
 

1   Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB Edícia 2020 

 

 

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: 7. august 2020 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. Zmeny vo výkone funkcií v SZFB      Mat01/11-2020 

2. Návrh úpravy Predpisu súťaže M1      Mat02/11-2020 

3. Návrh úpravy Predpisu súťaže Z1      Mat03/11-2020 

4. Návrh Termínovej listiny 2020-21      Mat04/11-2020 

5. Návrh úpravy smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží  Mat05/11-2020 

6. Návrh úpravy Smernice o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov   Mat06/11-2020 

7. Návrh úpravy smernice Kategórie vo florbalových súťažiach  Mat07/11-2020 

 

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

 

 

 

 

                                                              Oto Divinský 

                  prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 2. august 2020 

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 

Miesto konania zasadnutia neurčené (hlasovanie per rollam) 

Deň odoslania podkladov 3. 8. 2020  

Termín začiatku hlasovania 3. 8. 2020  

Termín ukončenia hlasovania 7. 8. 2020 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

O. Divinský, M. Burdeľ, P. Vrba, T. Turay 

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

L. Klosík 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

J. Purc (kontrolór SZFB) 

 

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. Zmeny vo výkone funkcií v SZFB 

2. Návrh úpravy Predpisu súťaže M1 

3. Návrh úpravy Predpisu súťaže Z1 

4. Návrh Termínovej listiny 2020-21 

5. Návrh úpravy smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

6. Návrh úpravy Smernice o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

7. Návrh úpravy smernice Kategórie vo florbalových súťažiach 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2.-7. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-11-2020 
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HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

Oto Divinský 3. 8. 2020 o 2:27 h 

Teodor Turay 11. 8. 2020 o 12:57 h 

Milan Burdeľ 3. 8. 2020 o 9:23 h 

Lubomír Klosík - 

Peter Vrba 11. 8. 2020 o 11:17 h 

 

V zmysle ods. 3.9. Smernice o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním požiadal člen 

prezídia T. Turay o posunutie termínu hlasovania a preto predkladateľ hlasovania O. 

Divinský posunul hlasovanie do 11. 8. 2020 do 24:00 h. 
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Bod č. 1 Zmeny vo výkone funkcií v SZFB 

 

Popis 

 

SZFB prijal dokumenty jednotlivých funkcionárov, ktorí sa vzdali členstva v orgánoch SZFB. Sú 

to: M. Kunštek – vzdáva sa členstva v P-SZFB a v RR BA SZFB a E. Šatan – vzdáva sa členstva 

v P-SZFB. Do funkcie člena KRO SZFB bol navrhnutý Jozef Riečický.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/102-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• vzdanie sa 

a) Miroslava Kunšteka funkcie člena Prezídia SZFB ku dňu 31. 7. 2020, 

b) Miroslava Kunšteka funkcie člena Regionálnej rady Bratislava ku dňu 31. 7. 2020, 

c) Emila Šatana funkcie člena Prezídia SZFB ku dňu 31. 7. 2020. 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/103-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Jozefa Riečického do funkcie člena KRO SZFB 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Návrh úpravy Predpisu súťaže M1 

 

Popis 

 

Na základe požiadaviek klubov je predpis upravený v 4 oblastiach: 

1. základná časť sa nedelí na západ a východ, ale hrá sa každý s každým 2-kolovo 

2. zápasy sa hrajú v základnej časti v prípade nerozhodného stavu až do predĺženia 

3. ruší sa play down 

4. zostupujú družstvá na 14., 13. a 12. mieste. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Predpis súťaže M1 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/104-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže M1 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-11-2020 

Bod č. 3 Návrh úpravy Predpisu súťaže Z1 

 

Popis 

 

Na základe počtu prihlásených družstiev je predpis upravený v 1 oblasti: 

1. základná časť sa hrá každý s každým dvojkolovo 

Na základe požiadaviek klubov je predpis upravený v 2 oblastiach: 

1. môžu nastúpiť hráčky nar. ročník 2006 (staršie žiačky) – mohli hrať minulú sezónu 

2. zápasy sa hrajú v základnej časti v prípade nerozhodného stavu až do predĺženia. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Predpis súťaže Z1 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/105-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže Z1 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Návrh Termínovej listiny 2020-21 

 

Popis 

 

Termínová listina pre sezónu 2020-21 je navrhovaná tak, aby sa podarilo minimalizovať 

problémy s nomináciou rozhodcov, tzn. niektoré nižšie celoštátne súťaže sa budú hrať aj cez 

IFF víkendy. V súťaži U15 dievčat môže prísť k miernym korektúram, nakoľko súťaž ešte nie je 

definitívne odsúhlasená P-SZFB, no v termínovej listine sú predbežne určené termíny zápasov. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Termínová listina 2020-21 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/106-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termínovú listinu 2020-21 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Návrh úpravy smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Popis 

 

Na základe požiadaviek klubov je smernica upravená v  oblastiach: 

1. umožnenie hrať play off v regionálnych súťažiach  

2. veľká prevaha ako odporúčanie 

3. florbalové okuliare ako odporúčanie 

4. záverečné mládežnícke celoštátne turnaje ml. žiakov a žiačok hrať 5+1 

Uznesenia sú navrhované samostatne ku každej oblasti, resp. ustanoveniu smernice. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• úpravy smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/107-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti "NASTAVENIE 

SÚŤAŽÍ", ods. V. Hracie systémy súťaží, bod 2) takto: 

súčasný text „V regionálnych súťažiach sa neumožňuje hrať play-off.“ sa mení na 

nový text: „V regionálnych súťažiach sa umožňuje hrať play-off.“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/108-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 2) Povinné nastavenia, písm. a) 

takto: 

súčasný text „Veľká prevaha – pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (napr. 23:8) 

bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu (platí pre súťaže s herným 

systémom 3+1, 4+1 a 5+1);“ sa presúva v plnom znení pod bod 1) Odporúčané 

nastavenia ako písm. c) 
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Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 2 / Divinský, Burdeľ 

• PROTI: 2 / Turay, Vrba 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/109-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 2) Povinné nastavenia, písm. e) 

takto: 

súčasný text „Florbalové okuliare - hráči do 13 rokov môžu nastúpiť na zápas iba 

s florbalovými okuliarmi. Od sezóny 2021/22 sa bude táto povinnosť týkať hráčov 

do 14 rokov, od sezóny 2022/23 sa táto povinnosť bude týkať hráčov do 15 rokov;“ 

sa ruší a zostávajúce odseky sa postupne označia od písm. a) po písm. d). 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/110-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 1) Odporúčané nastavenia 

takto: 

dopĺňa sa nové písmeno „d) Florbalové okuliare – vo všetkých súťažiach 

v mládežníckych kategóriách sa odporúčajú nosiť florbalové okuliare.“ 

 

Hlasovanie o návrhu 
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• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/111-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti "RIADENIE SÚŤAŽÍ", 

ods. XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB, bod 5) prvá 

veta takto: 

súčasný text „Mládežnícke pohárové súťaže sa uskutočňujú v kategóriách mladšia 

prípravka (3+1), staršia prípravka (3+1), mladší žiaci (4+1) a mladšie žiačky (4+1).“ sa 

mení na nový text: „Mládežnícke pohárové súťaže sa uskutočňujú v kategóriách 

mladšia prípravka (3+1), staršia prípravka (3+1), mladší žiaci (5+1) a mladšie žiačky 

(5+1).“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh úpravy Smernice o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

 

Popis 

 

Na základe zvýšenia maximálnej sumy náhrad rozhodcov v podobe motivačnej zložky je 

potrebné upraviť aj uvedenú smernicu a implementovať do nej ďalšie možnosti náhrad, ktoré si 

môže rozhodca uplatniť. Po konzultáciách a hľadaní možnosti aj v iných národných zväzoch 

sme sa inšpirovali SBA a Ekonomické oddelenie SZFB navrhlo úpravy v tejto podobe. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Smernica o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/112-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Smernicu o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Návrh úpravy smernice Kategórie vo florbalových súťažiach 

 

Popis 

 

Na základe zvýšenia maximálnej sumy náhrad rozhodcov v podobe motivačnej zložky je 

potrebné upraviť aj uvedenú smernicu a implementovať do nej ďalšie možnosti náhrad, ktoré si 

môže rozhodca uplatniť. Po konzultáciách a hľadaní možnosti aj v iných národných zväzoch 

sme sa inšpirovali SBA a Ekonomické oddelenie SZFB navrhlo úpravy v tejto podobe. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Kategórie vo florbalových súťažiach 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/113-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Kategórie vo florbalových súťažiach 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 4 / Divinský, Vrba, Burdeľ, Turay 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-11-2020 

SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/102-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• vzdanie sa 

d) Miroslava Kunšteka funkcie člena Prezídia SZFB ku dňu 31. 7. 2020, 

e) Miroslava Kunšteka funkcie člena Regionálnej rady Bratislava ku dňu 31. 7. 2020, 

f) Emila Šatana funkcie člena Prezídia SZFB ku dňu 31. 7. 2020. 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/103-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Jozefa Riečického do funkcie člena KRO SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/104-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže M1 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/105-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže Z1 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/106-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Termínovú listinu 2020-21 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/107-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti "NASTAVENIE 

SÚŤAŽÍ", ods. V. Hracie systémy súťaží, bod 2) takto: 

súčasný text „V regionálnych súťažiach sa neumožňuje hrať play-off.“ sa mení na 

nový text: „V regionálnych súťažiach sa umožňuje hrať play-off.“ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/109-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 
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• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 2) Povinné nastavenia, písm. e) 

takto: 

súčasný text „Florbalové okuliare - hráči do 13 rokov môžu nastúpiť na zápas iba 

s florbalovými okuliarmi. Od sezóny 2021/22 sa bude táto povinnosť týkať hráčov 

do 14 rokov, od sezóny 2022/23 sa táto povinnosť bude týkať hráčov do 15 rokov;“ 

sa ruší a zostávajúce odseky sa postupne označia od písm. a) po písm. d). 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/110-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 1) Odporúčané nastavenia 

takto: 

dopĺňa sa nové písmeno „d) Florbalové okuliare – vo všetkých súťažiach 

v mládežníckych kategóriách sa odporúčajú nosiť florbalové okuliare.“ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/111-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti "RIADENIE SÚŤAŽÍ", 

ods. XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB, bod 5) prvá 

veta takto: 

súčasný text „Mládežnícke pohárové súťaže sa uskutočňujú v kategóriách mladšia 

prípravka (3+1), staršia prípravka (3+1), mladší žiaci (4+1) a mladšie žiačky (4+1).“ sa 

mení na nový text: „Mládežnícke pohárové súťaže sa uskutočňujú v kategóriách 

mladšia prípravka (3+1), staršia prípravka (3+1), mladší žiaci (5+1) a mladšie žiačky 

(5+1).“ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/112-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Smernicu o poskytovaní náhrad dobrovoľníkov 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/113-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• smernicu Kategórie vo florbalových súťažiach 

 

 

 

 

 

 

 



 

14  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-11-2020 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/11/108-2020 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• úpravu smernice Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží v časti " MLÁDEŽNÍCKE 

SÚŤAŽE", ods. VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, bod 2) Povinné nastavenia, písm. a) 

takto: 

súčasný text „Veľká prevaha – pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (napr. 23:8) 

bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu (platí pre súťaže s herným 

systémom 3+1, 4+1 a 5+1);“ sa presúva v plnom znení pod bod 1) Odporúčané 

nastavenia ako písm. c) 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Teodor Turay   

 




