj rozhodcov. Prítomný na zasadnutí člen LK SZFB Dárius 

Siheľský bol navrhnutý ako kontaktná osoba za EOTO projekt – rozvoj trénerov. Informácia 

o schválení projektov EOTO bude zaslaná výkonnému výboru ČFbU na schválenie touto 

stranou. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Projekty EOTO 

Číslo uznesenia 16 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Projekt EOTO – vzdelávanie rozhodcov  

b) Projekt EOTO – vzdelávanie trénerov 

c) Petra Zámečníka ako kontaktnú osobu za EOTO projekt – rozvoj 

rozhodcov 

d) Dáriusa Siheľského ako kontaktnú osobu za EOTO projekt – 

vzdelávanie trénerov 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 6a) Smernice SZFB - Smernica a kritériá trénerských licencií 

Popis Bod otvoril O. Divinský. Smernicu obdržali členovia orgánu v elektronickej  aj 

písomnej podobe. 

Vyjadrenie členov prezídia 

Predložená smernica bola prerokovaná a pripomienkovaná v časti platby, za vystavenie 

potvrdenia (pri osobách, ktoré majú vyšší stupeň kvalifikácie) za platnosť licencie. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Smernica a kritériá trénerských licencií 

Číslo uznesenia 17 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu a kritériá trénerských licencií 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

9 

 

 

Bod č. 6b) Smernice SZFB - Smernica a kritériách rozhodcovských licencií a 

licencií delegátov 

Popis Bod otvoril O. Divinský. Smernicu obdržali členovia orgánu v elektronickej, aj 

písomnej podobe.  

Vyjadrenie členov prezídia 

Predložená Smernica bola prerokovaná. Zo strany predsedu KRD SZFB P. Zámečníka, 

prítomného na zasadnutí, ako hosť, boli zodpovedané otázky týkajúce sa postupu KRD pri 

zistených previneniach rozhodcov a ich riešení počas sezóny – vydávanie rozhodnutí. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Smernica a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

Číslo uznesenia 18 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 6c) Smernice SZFB - Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým 

hlasovaním 

Popis Bod otvoril O. Divinský. Smernicu obdržali členovia orgánu v elektronickej, aj 

písomnej podobe. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Smernica o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

Číslo uznesenia 19 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 6d) Smernice SZFB - Príloha č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

Popis Bod otvorila H. Kunšteková. Pri organizovaní MSR, ako aj pri ostatných 

športových podujatiach mládeže je nevyhnutné, aby bol na florbalových 

turnajoch/zápasoch prítomný zdravotník s odbornou špecializáciou. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

M. Kunštek – Upozornil na potrebu označenia výšky odmeny pre rozhodcov v časti súťaže 

baráž. 

Zoznam podkladov k bodu 

Návrh zmeny - Príloha č.3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB  

Číslo uznesenia 20 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

zmenu v „Prílohe č.3 k vnútornej smernici SZFB č. 1/2010“- 

Sadzobník odmien nasledovne: 

a) do bodu 3. Odmeny pri organizovaní mládežníckych súťaží 

dopĺňa: pri súťažiach všetkých mládežníckych kategórií: 

Zdravotník s odbornou spôsobilosťou: 7,50 €/hod, 

b) do bodu 1. Odmeny rozhodcov sa dopĺňa slovo baráž 

nasledovne: 

 zápas MEX: 30,00 € netto - základná časť/baráž/ rozhodca              

 zápas ZEX: 20,00 € netto - základná časť/baráž/rozhodca 

 zápas M1: 20,00 € netto - základná časť/baráž/rozhodca 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 7 Štruktúra SZFB 

Popis Bod otvoril O. Divinský. 

Vyjadrenie členov prezídia 

O. Divinský - V súvislosti so Zákonom o športe, na základe ktorého pre SZFB vyplynuli nové 

pracovné úlohy a taktiež z hľadiska zabezpečenia chodu SZFB a servisu pre kluby SZFB, je 

nevyhnutnosťou riešiť personálne zloženie na sekretariáte SZFB. V súčasnosti je na SZFB 

jeden zamestnanec, ktorý má na starosti Matriku SZFB, ISF SZFB a popri tom rieši aj 

ostatné pracovné povinnosti SZFB. Práca LK a KRD a ostatných komisií je počas viacerých 

sezón nedostačujúca, čo súvisí s tým, že členovia týchto komisii sú volení dobrovoľní 

funkcionári, ktorí sa tejto činnosti venujú vo svojom osobnom čase popri svojom 

zamestnaní. Aby sa skvalitnil servis pre kluby je potreba, aby sa zväzovej práci venovali 

ľudia, ktorí sa budú venovať profesionálne tejto práci. Vzhľadom na súčasné ekonomické 

možnosti je predstava rozšírenia sekretariátu z 1 na 3 pracovníkov. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

k bodu nebol písomný materiál  

Číslo uznesenia 21 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej štruktúre sekretariátu SZFB od sezóny 

2016/2017. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Bod č. 8 Rôzne 

Popis Bod otvoril O. Divinský. 

Vyjadrenie členov prezídia 

H. Kunšteková – Informovala o predpise platieb celoslovenských súťaží pre sezónu 

2016/2017. Je vypracovaný a bude klubom zaslaný spolu s predpisom súťaží. Kluby, ktoré 

do stanoveného termínu (31.03.2016) nezaplatili ročný členský majú povinnosť ho uhradiť 

spolu s platbami za celoslovenské súťaže. Informovala, že v zozname klubov SZFB sú 4 

nečinné kluby, ktoré nekomunikujú, nemajú uhradený členský poplatok za rok 2015 a 2016. 

Klubom bude zaslaná výzva a následne ich členstvo v SZFB bude prerokované na najbližšom 

zasadnutí P-SZFB. Ďalej predložila prihlášky nových klubov do SZFB a prihlášky 2 fyzických 

osôb do SZFB, o ktorých sa hlasovalo. 

H. Kunšteková – Informovala o činnosti regionálnych sekretárov a výkonných výborov BA 

SZFB, STRED SZFB za prvý polrok 2016, ďalej o činnosti KRD BA SZFB.  

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Predpis platieb, k ostatnému boli informácie podané ústne  

Číslo uznesenia 22 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) prijatie klubu „Florbalový klub EUROSHIP“ za člena SZFB, 

b) prijatie klubu „Telovýchovná jednota TATRAN“ za člena SZFB, 

c) prijatie Rastislava Maršálka za mimoriadneho člena SZFB, 

d) prijatie Teodora Turaya za mimoriadneho člena SZFB. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia 23 P/1.6.2016 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Správu predsedu BA SZFB  o činnosti VV BA SZFB za 1. polrok 

2016 

b) Správu predsedu  STRED SZFB  o činnosti VV STRED SZFB za 

1. polrok 2016   

c) Informáciu KRD SZFB o činnosti VV  STRED - KRD SZFB za 1. 

polrok 2016   
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d) Informáciu o činnosti členov LK SZFB a KRD SZFB  za 1. polrok 

2016 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Granec, Kunšteková, Roziak) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 
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Zoznam uznesení 

13a P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

voľbu zapisovateľa zápisnice p. H. Kunštekovú a za overovateľa 

zápisnice p. O. Divinského. 

13b P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

predložený program zasadnutia P- SZFB 

14 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

správu o kontrole plnení uznesení P-SZFB s pripomienkami: 

c) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: 

 Uznesenie č. 94 P/19.10.2015, bod 2. 

 Uznesenie č. 7 P/26.2.2016, bod 2b) 

d) ruší uznesenie: 

 Uznesenie č.105 P/11.12.2015 bod 1. 

 Uznesenie č.107 P/11.12.2015, bod 1. 

     c) zmeniť termín plnenia uznesení:                 

 Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 2: 

 Z: D. Granec – T: najbliž. zasadnutie P-SZFB 

 Uznesenie č. 90 P/19.10.2015, bod 4, písmeno a) 

 Z: D. Granec – T: 30.6.2016 

 Uznesenie č.107 P/11.12.2015, bod 2 

 Z: KM SZFB – T: 31.10.2016 

15 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Predpis súťaže Extraliga mužov, Extraliga žien, Extraliga 

juniorov, 1. liga mužov, 1. liga žien pre sezónu 2016/2017                                               

b) termín prihlasovania sa do celoslovenských súťaží SZFB od 

03.06.2016 do 26.06.2016 

c) splatnosť štartovného, zábezpeky a ostatných platieb (ročný 

členský poplatok za rok 2016, nevysporiadané podlžnosti, pokuty 

klubov) do 30.06.2016 

16 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Projekt EOTO – vzdelávanie rozhodcov  

b) Projekt EOTO – vzdelávanie trénerov 

c) Petra Zámečníka ako kontaktnú osobu za EOTO projekt – rozvoj 
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rozhodcov 

d) Dáriusa Siheľského ako kontaktnú osobu za EOTO projekt – 

vzdelávanie trénerov 

17 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu a kritériá trénerských licencií 

18 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu a kritériách rozhodcovských licencií a licencií delegátov 

19 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

Smernicu o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním 

20 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

zmenu v „Prílohe č.3 k vnútornej smernici SZFB č. 1/2010“- 

Sadzobník odmien nasledovne: 

a) do bodu 3. Odmeny pri organizovaní mládežníckych súťaží 

dopĺňa: pri súťažiach všetkých mládežníckych kategórií: 

Zdravotník s odbornou spôsobilosťou: 7,50 €/hod, 

b) do bodu 1. Odmeny rozhodcov sa dopĺňa slovo baráž 

nasledovne: 

• zápas MEX: 30,00 € netto - základná časť/baráž/ rozhodca              

• zápas ZEX: 20,00 € netto - základná časť/baráž/rozhodca 

• zápas M1: 20,00 € netto - základná časť/baráž/rozhodca 

21 P/1.6.2016 Prezídium SZFB berie na vedomie 

informáciu o pripravovanej štruktúre sekretariátu SZFB od sezóny 

2016/2017. 

22 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) prijatie klubu „Florbalový klub EUROSHIP“ za člena SZFB, 

b) prijatie klubu „Telovýchovná jednota TATRAN“ za člena SZFB, 

c) prijatie Rastislava Maršálka za mimoriadneho člena SZFB, 

d) prijatie Teodora Turaya za mimoriadneho člena SZFB. 

23 P/1.6.2016 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Správu predsedu BA SZFB  o činnosti VV BA SZFB za 1. polrok 

2016 

b) Správu predsedu  STRED SZFB  o činnosti VV STRED SZFB za 

1. polrok 2016   

c) Informáciu KRD SZFB o činnosti VV  STRED - KRD SZFB za 1. 

polrok 2016   
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d) Informáciu o činnosti členov LK SZFB a KRD SZFB  za 1. polrok 

2016 

 

Predsedajúci – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Helena Kunšteková   

Overovateľ – Oto Divinský   

 






