
1  Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB Edícia 2021 

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 

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

v  piatok dňa 23. apríla 2021 o 10:00 h. 

Vzhľadom k schváleným opatreniam sa zasadnutie uskutoční dištančnou formou 

prostredníctvom MS Teams. 

Ďakujem. 

S pozdravom 

Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

V Bratislave, dňa 15. apríla 2021 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

Program zasadnutia Prezídia SZFB 
konaného 

v piatok dňa 23. apríla 2021 o 10:00 h. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Zmena prestupového obdobia 

3. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie 

4. Realizačný tím RD mužov 

 
 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 15. apríla 2021 
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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 23. 4. 2021 

Čas začiatku zasadnutia 10:00 h  

Čas ukončenia zasadnutia 11:30 h 

Predsedajúci Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

- 

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-03-2021 
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Schválený program zasadnutia 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie 

3. Realizačný tím RD mužov 

4. Odmeny funkcionárov 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
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 aplikácie MS Teams. 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. Zmena prestupového obdobia 

3. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie 

4. Realizačný tím RD mužov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Divinský: Navrhol vypustiť z programu rokovania bod 2, nakoľko navrhuje nemeniť koniec 

prestupového obdobia a radšej upraviť podmienky v predpisoch súťaží. 

Klosík: Navrhol pridať bod Odmeny funkcionárov. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/03-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) vypustiť bod 2 z programu rokovania 

b) program rokovania nasledovne: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie 

3. Realizačný tím RD mužov 

4. Odmeny funkcionárov 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie  

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Divinský: Informoval členov prezídia o konaní video mítingov s klubmi a prezentoval ich 

záujem o reštart sezóny. Takisto informoval o prognózach možného reštartu na základe vývoja 

epidemiologickej situácie na Slovensku.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Materiál k bodu rokovania 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/04-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) termín ukončenia regionálnych súťaží sezóny 2020/21 najneskôr do 30.6.2021 

b) termín ukončenia celoštátnych súťaží sezóny 2020/21 najneskôr do 30.6.2021. 

Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných situáciách udeliť výnimku a umožniť 

dohrať celoštátnu súťaž aj po tomto termíne. 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/05-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zmrazenie súťaží v sezóne 2020/21, tzn. nikto zo súťaží nepostupuje do vyšších 

súťaží a nikto nezostupuje do nižších súťaží 

b) dobrovoľnú účasť v obnovených súťažiach sezóny 2020/21 a neudeľovanie sankcií za 

neprihlásenie sa do týchto súťaží 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 
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Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/06-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zorganizovanie M-SR starších žiakov a M-SR dorastencov 

b) termín M-SR starších žiakov 25.-27.6.2021 

c) termín M-SR dorastencov 2.-4.7.2021 

d) nezorganizovanie ostatných záverečných vrcholných podujatí mládeže v sezóne 

2020/21 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/07-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predĺženie hráčskej licencie hráča uvedeného na súpiske do termínu posledného 

zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21 

b) predĺženie termínu konca hosťovaní, resp. striedavých štartov platných do 

30.6.2021 do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov 

v sezóne 2020/21 

c) zákaz dopĺňania a zmeny súpisky družstva po termíne 30.6.2021 v obnovenej súťaži 

resp. M-SR dorastencov v sezóne 2021/21 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 / Vrba 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 
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• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/08-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

a) riadiacim orgánom súťaží pripraviť obnovenie súťaží po dohode s klubmi 

b) riadiacim orgánom súťaží primerane zapracovať do predpisov súťaží dôležité 

ustanovenia zo schválených uznesení P-SZFB  

c) riadiacim orgánom súťaží nesankcionovať kluby za nedodržanie povinností 

vyplývajúcich z Predpisu o povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva, 

Predpisu povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov, z predpisu Požiadavky na 

trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach a ďalších menej závažných 

priestupkov 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/09-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• LK SZFB osloviť kluby s ponukou na organizáciu M-SR starších žiakov a dorastencov 

s termínom zaslania ponúk do 3.5.2021 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Realizačný tím RD mužov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Divinský: Predložil návrh hlavného trénera reprezentácie mužov na členov realizačného tímu 

RD mužov 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Materiál k bodu rokovania 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/10-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• realizačný tím RD mužov v zložení: Ján Purc – asistent trénera, Karel Ševčík – 

asistent trénera, Lubomír Klosík – vedúci družstva, Tibor Lovíšek – fyzioterapeut, 

Maroš Migo – kustód, Michal Karásek - lekár 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Odmeny funkcionárov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Klosík: Navrhol schváliť členom prezídia za doterajšiu činnosť finančnú odmenu. 

Divinský: Oboznámil členov prezídia s predpisom, ktorý definuje možnosti udelenia odmien 

funkcionárom. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/11-2021 

Návrh uznesenia 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• za doterajšie plnenie úloh a výkon funkcie člena P-SZFB každému členovi prezídia M. 

Burdeľovi, O. Divinskému, L. Klosíkovi, M. Kunštekovi, T. Turayovi a P. Vrbovi 

odmenu vo výške 1000 € / brutto 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Divinský, Turay, Vrba, Burdeľ, Klosík 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-03-2021 

SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/03-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) vypustiť bod 2 z programu rokovania 

b) program rokovania nasledovne: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie 

3. Realizačný tím RD mužov 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/04-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) termín ukončenia regionálnych súťaží sezóny 2020/21 najneskôr do 30.6.2021 

b) termín ukončenia celoštátnych súťaží sezóny 2020/21 najneskôr do 30.6.2021. 

Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných situáciách udeliť výnimku a umožniť 

dohrať celoštátnu súťaž aj po tomto termíne. 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/05-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zmrazenie súťaží v sezóne 2020/21, tzn. nikto zo súťaží nepostupuje do vyšších 

súťaží a nikto nezostupuje do nižších súťaží 

b) dobrovoľnú účasť v obnovených súťažiach sezóny 2020/21 a neudeľovanie sankcií za 

neprihlásenie sa do týchto súťaží 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/06-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zorganizovanie M-SR starších žiakov a M-SR dorastencov 

b) termín M-SR starších žiakov 25.-27.6.2021 

c) termín M-SR dorastencov 2.-4.7.2021 

d) nezorganizovanie ostatných záverečných vrcholných podujatí mládeže v sezóne 

2020/21 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/07-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predĺženie hráčskej licencie hráča uvedeného na súpiske do termínu posledného 

zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21 

b) predĺženie termínu konca hosťovaní, resp. striedavých štartov platných do 

30.6.2021 do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov 

v sezóne 2020/21 

c) zákaz dopĺňania a zmeny súpisky družstva po termíne 30.6.2021 v obnovenej súťaži 

resp. M-SR dorastencov v sezóne 2021/21 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/03/08-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

a) riadiacim orgánom súťaží pripraviť obnovenie súťaží po dohode s klubmi 

b) riadiacim orgánom súťaží primerane zapracovať do predpisov súťaží dôležité 

ustanovenia zo schválených uznesení P-SZFB  

c) riadiacim orgánom súťaží nesankcionovať kluby za nedodržanie povinností 

vyplývajúcich z Predpisu o povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva, 

Predpisu povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov, z predpisu Požiadavky na 

trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach a ďalších menej závažných 

priestupkov 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/09-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• LK SZFB osloviť kluby s ponukou na organizáciu M-SR starších žiakov a dorastencov 

s termínom zaslania ponúk do 3.5.2021 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/10-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• realizačný tím RD mužov v zložení: Ján Purc – asistent trénera, Karel Ševčík – 

asistent trénera, Lubomír Klosík – vedúci družstva, Tibor Lovíšek – fyzioterapeut, 

Maroš Migo – kustód, Michal Karásek - lekár 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/03/11-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• za doterajšie plnenie úloh a výkon funkcie člena P-SZFB každému členovi prezídia M. 

Burdeľovi, O. Divinskému, L. Klosíkovi, M. Kunštekovi, T. Turayovi a P. Vrbovi 

odmenu vo výške 1000 € / brutto 

 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Oto Divinský  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Overovateľ – Teodor Turay   

 


