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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 

 
V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční 

dňa 24. mája 2017 o 10:00 hodine 

v kancelárii sekretariátu SZFB v Bratislave, Junácka 6. 

 

Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 

3. Úlohy vyplývajúce z uznesení Konferencie SZFB 

4. Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (smernica č. 

1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a schválenie odmien funkcionárom 

5. Ligové súťaže 

6. Odborné komisie 

7. Vzdelávanie trénerov 

8. Reprezentácie 

9. Predpisy 

10. Majstrovstvá sveta žien v Bratislave 

11. Rôzne 

 

S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 
 

V Bratislave, dňa 16. mája 2017 
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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 24. 5. 2017 

Čas začiatku zasadnutia 10:30 h 

Čas ukončenia zasadnutia 17:15 h 

Predsedajúci Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

O. Divinský, T. Turay, M. Burdeľ, L. Klosík, M. Kunštek, E. Šatan 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

--- 

Hostia prítomní na zasadnutí 

D. Siheľský, P. Zámečník (predseda VK SZFB) 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu zasadnutia dodržaná 

bola 

 

Schválený program zasadnutia 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Úlohy vyplývajúce z uznesení Konferencie SZFB 

3. Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (smernica č. 

1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a schválenie odmien funkcionárom 

4. Ligové súťaže 

5. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 

6. Odborné komisie 

7. Vzdelávanie trénerov 

8. Reprezentácie 

9. Predpisy 

10. Majstrovstvá sveta žien v Bratislave 

11. Rôzne 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
2. – 10. 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-01-2017 
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• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA 

 

Bod č. 1 Otvorenie 

Popis Zasadnutie P-SZFB otvoril prezident SZFB O. Divinský o 10:30 hod. Privítal 

prítomných 6 členov prezídia, čím skonštatoval, že P-SZFB bolo 

uznášaniaschopné. Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý O. Divinský, za 

overovateľa zápisnice bol navrhnutý M. Kunštek. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/01-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• za zapisovateľa zápisnice p. O. Divinského a za 

overovateľa zápisnice p. M. Kunšteka. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 1 Schválenie programu 

Popis Navrhovaný program bol členom prezídia zaslaný elektronicky.  

Navrhovaný program zasadnutia 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 

3. Úlohy vyplývajúce z uznesení Konferencie SZFB 

4. Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (smernica č. 

1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a schválenie odmien funkcionárom 

5. Ligové súťaže 

6. Odborné komisie 

7. Vzdelávanie trénerov 

8. Reprezentácie 

9. Predpisy 

10. Majstrovstvá sveta žien v Bratislave 

11. Rôzne 

Navrhované zmeny v programe 

O. Divinský – Navrhol presunúť bod č. 2 pred bod č. 6 z dôvodu, aby sa voľby 

viceprezidenta zväzu spojili s voľbami do odborných komisií. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

Program zasadnutia 

Číslo uznesenia P-SZFB/02-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 
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• predložený návrh programu 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 2 Úlohy vyplývajúce z uznesení Konferencie SZFB 

Popis Na zasadnutí konferencie boli schválené 2 uznesenia, týkajúce sa činnosti 

P-SZFB – zriadenie komisie marketingu a vypracovať nový návrh smernice 

Kritériá pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja talentovaných športovcov. 

Vyjadrenie členov prezídia 

O. Divinský – Navrhol zriadiť komisiu marketingu a takisto navrhol, aby pripravil nový 

návrh smernice na najbližšie zasadnutie konferencie. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/03-2017 

Návrh uznesenia 1/ Prezídium SZFB ukladá 

• vypracovať nový návrh smernice Kritériá pre rozdelenie 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

na účel rozvoja talentovaných športovcov na najbližšie 

zasadnutie Konferencie SZFB. 

Zodpovedný: O. Divinský | Termín: v texte 

2/ Prezídium SZFB schvaľuje 

• zriadenie Komisie marketingu SZFB. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 3 Návrh na schválenie Prílohy č. 3 – Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a schválenie odmien 

funkcionárom 

Popis Nakoľko príloha - sadzobník odmien mala niekoľko nedostatkov, boli 

predložené zmeny a takisto boli navrhované odmeny funkcionárom za 

uplynulé obdobie a členom realizačných tímov reprezentačných družstiev 

mužov a juniorov, ktoré im boli sľúbené predchádzajúcim vedením zväzu. 

Vyjadrenie členov prezídia 

O. Divinský – Navrhol úpravu výšky odmeny pre rozhodcov v kategóriách SP, MP a takisto 

predložil návrhy odmien funkcionárov, ktoré navrhlo predchádzajúce vedenie zväzu. 

L. Klosík – Navrhol odmeny pre členov realizačných tímov reprezentačných družstiev 

mužov a juniorov. 

O. Divinský – Navrhol, aby sa odmeny riešili formou dobrovoľníckych zmlúv, tzn., aby 

nešlo o odmenu, ale o náhradu za stratu času v zmysle nového zákona o športe. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/04-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 
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a) Prílohu č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a Smernicu 

o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

b) odmeny funkcionárom v zmysle predpisov SZFB: 

členovia LK 500 €, členovia KRD 800 €, členovia DK 800 

€, D. Siheľský (projekt vzdelávania / EOTO) 650 €, 

regionálni sekretári BA a VY 800 €, regionálni sekretári 

ZA a STR 400 € 

c) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 

družstva mužov v zmysle predpisov SZFB: P. Koutný 500 

€, J. Purc 300 €, M. Onderko 300 €, M. Migo 300 €, P. 

Vrba 400 €, J. Pečonka 100 €, M. Pazderáková 100 €, M. 

Kováč 100 €, L. Klosík 300 € 

d) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 

družstva juniorov v zmysle predpisov SZFB: M. Migo 180 

€, M. Pazderáková 180 €, R. Bule 180 € 

e) odmenu prezidentovi SZFB v zmysle predpisov SZFB: 

300 € brutto /mesiac. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 5 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 1 (Klosík) 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 4 Ligové súťaže 

Popis Príprava nového súťažného ročníka 2017/18. 

Vyjadrenie členov prezídia 

M. Kunštek – Predložil návrhy súťaží, ktoré boli identické z predchádzajúcej sezóny 

a novú termínovú listinu. 

T. Turay – Navrhol v termínovej listine zrušiť všetky ligové zápasy počas MS žien. 

Upozornil na dôležitosť týchto MS, aj na to, aby sa počas MS nekonali ligové zápasy a tak 

umožniť hráčom všetkých vekových kategórií zúčastniť sa týchto MS. 

L. Klosík – Navrhol, aby sa v JEX posunula veková hranica hráčov z 19 rokov na 21 rokov. 

S týmto návrhom sa stotožňuje aj asistent trénera reprezentácie juniorov. Na uplynulých 

MS juniorov bolo vidieť, že hráčom chýbajú ťažké a kvalitné zápasy.  

T. Turay – Upozornil, že takéto výrazné zmeny sa napr. v Čechách schvaľujú rok dopredu. 

E. Šatan – Súhlasí s návrhom, podľa neho sa JEX týmto skvalitní, nakoľko v nej budú hrať 

starší a skúsenejší hráči, čo môže pomôcť hlavne juniorským reprezentantom.  

M. Burdeľ – Takisto prejavil súhlas s uvedenou zmenou. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/05-2017 

Návrh uznesenia 1/ Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predpisy celoštátnych súťaží a reglement súťaže pre 

súťažný ročník 2017/18 

b) termínovú listinu pre súťažný ročník 2017/18 

2/ Prezídium SZFB ukladá 

• dopracovať predpisy a zaslať klubom informáciu o 

prihlasovaní do súťaží nového ročníka a o ďalších 

povinnostiach týkajúcich sa účasti v celoštátnych 

súťažiach 

Zodpovedný: predseda LK SZFB | Termín: 10.6.2017 
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Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Vzhľadom k tomu, že na zasadnutie bol pozvaný aj D. Siheľský, ktorý mal prezentovať 

informáciu ohľadom vzdelávania trénerov a projektu EOTO a prišiel na zasadnutie po 

ukončení rokovania o bode č. 4, prezident SZFB O. Divinský navrhol, aby sa bod č. 7 

presunul pred bod č. 5, aby nemusel D. Siheľský čakať a aby ho P-SZFB nezdržiavalo. Všetci 

členovia P-SZFB s návrhom tejto zmeny v programe súhlasili. 

 

Bod č. 7 Vzdelávanie trénerov 

Popis D. Siheľský prezentoval svoju doterajšiu činnosť v oblasti vzdelávania 

trénerov a spolupráce s Českou florbalovou uniou v rámci projektu EOTO. 

Zároveň prezentoval svoju predstavu ďalšieho nastavenia vzdelávania 

trénerov a rozvoja talentovanej mládeže. Ďalej všeobecne oboznámil 

členov P-SZFB s predpismi týkajúcimi sa tejto oblasti a štatútom komisie. 

Vyjadrenie členov prezídia 

T. Turay – V navrhovanom štatúte komisie odporúčal vyhodiť body, ktoré sa týkajú 

činnosti inej komisie, v tomto prípade komisie marketingu. 

O. Divinský – Informoval sa, či má D. Siheľský predstavu, kto by mohol byť členom tejto 

komisie a pýtal sa aj na obsadenie lektorského zboru, ktorý by mal vzdelávať trénerov. 

Zároveň ocenil doterajšiu prácu D. Siheľského v oblasti vzdelávania. 

L. Klosík – Dopytoval sa, kto môže byť členom lektorského zboru a aké sú podmienky na 

to, aby mohol vzdelávať trénerov. 

E. Šatan – Vyjadril súhlas s navrhovanou predstavou. Pripojili sa k nemu aj ostatní 

členovia P-SZFB. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/06-2017 

Návrh uznesenia 1/ Prezídium SZFB berie na vedomie 

• predložený návrh vzdelávania trénerov a rozvoj 

talentovanej mládeže. 

2/ Prezídium SZFB ukladá 

• D. Siheľskému dopracovať materiály týkajúce sa tejto 

oblasti (predpisy a stanovy, príp. iné) a predložiť ich na 

najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 5 Voľba výkonného viceprezidenta SZFB 

Popis Na základe volieb do prezídia, ktoré sa uskutočnili na konferencii SZFB, 

bolo zvolené nové vedenie – prezident a noví členovia prezídia. Spomedzi 

nich si členovia prezídia  volia výkonného viceprezidenta zväzu. Prezident 

navrhol na funkciu výkonného viceprezidenta SZFB T. Turaya. Voľby riadil 

predseda VK SZFB Peter Zámečník. 

Vyjadrenie členov prezídia 

T. Turay – Vyjadril súhlas s kandidatúrou. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 
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P. Zámečník – Konštatoval, že voľba prebehla v zmysle predpisov SZFB. 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/07-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB volí 

• do funkcie výkonného viceprezidenta T. Turaya. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 5 ( Divinský, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 1 (Turay) |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 6 Odborné komisie 

Popis Ukončením funkčného obdobia predchádzajúceho vedenia ukončili činnosť 

všetky komisie zriadené bývalým vedením. Nové P-SZFB má právo, aby si 

zriadilo komisie podľa vlastného uváženia a potreby. O. Divinský navrhol, 

aby sa schválili zatiaľ aspoň primárne komisie potrebné pre činnosť zväzu. 

Zároveň predložil návrh na predsedov týchto komisií. Voľby predsedov 

komisií opäť riadil predseda VK SZFB. 

Vyjadrenie členov prezídia 

M. Kunštek – Vyjadril súhlas s kandidatúrou na predsedu LK SZFB. 

T. Turay – Vyjadril súhlas s kandidatúrou na predsedu KM SZFB. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

P. Zámečník – Konštatoval, že voľby predsedov komisií prebehli v zmysle predpisov SZFB. 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/08-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zriadenie Ligovej komisie SZFB 

b) zriadenie Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB 

c) zriadenie Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/09-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie marketingu SZFB T. 

Turaya. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 5 ( Divinský, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 1 (Turay) |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/10-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Ligovej komisie SZFB M. Kunšteka. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 5 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Šatan) | PROTI: 0 | 

ZDRŽAL SA: 1 (Kunštek) |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/11-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej 

mládeže SZFB D. Siheľského. 



 

7  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB  
  P-SZFB/Z-01-2017 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/12-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie rozhodcov a observerov 

SZFB P. Zámečníka. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 8 Reprezentácie 

Popis V máji ukončil činnosť na poste reprezentačného trénera juniorov P. 

Koutný a tak je potrebné vybrať nového trénera. 

Vyjadrenie členov prezídia 

L. Klosík – Navrhol, aby sa trénerom stal M. Onderko, ktorý pôsobil doteraz ako asistent 

trénera, zároveň otvoril diskusiu ohľadom trénera junioriek, kde navrhoval zmenu. 

T. Turay – Oponoval L. Klosíkovi, že juniorky sú momentálne v polovici reprezentačného 

cyklu a teraz uskutočňovať zmenu na poste trénera nie je správne. K tomuto názoru sa 

priklonil aj O. Divinský. 

O. Divinský – Prezentoval činnosť reprezentácie junioriek a pochválil realizačný tím, ako 

pracuje, ako jediný realizačný tím posiela z každej reprezentačnej akcie hodnotiacu 

správu, komunikuje s trénermi v slovenských kluboch, vyzdvihol prácu trénera J. Typla. 

M. Burdeľ – Takisto sa  vyjadril, že J. Typl odvádza dobrú prácu. 

O. Divinský – Navrhol, aby členovia P-SZFB poslali tipy na trénerov reprezentácie juniorov 

a následne, aby boli pozvaní na osobné stretnutie. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/13-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi SZFB, aby zhromaždil tipy na trénerov 

reprezentácie juniorov a aby následne pripravil osobné 

stretnutie, v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 

30. 6. 2017. 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 9 Predpisy 

Popis O. Divinský informoval, že je potrebné uskutočniť úpravy v legislatívnych 

predpisoch a zároveň navrhol, aby sa opäť umožnilo klubom navrhovať 

zmeny, príp. predkladať nové návrhy. 

Vyjadrenie členov prezídia 

O. Divinský – Navrhol, aby kluby zaplatili členské poplatky pre rok 2018 v zmysle 

smernice do 30. 6. 2017. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 
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- 

Číslo uznesenia P-SZFB/14-2017 

Návrh uznesenia 1/ Prezídium SZFB ukladá 

• M. Kunštekovi, aby oslovil kluby s možnosťou navrhovať 

úpravy legislatívnych predpisov SZFB s termínom do 15. 

6. 2015. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 6. 2017 

2/ Prezídium SZFB schvaľuje 

• termín pre úhradu členských poplatkov za kluby vo 

výške 20 € do 30. 6. 2017. 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 10 Majstrovstvá sveta žien v Bratislave 

Popis O. Divinský a T. Turay informovali o doterajších prípravách šampionátu. 

Vyjadrenie členov prezídia 

L. Klosík – Informoval sa, či šampionát organizuje zväz, alebo nejaká iná reklamná 

organizácia, a takisto ako to je ubytovaním reprezentácií. 

O. Divinský – Navrhol, aby vznikla pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať prípravou 

MS. Vedením pracovnej skupiny odporučil poveriť T. Turaya. 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

Číslo uznesenia P-SZFB/15-2017 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi, aby zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa bude 

zaoberať prípravou MS žien. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 7. 2017 

Hlasovanie o návrhu ZA: 6 ( Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík, Kunštek, Šatan) | PROTI: 0 

| ZDRŽAL SA: 0 |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

Bod č. 11 Rôzne 

Popis O. Divinský otvoril tento bod. 

Vyjadrenie členov prezídia 

- 

Vyjadrenie zúčastnených osôb 

- 

Zoznam podkladov k bodu 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB  
  P-SZFB/Z-01-2017 

Zoznam uznesení 
P-SZFB/01-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

• za zapisovateľa zápisnice p. O. Divinského a za 
overovateľa zápisnice p. M. Kunšteka. 

P-SZFB/02-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 
• predložený návrh programu. 

P-SZFB/03-2017 1/ Prezídium SZFB ukladá 
• vypracovať nový návrh smernice Kritériá pre rozdelenie 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 
na účel rozvoja talentovaných športovcov na najbližšie 
zasadnutie Konferencie SZFB. 

Zodpovedný: O. Divinský | Termín: v texte 
2/ Prezídium SZFB schvaľuje 
zriadenie Komisie marketingu SZFB. 

P-SZFB/04-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 
a) Prílohu č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a Smernicu 
o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

b) odmeny funkcionárom v zmysle predpisov SZFB: 
členovia LK 500 €, členovia KRD 800 €, členovia DK 800 
€, D. Siheľský (projekt vzdelávania / EOTO) 650 €, 
regionálni sekretári BA a VY 800 €, regionálni sekretári 
ZA a STR 400 € 

c) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 
družstva mužov v zmysle predpisov SZFB: P. Koutný 500 
€, J. Purc 300 €, M. Onderko 300 €, M. Migo 300 €, P. 
Vrba 400 €, J. Pečonka 100 €, M. Pazderáková 100 €, M. 
Kováč 100 €, L. Klosík 300 € 

d) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 
družstva juniorov v zmysle predpisov SZFB: M. Migo 180 
€, M. Pazderáková 180 €, R. Bule 180 € 

e) odmenu prezidentovi SZFB v zmysle predpisov SZFB: 
300 € brutto /mesiac. 

P-SZFB/05-2017 1/ Prezídium SZFB schvaľuje 
c) predpisy celoštátnych súťaží a reglement súťaže pre 

súťažný ročník 2017/18 
d) termínovú listinu pre súťažný ročník 2017/18 

2/ Prezídium SZFB ukladá 
• dopracovať predpisy a zaslať klubom informáciu o 

prihlasovaní do súťaží nového ročníka a o ďalších 
povinnostiach týkajúcich sa účasti v celoštátnych 
súťažiach 

Zodpovedný: predseda LK SZFB | Termín: 10.6.2017 
P-SZFB/06-2017 1/ Prezídium SZFB berie na vedomie 

• predložený návrh vzdelávania trénerov a rozvoj 
talentovanej mládeže. 

2/ Prezídium SZFB ukladá 
• D. Siheľskému dopracovať materiály týkajúce sa tejto 

oblasti (predpisy a stanovy, príp. iné) a predložiť ich na 
najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 
P-SZFB/07-2017 Prezídium SZFB volí 

do funkcie výkonného viceprezidenta T. Turaya. 
 
 
 

 



 

10  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB  
  P-SZFB/Z-01-2017 

P-SZFB/08-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zriadenie Ligovej komisie SZFB 

b) zriadenie Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB 

c) zriadenie Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

P-SZFB/09-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie marketingu SZFB T. 

Turaya. 

P-SZFB/10-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Ligovej komisie SZFB M. Kunšteka. 

P-SZFB/11-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej 

mládeže SZFB D. Siheľského. 

P-SZFB/12-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie rozhodcov a observerov 

SZFB P. Zámečníka. 

P-SZFB/13-2017 Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi SZFB, aby zhromaždil tipy na trénerov 

reprezentácie juniorov a aby následne pripravil osobné 

stretnutie, v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 

30. 6. 2017. 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 

P-SZFB/14-2017 1/ Prezídium SZFB ukladá 

• M. Kunštekovi, aby oslovil kluby s možnosťou navrhovať 

úpravy legislatívnych predpisov SZFB s termínom do 15. 

6. 2015. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 6. 2017 

2/ Prezídium SZFB schvaľuje 

• termín pre úhradu členských poplatkov za kluby vo 

výške 20 € do 30. 6. 2017. 

P-SZFB/15-2017 Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi, aby zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa 

bude zaoberať prípravou MS žien. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 7. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Miroslav Kunštek   
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Zoznam uznesení 

P-SZFB/01-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

• za zapisovateľa zápisnice p. O. Divinského a za 

overovateľa zápisnice p. M. Kunšteka. 

P-SZFB/02-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh programu. 

P-SZFB/03-2017 1/ Prezídium SZFB ukladá 

• vypracovať nový návrh smernice Kritériá pre rozdelenie 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu 

na účel rozvoja talentovaných športovcov na najbližšie 

zasadnutie Konferencie SZFB. 

Zodpovedný: O. Divinský | Termín: v texte 

2/ Prezídium SZFB schvaľuje 

zriadenie Komisie marketingu SZFB. 

P-SZFB/04-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) Prílohu č. 3 - Sadzobník odmien vyplácaných SZFB 

(smernica č. 1/2010 – Pravidlá hospodárenia) a Smernicu 

o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

b) odmeny funkcionárom v zmysle predpisov SZFB: 

členovia LK 500 €, členovia KRD 800 €, členovia DK 800 

€, D. Siheľský (projekt vzdelávania / EOTO) 650 €, 

regionálni sekretári BA a VY 800 €, regionálni sekretári 

ZA a STR 400 € 

c) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 

družstva mužov v zmysle predpisov SZFB: P. Koutný 500 

€, J. Purc 300 €, M. Onderko 300 €, M. Migo 300 €, P. 

Vrba 400 €, J. Pečonka 100 €, M. Pazderáková 100 €, M. 

Kováč 100 €, L. Klosík 300 € 

d) odmeny členom realizačného tímu reprezentačného 

družstva juniorov v zmysle predpisov SZFB: M. Migo 180 

€, M. Pazderáková 180 €, R. Bule 180 € 

e) odmenu prezidentovi SZFB v zmysle predpisov SZFB: 

300 € brutto /mesiac. 

P-SZFB/05-2017 1/ Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predpisy celoštátnych súťaží a reglement súťaže pre 

súťažný ročník 2017/18 

b) termínovú listinu pre súťažný ročník 2017/18 

2/ Prezídium SZFB ukladá 

• dopracovať predpisy a zaslať klubom informáciu o 

prihlasovaní do súťaží nového ročníka a o ďalších 

povinnostiach týkajúcich sa účasti v celoštátnych 

súťažiach 

Zodpovedný: predseda LK SZFB | Termín: 10.6.2017 

P-SZFB/06-2017 1/ Prezídium SZFB berie na vedomie 

• predložený návrh vzdelávania trénerov a rozvoj 

talentovanej mládeže. 

2/ Prezídium SZFB ukladá 

• D. Siheľskému dopracovať materiály týkajúce sa tejto 

oblasti (predpisy a stanovy, príp. iné) a predložiť ich na 

najbližšie zasadnutie P-SZFB 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 

P-SZFB/07-2017 Prezídium SZFB volí 



 

2  Rozhodnutia Prezídia SZFB  
  P-SZFB/R-01-2017 

do funkcie výkonného viceprezidenta T. Turaya. 

P-SZFB/08-2017 Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zriadenie Ligovej komisie SZFB 

b) zriadenie Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB 

c) zriadenie Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

P-SZFB/09-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie marketingu SZFB T. 

Turaya. 

P-SZFB/10-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Ligovej komisie SZFB M. Kunšteka. 

P-SZFB/11-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie vzdelávania a talentovanej 

mládeže SZFB D. Siheľského. 

P-SZFB/12-2017 Prezídium SZFB volí 

• do funkcie predsedu Komisie rozhodcov a observerov 

SZFB P. Zámečníka. 

P-SZFB/13-2017 Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi SZFB, aby zhromaždil tipy na trénerov 

reprezentácie juniorov a aby následne pripravil osobné 

stretnutie, v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 

30. 6. 2017. 

Zodpovedný: v texte | Termín: v texte 

P-SZFB/14-2017 1/ Prezídium SZFB ukladá 

• M. Kunštekovi, aby oslovil kluby s možnosťou navrhovať 

úpravy legislatívnych predpisov SZFB s termínom do 15. 

6. 2015. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 6. 2017 

2/ Prezídium SZFB schvaľuje 

• termín pre úhradu členských poplatkov za kluby vo 

výške 20 € do 30. 6. 2017. 

P-SZFB/15-2017 Prezídium SZFB ukladá 

• prezidentovi, aby zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa 

bude zaoberať prípravou MS žien. 

Zodpovedný: v texte | Termín: 1. 7. 2017 

 




