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Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB 

 
V zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu a Smernice o prijatí rozhodnutia elektronickým 

hlasovaním si Vás dovoľujem informovať o hlasovaní per rollam Prezídia Slovenského zväzu 

florbalu. 

Termín dokedy treba hlasovať: 4. august 2019 do 24:00 hod. 

Hlasovanie zasielať e-mailom na adresu: divinsky@szfb.sk 

Ako hlasovať: Elektronicky treba vyplniť hlasovací lístok, uložiť ho v PC a až potom poslať 

na e-mailovú adresu. Hlasovanie treba poslať z e-mailovej adresy, na ktorú boli podklady k 

hlasovaniu zaslané. 

Program: 

1. Regionálne rady SZFB – štatút 

2. Komisia rozhodcov a observerov SZFB – štatút 

3. Vzdelávanie rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií – smernica 

4. Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach - smernica 

5. Noví riadni členovia SZFB 

 

 

V prípade otázok, píšte na divinsky@szfb.sk. 

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 30. júla 2018 
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Zápisnica z hlasovania per rollam Prezídia SZFB 
 

Názov športovej organizácie Slovenský zväz florbalu 

Názov zasadajúceho orgánu Prezídium Slovenského zväzu florbalu 

Deň odoslania podkladov 30. 07. 2019 

Termín začiatku hlasovania 30. 07. 2019 

Termín ukončenia hlasovania 04. 08. 2019 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

O. Divinský, M. Kunštek, M. Burdeľ, L. Klosík, T. Turay, P. Vrba 

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

E. Šatan 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

- 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Predkladateľ konštatuje, že lehota na hlasovanie dodržaná bola 

 

Program 

1. Regionálne rady SZFB – štatút 

2. Komisia rozhodcov a observerov SZFB – štatút 

3. Vzdelávanie rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií – smernica 

4. Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach - smernica 

5. Noví riadni členovia SZFB 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1.-5. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

 

Bod č. 1 Regionálne rady SZFB – štatút 

Popis Predsedovia regionálnych rád pripravili a pripomienkovali tento štatút, 

ktorý definuje základné činnosti a pravidlá pôsobenia a fungovania 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-05-2019 
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regionálnych rád v regiónoch. Doteraz bola v platnosti smernica č. 2/2013, 

ktorá upravovala organizačné členenie zväzu. Nakoľko mnohé ustanovenia 

z tejto smernice sa premietli do nového štatútu, pôvodnú smernicu treba 

zrušiť. 

Číslo uznesenia P-SZFB/05/42-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• štatút Regionálnych rád SZFB 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

Číslo uznesenia P-SZFB/05/43-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB ruší 

• smernicu č. 2/2013 Regióny - organizačné členenie SZFB 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 2 Komisia rozhodcov a observerov SZFB – štatút 

Popis Doteraz bol v platnosti štatút komisie z roku 2012, ktorý nereflektoval na 

povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe a takisto ani na zmenu názvu 

komisie a pojmu „observer“. Preto bola uskutočnená úprava štatútu hlavne 

v oblasti pôsobenia komisie, jej zvolávania a uznášaniaschopnosti. 

Číslo uznesenia P-SZFB/05/44-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• štatút Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 3 Vzdelávanie rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií – smernica 

Popis Na návrh KRO SZFB sa v smernici upravuje počet povinne ponúknutých 

hracích dní. Počet odpískaných zápasov v sezóne sa ruší a upravuje sa len 

počet ponúkaných hracích dní k nominácii. 

Číslo uznesenia P-SZFB/05/45-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Vzdelávanie rozhodcov a observerov a 

udeľovanie licencií 

Hlasovanie o návrhu ZA: 4 (Divinský, Kunštek, Burdeľ, Turay) | PROTI: 1 (Vrba) | 

ZDRŽAL SA: 1 (Klosík)  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 4 Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach - 

smernica 

Popis Na zasadnutí Konferencie SZFB v tomto roku odhlasovali delegáti zmenu 

tohto predpisu a tak na základe uznesenia konferencie musíme schváliť túto 

úpravu smernice. Zmena sa týka povinnosti trénerov v regionálnych 

súťažiach dorastu a juniorov vlastniť licenciu C.  
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Číslo uznesenia P-SZFB/05/46-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v 

jednotlivých súťažiach 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Bod č. 5 Noví riadni členovia SZFB 

Popis O členstvo do SZFB prejavili záujem tri nové kluby. 

Číslo uznesenia P-SZFB/05/47-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• prijatie nových riadnych členov SZFB: Up Management, 

s.r.o., Športový klub FBC Levice, Florbalový klub 

QuickBall Levoča 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0 

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Zoznam uznesení 

P-SZFB/05/42-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• štatút Regionálnych rád SZFB 

P-SZFB/05/43-2019 Prezídium SZFB ruší 

• smernicu č. 2/2013 Regióny - organizačné členenie SZFB 

P-SZFB/05/44-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• štatút Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

P-SZFB/05/45-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Vzdelávanie rozhodcov a observerov a 

udeľovanie licencií 

P-SZFB/05/46-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v 

jednotlivých súťažiach 

P-SZFB/05/47-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• prijatie nových riadnych členov SZFB: Up Management, 

s.r.o., Športový klub FBC Levice, Florbalový klub 

QuickBall Levoča 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Miroslav Kunštek   

 




