
 

1   Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB 
 Edícia 2019 

 

 

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: 18. december 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. Výnimka pre ostaršených hráčov hrávať za A družstvo 

2. Výnimka pre hráčku (ročník nar. 2002) hrávať M2 

3. Odmeny pre členov RR Západ 

 

 

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

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 13. december 2019 

mailto:divinsky@szfb.sk
mailto:divinsky@szfb.sk
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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 13. 12. 2019 

Termín začiatku hlasovania 13. 12. 2019 

Termín ukončenia hlasovania 18. 12. 2019 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

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

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

E. Šatan, T. Turay 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

- 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 3 

Predkladateľ konštatuje, že lehota na hlasovanie dodržaná bola 

 

Program 

1. Výnimka pre ostaršených hráčov hrávať za A družstvo 

2. Výnimka pre hráčku (ročník nar. 2002) hrávať M2 

3. Odmeny pre členov RR Západ 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1.-3. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

 

Bod č. 1 Výnimka pre ostaršených hráčov hrávať za A družstvo 

Popis Hlasovanie sa týka výnimky zo SP SZFB, čl. 5, bod 5.4., písm. b) pre 

ostaršených hráčov. Žiadosť o výnimku zaslali aj kluby, ktorých sa to týka. 

Číslo uznesenia P-SZFB/10/84-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-10-2019 
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• výnimku zo SP SZFB, čl. 5, bod 5.4., písm. b) s platnosťou 

pre sezónu 2019/20, na základe ktorej sa umožňuje 

hráčom, ktorým bol riadiacim orgánom súťaže povolený  

štart o dve kategórie vyššie, štartovať aj za družstvo 

hrajúce vyššiu súťaž 

Hlasovanie o návrhu ZA: 3 (Divinský, Kunštek, Burdeľ) | PROTI: 0 | ZDRŽAL SA: 1 

(Klosík)  |  NEHLASOVAL: 1 (Vrba) 

Výsledok hlasovania neschválené (na základe stanoviska kontrolóra zväzu) 

 

 

Bod č. 2 Výnimka pre hráčku (ročník nar. 2002) hrávať M2 

Popis Na P-SZFB bola adresovaná žiadosť o výnimku zo strany klubu FBC White 

Eagles, ktorý chce umožniť hrať svoje hráčke, narodenej v roku 2002 

(juniorka) regionálnu súťaž M2. V zmysle súťažného poriadku môže hráčka 

vekom juniorka hrávať iba rovnakú vekovú úroveň v mužskej kategórii, 

v tomto prípade, teda iba súťaž juniorov. 

Číslo uznesenia P-SZFB/10/85-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• výnimku zo SP SZFB, č. 5, bod 5.5, písm b) s platnosťou 

pre sezónu 2019/20, na základe ktorej sa umožňuje 

hráčke družstva FBC White Eagles K. Králikovej, ročník 

nar. 2002, štartovať v súťaži BAM2 

Hlasovanie o návrhu ZA: 0 | PROTI: 3  (Divinský, Kunštek, Burdeľ) | ZDRŽAL SA: 1 

(Klosík)  |  NEHLASOVAL: 1 (Vrba) 

Výsledok hlasovania neschválené 

 

VYJADRENIE KONTROLÓRA SZFB K BODOM Č. 1 A Č. 2 

Vážení členovia prezídia, 

podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., § 13, bod 4, písm. b) jednou z úloh kontrolóra je aj 

posudzovanie súladu priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a 

rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie. 

V nadväznosti na vyššie uvedené a v súvislosti s nadchádzajúcim hlasovaním per rollam o 

hlasovaní "Výnimiek zo súťažného poriadku SZFB" pod číslom uznesenia P-SZFB/10/84-2019 

a P-SZFB/10/85-2019, by som chcel upriamiť Vašu pozornosť pri hlasovaní na článok 1, bod 

1.2 Súťažného poriadku SZFB "zmeny a doplnky tohto SP môžu byť schválené iba pred 

začiatkom nového súťažného obdobia, ktoré je vymedzené obdobím od 1. septembra do 30. 

júna a musia byť klubom oznámené minimálne 14 dní pred začiatkom súťaže". Zároveň podľa 

čl. 2, bod 2.4 Súťažného poriadku "zmeny v Rozpise súťaží SZFB, ktoré sa týkajú systému a 

organizácie súťaží, zásad pre postupy, zostupy a ďalšie zmeny, ktoré môžu mať podstatný 

vplyv na priebeh súťaží a štatút ich účastníkov, nie je možné v priebehu súťažného obdobia 

vykonať a meniť". 

Uvedené hlasovanie o "výnimkách zo súťažného poriadku SZFB" sa týka zmeny Súťažného 

poriadku SZFB, čl. 5, bod 5.4 písm. b) a bod 5.5, písm. b) v priebehu súťažného obdobia, čím 

by došlo k porušeniu článku 1.2 a tým k neregulárnosti súťažného ročníka 2019/2020. 

Toto stanovisko kontrolóra SZFB má len odporúčací charakter. 

 

 

Bod č. 3 Odmeny pre členov RR Západ 
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Popis Regionálny sekretár RR Západ P. Bulko navrhol odmenu pre členov RR 

Západ – I. Piovarčimu a P. Tydlačkovi za obdobie 2017-2019 

Číslo uznesenia P-SZFB/10/86-2019 

Návrh uznesenia Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmeny pre členov RR Západ - I. Piovarči vo výške 1350 

€, P. Tydlačka vo výške 540 € 

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

ZDRŽAL SA: 0  |  NEHLASOVAL: 0  

Výsledok hlasovania schválené 

 

 

Zoznam uznesení - neschválené 

P-SZFB/10/84-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• výnimku zo SP SZFB, čl. 5, bod 5.4., písm. b) s platnosťou 

pre sezónu 2019/20, na základe ktorej sa umožňuje 

hráčom, ktorým bol riadiacim orgánom súťaže povolený  

štart o dve kategórie vyššie, štartovať aj za družstvo 

hrajúce vyššiu súťaž 

P-SZFB/10/85-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• výnimku zo SP SZFB, č. 5, bod 5.5, písm b) s platnosťou 

pre sezónu 2019/20, na základe ktorej sa umožňuje 

hráčke družstva FBC White Eagles K. Králikovej, ročník 

nar. 2002, štartovať v súťaži BAM2 

 

Zoznam uznesení - schválené 

P-SZFB/10/86-2019 Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmeny pre členov RR Západ - I. Piovarči vo výške 1350 

€, P. Tydlačka vo výške 540 € 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Miroslav Kunštek   

 




