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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

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

v  pondelok dňa 27. marca 2020 o 9:00 h. 

 

 

Vzhľadom k vzniknutej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu sa zasadnutie uskutoční 

formou video konferencie prostredníctvom SKYPE. 

Ďakujem. 

 
 
 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 19. marca 2020 
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Program zasadnutia Prezídia SZFB 
konaného 

v  pondelok dňa 27. marca 2020 o 9:00 h. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie s prerušením súťaží z dôvodu šírenia 

koronavírusu 

3. Prijatie nového riadneho člena SZFB 

 
 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 19. marca 2020 
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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 neurčené (video konferencia) 

Deň konania zasadnutia 27. 3. 2020  

Čas začiatku zasadnutia 09:00 h  

Čas ukončenia zasadnutia 12:00 h 

Predsedajúci Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

E. Šatan 

Hostia prítomní na zasadnutí 

- 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 3 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu zasadnutia dodržaná 

bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-04-2020 
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Schválený program zasadnutia 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie s prerušením súťaží z dôvodu šírenia 

koronavírusu 

3. Prijatie nového  riadneho člena SZFB 

 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1., 2., 3. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

Vzhľadom k aktuálnej situácii so šírením koronavírusu na Slovensku sa zasadnutie P-SZFB 

konalo formou video konferencie  prostredníctvom programu Skype. Všetci zúčastnení 

členovia súhlasili s hlasovaním formou zdvihnutia ruky a slovným potvrdením hlasovania. 
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Bod č. 1 Otvorenie a schválenie programu 

 

Navrhovaný program zasadnutia 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie s prerušením súťaží z dôvodu šírenia 

koronavírusu 

3. Prijatie nového  riadneho člena SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

- 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/36-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený program zasadnutia 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie s prerušením súťaží z dôvodu 

šírenia koronavírusu 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Divinský: Predložil prijaté návrhy a stanoviská od klubov. 

členovia P-SZFB: Každý z členov predstavil svoj návrh riešenia aktuálnej situácie a všetci sa 

zhodli na predčasnom ukončení sezóny 2019/20. Členovia prezídia sa zaoberali návrhmi 

a stanoviskami klubov, diskutovali o vyhodnotení jednotlivých súťaží, postupov a zostupov zo 

súťaží, prebrali jednotlivé návrhy, zhodnotili pozitíva i negatíva navrhovaných opatrení. 

Snahou bolo nájsť konsenzus, s ktorým by sa stotožnili všetci prítomní členovia prezídia.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Opatrenia Ústredného krízového štábu SR 

• Návrhy a stanoviská klubov 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/37-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predčasné ukončenie súťaží SZFB: extraliga mužov, Hyundai extraliga žien, extraliga 

juniorov, 1. liga mužov a regionálne súťaže v kategóriách muži a juniori v sezóne 

2019/20 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/38-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) v celoštátnych súťažiach SZFB extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 1. 

liga mužov určenie konečného poradia po základnej časti súťaže 

b) v regionálnych súťažiach SZFB v kategóriách muži a juniori určenie konečného 

poradia podľa aktuálnej tabuľky k 27. 3. 2020 

 

Hlasovanie o návrhu 
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• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/39-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zostup družstiev v celoštátnych súťažiach v zmysle predpisov danej súťaže podľa 

konečného poradia 

b) postup družstiev v celoštátnych súťažiach v zmysle predpisov danej súťaže podľa 

konečného poradia 

c) zrušenie baráží v celoštátnych súťažiach a umožnenie družstvám, ktoré majú právo 

hrať baráž podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže, v 

ktorej účinkovali v sezóne 2019/20 

d) zrušenie Kvalifikácie o M1 a umožnenie družstvám, ktoré majú právo hrať túto 

kvalifikáciu podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže M1 

e) zrušenie Kvalifikácie o JEX a umožnenie družstvám, ktoré majú právo hrať túto 

kvalifikáciu podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže JEX 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/40-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• vyhodnotiť regionálne súťaže okrem kategórií mužov (M2) a juniorov (J) podľa 

rozhodnutia regionálnych rád SZFB 

Zodpovedný: regionálne rady SZFB / Termín: 30.4.2020 

 

Hlasovanie o návrhu 
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• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/41-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• presun termínu konca prihlasovania a konania Celoštátnej kvalifikácie LIGY U15 

dievčat 2020/21 na neurčito s tým, že o termínoch bude v predstihu informovať LK 

SZFB 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Prijatie nového riadneho člena SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Kunštek: Predložil prezídiu prihlášku nového záujemcu o riadne členstvo v SZFB 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Prihlásenie nového záujemcu o členstvo v SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/42-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• prijatie nového riadneho člena SZFB Športový klub Radoľa - Florbalový oddiel 

Vretenice. 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Divinský, Turay, Vrba, Kunštek, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/37-2020 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predčasné ukončenie súťaží SZFB: extraliga mužov, Hyundai extraliga žien, extraliga 

juniorov, 1. liga mužov a regionálne súťaže v kategóriách muži a juniori v sezóne 

2019/20 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/38-2020 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) v celoštátnych súťažiach SZFB extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, 1. 

liga mužov určenie konečného poradia po základnej časti súťaže 

b) v regionálnych súťažiach SZFB v kategóriách muži a juniori určenie konečného 

poradia podľa aktuálnej tabuľky k 27. 3. 2020 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/39-2020 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zostup družstiev v celoštátnych súťažiach v zmysle predpisov danej súťaže podľa 

konečného poradia 

b) postup družstiev v celoštátnych súťažiach v zmysle predpisov danej súťaže podľa 

konečného poradia 

c) zrušenie baráží v celoštátnych súťažiach a umožnenie družstvám, ktoré majú právo 

hrať baráž podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže, v 

ktorej účinkovali v sezóne 2019/20 

d) zrušenie Kvalifikácie o M1 a umožnenie družstvám, ktoré majú právo hrať túto 

kvalifikáciu podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže M1 

e) zrušenie Kvalifikácie o JEX a umožnenie družstvám, ktoré majú právo hrať túto 

kvalifikáciu podľa konečného poradia, prihlásiť sa v sezóne 2020/21 do súťaže JEX 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/40-2020 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• vyhodnotiť regionálne súťaže okrem kategórií mužov (M2) a juniorov (J) podľa 

rozhodnutia regionálnych rád SZFB 

Zodpovedný: regionálne rady SZFB / Termín: 30.4.2020 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/41-2020 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• presun termínu konca prihlasovania a konania Celoštátnej kvalifikácie LIGY U15 

dievčat 2020/21 na neurčito s tým, že o termínoch bude v predstihu informovať LK 

SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/04/42-2020 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 
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• prijatie nového riadneho člena SZFB Športový klub Radoľa - Florbalový oddiel 

Vretenice. 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Teodor Turay   

 


