
 

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  utorok dňa 1. júna 2021 o 17:30 h 

online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

 

 

 
 
 
S pozdravom     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 24. mája 2021 

 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Číslo zasadnutia:  5 

Orgán:   Prezídium SZFB 

Dátum zasadnutia: 1. jún 2021 

Čas zasadnutia: 17:30 h 

Miesto zasadnutia: online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB (č. materiálu: P-01/0521) 

4. Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB (č. materiálu: P-

02/0521) 

5. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB (č. materiálu: P-03/0521) 

6. Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci (č. materiálu: P-

04/0521) 

7. Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a juniorky 

8. Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

9. Reprezentačné družstvo junioriek 

10. Informácia o SZFB, s. r. o. 

11. Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

12. Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

13. Príprava strategického dokumentu Nova dekáda florbalu na Slovensku  

14. Rôzne 
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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 online 

Deň konania zasadnutia 01.06.2021 

Čas začiatku zasadnutia 17:30 h 

Čas ukončenia zasadnutia 23:20 h 

Predsedajúci Martin Kopejtko, prezident SZFB 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

M. Kopejtko, J. Hvozdík, M. Kunštek, R. Cíbik, J. Klobučník, P. Bulko, J. Matejka 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

- 

Hostia prítomní na zasadnutí 

Ľ. Sarnovský, H. Kunšteková, O. Divinský, L. Blaško, T. Turay 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 7 dní na 

prípravu zasadnutia dodržaná 

bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-05-2021 
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Schválený program zasadnutia 

 

Program  

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

4. Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

5. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

6. Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

7. Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a juniorky 

8. Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

9. Reprezentačné družstvo junioriek 

10. Informácia o SZFB, s. r. o. 

11. Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

12. Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

13. Príprava strategického dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

14. Rôzne 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2.-6. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
7.-13. 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 
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Bod č. 1 Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

 

Na úvod zasadnutia privítal všetkých členov prezídia a hostí prezident zväz Martin Kopejtko. 

Člen prezídia J. Hvozdík sa zúčastnil online zasadnutia na začiatku prostredníctvom 

telefonického spojenia, ktoré prezentoval online prezident zväzu. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Navrhol za zapisovateľa O. Divinského a overovateľa P. Bulka. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/15-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

 

Navrhovaný program zasadnutia 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

4. Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

5. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

6. Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

7. Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a juniorky 

8. Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

9. Reprezentačné družstvo junioriek 

10. Informácia o SZFB, s. r. o. 

11. Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

12. Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

13. Príprava strategického dokumentu Nova dekáda florbalu na Slovensku 

14. Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh programu zasadnutia P-SZFB 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia P-SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/16-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program zasadnutia P-SZFB: 

Program  

15. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

16. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

17. Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

18. Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

19. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

20. Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

21. Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a juniorky 

22. Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

23. Reprezentačné družstvo junioriek 

24. Informácia o SZFB, s. r. o. 

25. Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

26. Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

27. Príprava strategického dokumentu Nova dekáda florbalu na Slovensku 

28. Rôzne 

 

Hlasovanie o uznesení 
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• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB Juraja 

Hvozdíka. 

J. Hvozdík: Ospravedlnil sa, že sa nemôže zúčastniť online zasadnutia cez MS Teams  

a poďakoval za dôveru. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/17-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Juraja Hvozdíka do funkcie výkonného viceprezidenta. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 (Hvozdík) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád. 

V regióne Východ mali dvaja kandidáti rovnakú podporu zo strany klubov - M. Onderko a P. 

Pelegrin. Vzhľadom k tomu, že členov v rade môže byť maximálne 5, navrhuje ako bývalý 

predseda regionálnej rady na post člena rady P. Pelegrina. 

M. Kunštek: Navrhuje, aby sa hlasovalo najprv o 4 členoch RR Východ a potom o piatom 

členovi zvlášť. 

J. Klobučník: Navrhol hlasovať najprv o jednom z týchto dvoch kandidátov a potom o zbytku 

RR. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/18-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Daniela Baránka do funkcie predsedu Regionálnej rady Stred 

b) Petra Vrbu do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

c) Jána Kubaščíka do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

d) Ivana Raffaja do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

e) Zdenka Babíka do funkcie člena Regionálnej rady Stred. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunstek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/19-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Michala Bortlíka do funkcie predsedu Regionálnej rady Bratislava 

b) Patrika Bulka do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

c) Miroslava Bukviša do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

d) Tomáša Chválu do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

e) Jozefa Mlynarčíka do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cíbik, Klobučník, Matejka) 
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• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 (Bulko) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/20-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Ivana Piovarčiho do funkcie predsedu Regionálnej rady Západ 

b) Patrika Bulka do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

c) Mareka Marka do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

d) Petra Tydlačku do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

e) Lukáša Kuzla do funkcie člena Regionálnej rady Západ. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 (Bulko) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/21-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Pavla Vrábeľa do funkcie predsedu Regionálnej rady Východ 

b) Petra Vrbu do funkcie člena Regionálnej rady Východ 

c) Tomáša Juhása do funkcie člena Regionálnej rady Východ 

d) Martina Batkoviča do funkcie člena Regionálnej rady Východ. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/22-2021 



 

9  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-05-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Patrika Pelegrina do funkcie člena Regionálnej rady Východ. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB. Členov si do 

svojich komisií navrhli predsedovia týchto komisií. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/23-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Daniela Dobrovodského do funkcie člena Ligovej komisie SZFB 

b) Dávida Vagaského do funkcie člena Ligovej komisie SZFB. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/24-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Patrika Bulka do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

b) Jakuba Horeckého do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB 

c) Patrika Pelegrina do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 (Bulko) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/05/25-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Petra Klapitu do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

SZFB 

b) Teodora Turaya do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

SZFB 

c) Katarínu Klapitovú do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného 

rozvoja SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/26-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

a) Tomáša Juhása do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

b) Jána Kubaščíka do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

c) Martina Mesároša do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

d) Jozefa Miroslava Riečického do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

z dôvodu obsadenosti haly. Informoval o organizácii M-SR starších žiakov a dorastencov, 

ktoré si medzi sebou rozdelili kluby FK AS Trenčín a ŠK 1. FBC Trenčín. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/27-2021 

 

Prezídium SZFB 

1) ruší pôvodný termín konania M-SR starších žiakov 25.-27.6.2021 

2) schvaľuje nový termín konania M-SR starších žiakov 18.-20.6.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a 

juniorky 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Predložil návrh na organizáciu záverečných turnajov dievčat.  

L. Blaško: M-SR starších žiačok sa nedá vyhlásiť, nakoľko v sezóne bola vyhlásená ligová súťaž 

Superliga U15. 

M. Kopejtko: Predložil informácie LK SZFB, kde o záujem hrať turnaj v kategórii junioriek 

majú 4 družstvá, v termíne 2.-4.7.2021. LK navrhuje, aby sa turnaj neorganizoval z dôvodu 

nízkeho počtu družstiev. Záujem o organizáciu má Kysucké Nové Mesto. 

J. Hvozdík: V súťažiach máme cca 5 družstiev, pýtal sa aký je minimálny počet družstiev pre 

organizovanie takýchto turnajov. 

M. Kunštek: Minimálny počet družstiev bol vždy tri, takže nevidí dôvod prečo by sa turnaj 

nemohol konať. 

J. Hvozdík: Navrhuje, aby sa turnaj konal, ale nemusí byť 3-dňový. 

M. Kopejtko: Pýtal sa, či môžu v jeden deň odohrať 3 zápasy družstvá v kategórii junioriek. 

M. Kunštek: Informoval, že sa dá urobiť rozpis zápasov tak, aby sa splnili predpisy. Odporučil, 

aby sa konal turnaj dva dni. 

H. Kunšteková: Turnaj sa dá odohrať za jeden deň. 

P. Bulko: Navrhuje, aby sa turnaj konal. 

J. Hvozdík: Môže sa to volať M-SR. 

M. Kunštek: Malo by sa zrušiť uznesenie predchádzajúceho prezídia, ktoré hovorí 

o nezorganizovaní záverečných turnajov mládeže. 

Členovia prezídia i hostia navrhovali rôzne názvy turnaja starších žiačok. Dohodli sa na názve 

Turnaj SZFB starších žiačok. 

M. Kunštek: Zaujímal sa, či sa budú udeľovať aj ocenenia pre prvé tri družstvá. 

P. Bulko: Pýtal sa, prečo by sa nemohol konať celoštátny turnaj aj v kategórii mladších žiačok, 

keďže družstiev v tejto vekovej kategórii je viac ako v kategórii juniorky. 

M. Kopejtko: Sekretári regiónov mali pripraviť regionálne súťaže v najnižších vekových 

kategóriách, nakoľko sa v ToPP nebudú organizovať. 

M. Kunštek: Navrhuje zorganizovať celoštátne turnaje mladších žiačok, starších žiačok, 

dorasteniek aj junioriek vzhľadom k tomu, že v týchto kategóriách je menej družstiev. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/28-2021 

 

Prezídium SZFB 

1) ruší uznesenie P-SZFB/03/06-2021 písm. d) 

2) schvaľuje nezorganizovanie pohárových súťaží mládeže v sezóne 2020/21 v 

kategóriách MP, SP, MŽ 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 
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• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/29-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) konanie Turnaja SZFB 2021 v kategórii mladších žiačok v termíne 12.-13.6.2021 

b) konanie Turnaja SZFB 2021 starších žiačok v termíne 19.-20.6.2021 

c) konanie M-SR dorasteniek v termíne 26.-27.6.2021 

d) konanie M-SR junioriek v termíne 3.-4.7.202 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Počas tohto bodu sa pripojil k zasadnutiu online cez MS Teams Juraj Hvozdík.  

Po tomto bode zasadnutia navrhol predsedajúci krátku prestávku do 19.30 h. Po prestávke 

o 19.30 h privítal opäť predsedajúci členov prezídia a hostí. 
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Bod č. 8 Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Keďže tento bod do programu navrhol R. Cíbik, tak mu udelil slovo. 

R. Cíbik: Má záujem o vytvorenie tejto komisie, kde sa chce primárne zaoberať 

profesionalizáciou v kluboch a ich prezentovania sa navonok a tiež podpore nových klubov 

vo všetkých regiónoch, hlavne tam, kde sa ešte nenachádzajú. Má vytvorenú pracovnú 

skupinu, ktorá pripravuje všetky potrebné dokumenty a po vypracovaní dokumentov sa chce 

uchádzať o predsedu tejto komisie s vlastným tímom. 

M. Kopejtko: V prípade predloženia všetkých dokumentov a prezentácie komisie sa tým 

bude prezídium zaoberať. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/30-2021 

 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie Informáciu o ustanovení Komisie rozvoja a regionálneho florbalu 

SZFB 

2) ukladá Romanovi Cíbikovi pripraviť štatút Komisie rozvoja a regionálneho florbalu 

SZFB a prezentáciu činnosti tejto komisie 

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 9 Reprezentačné družstvo junioriek 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Chce, aby na pozície reprezentačných trénerov boli vyhlásené výberové 

konania. Takisto si myslí, že prišiel čas aj na to, aby na postoch reprezentačných trénerov boli 

slovenskí tréneri, ktorí kvalitne odprezentujú svoje plány a predstavy o vedení 

reprezentácie. Súčasný reprezentačný tréner junioriek je viazaný zmluvou do konca MS 

junioriek, ktoré sa bohužiaľ presunuli z mája 2020 až na september 2021. Preto navrhuje, aby 

do konca týchto MS bol aj naďalej trénerom tejto reprezentácie. Po skončení MS navrhuje, 

aby príležitosť dostali slovenskí tréneri. 

J. Matejka: Komunikoval s trénerom reprezentácie junioriek a takisto navrhuje, aby sa 

nemenil tréner a realizačný tím pred MS. Pripraví podmienky výberového konania po MS. 

Upozornil na krátky čas po MS junioriek, nakoľko ďalšie MS sú plánované v máji 2022. 

J. Klobučník: Tiež upozornil na krátky čas medzi plánovanými MS a ďalšími MS. 

J. Matejka: Uvažoval, či je možné uskutočniť výberové konanie ešte pred MS. 

O. Divinský: Treba kontaktovať súčasného trénera, či by akceptoval nového trénera ako člena 

súčasného realizačného tímu, kde by mohol zbieral skúseností. 

P. Bulko: Vzhľadom k tomu, že sa blížia aj MS juniorov, malo by sa vyhlásiť výberové konanie 

aj na trénera juniorov. 

M. Kopejtko: Po skončení MS by sa mali konať výberové konania na trénerov reprezentácie 

junioriek a juniorov. 

J. Hvozdík: Schválenie trénerov musí prebehnúť po MS, výberové konanie môže byť pred MS. 

Ľ. Sarnovský: Súhlasil s názorom J. Hvozdíka, považuje ho za férový a korektný. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/31-2021 

 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie informáciu o RD junioriek 

2) ukladá Jurajovi Matejkovi, predsedovi KRMR pripraviť podklady na výberové 

konanie na hlavného trénera reprezentácie junioriek a hlavného trénera 

reprezentácie juniorov 

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 10 Informácia o SZFB, s. r. o. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Pozval na online zasadnutie T. Turaya, konateľa SZFB s.r.o. 

T. Turay: Odpovedal na otázky R. Cíbika, kde mu vysvetlil systém fungovania spoločnosti, 

o vzťahu spoločnosti k SZFB. SZFB je majiteľom spoločnosti a žiadny iný vzťah mimo 

obchodného nemajú. Obe organizácie sú navzájom nezávislé a fungujú samostatne a 

nezávisle. V spoločnosti konajú konatelia spoločne. Konatelia sa riadia zákonmi. Menovanie 

konateľov je v kompetencii štatutára zväzu, tzn. prezidenta zväzu. 

R. Cíbik: Informoval sa na pôžičku zo SZFB. 

T. Turay: Vysvetlil dôvod pôžičky, ktorá sa zväzu vrátila, takisto informoval ako sa pracovalo 

so zmluvami, ktoré sú uložené v archíve a žiadnym spôsobom sa nezverejňovali. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/32-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o SZFB, s. r. o. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 11 Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Otvoril ďalší bod zasadnutia. 

O. Divinský: Vysvetlil spôsob výberu reprezentačného partnera na oblečenie. Firma bola 

vybraná na základe výberového konania, ktorého sa zúčastnili aj iné odevné spoločnosti. 

Ponuka EXE sport bola spomedzi všetkých ponúk najvýhodnejšia a bola výhodnejšia ako 

s predchádzajúcim partnerom reprezentácie. V rámci spolupráce sa dokupujú chýbajúce 

časti florbalového vybavenia a oblečenia za výhodné ceny. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/33-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 12 Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Otvoril bod zasadnutia a dal slovo navrhovateľovi tohto bodu Ľ. Sarnovskému. 

Ľ. Sarnovský: Navrhuje, aby si prezídium vybralo osobu, ktorá bude mať agendu 

profesionalizácie pod palcom, pretože je to dôležitý postupný a náročný proces. 

M. Kopejtko: Odprezentoval štruktúru SZFB, ktorá definuje vzájomné väzby a komunikáciu 

medzi orgánmi SZFB. Vysvetlil jednotlivé komunikačné vzťahy a rozdelenie oblastí SZFB. 

J. Klobučník: Navrhol, aby do štruktúry bol doplnený ďalší orgán – konferencia. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Štruktúra SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/34-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o profesionalizácii SZFB a štruktúre SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 13 Príprava strategického dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Navrhuje, aby si každý člen prezídia premyslel oblasti, ktoré je potrebné 

zadefinovať ako základné oblasti a ktoré by mali byť obsiahnuté v strategickom dokumente. 

Týmito oblasťami sa budú zaoberať pracovné skupiny, ktoré zadefinujú merateľné ciele, tak 

aby sa dala uskutočniť priebežná kontrola plnenia týchto cieľov. Bol by rád, keby každý člen 

prezídia pristúpil k príprave dokumentu zodpovedne. 

Ľ. Sarnovský: Je potrebná synergia, dokument má priniesť jasný návod a vytýčené ciele kam 

sa chceme do 10 rokov dostať. Prvým krokom je vymenovanie zodpovednej osoby, ktorá 

bude mať prípravu dokumentu na starosti, zosumarizuje ho a spracuje. Ďalším krokom je 

pomenovanie dôležitých oblasti florbalu. Navrhuje komunikovať s klubmi s cieľom vypočuť 

si ich názory. Má to byť jednoduchý dokument, ktorý bude jasný a čitateľný. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/35-2021 

 

Prezídium SZFB 

1) berie na vedomie informáciu o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na 

Slovensku 

2) ukladá členom P-SZFB zadefinovať oblasti, ktoré by tento dokument mal obsahovať  

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/36-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia P-SZFB schválenie koordinátora 

dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunstek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 
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• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 14 Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kunštek: Boli vytvorené mailové adresy novozvolených členov do orgánov SZFB. 

M. Kopejtko: Má naplánované stretnutia s primátormi a starostami obcí a takisto so štátnym 

tajomníkom pre šport. M. Kunštek a O. Divinský sa zúčastnia pracovného stretnutia 

k školskému športu na ministerstve. 

T. Turay: Informoval o turnaji 6 Nations Challange, ktorý sa má konať tento rok  na Slovensku. 

Pýtal sa, kde by sa mohol tento turnaj mohol konať. Taktiež informoval o pripravovanom 

formáte ME vo florbale. Navrhol, aby sa zmenil navrhovaný formát ME. 

J. Klobučník: Pýtal sa, či SZFB komunikoval v tejto veci aj s inými federáciami, na čo T. Turay 

odpovedal. 

J. Matejka: Privítal možnosť hrania ME, ale takisto navrhol iný model ako navrhuje IFF, chce 

zapojiť viac krajín a nie len krajiny, ktoré hrajú MS. 

P. Bulko: Poukázal na ustanovenie SP, v ktorom je uvedená povinnosť, že hráč, ktorý 

neodohral minimálne 20% zápasov v regiónoch, nemôže nastúpiť na záverečný vrcholný 

turnaj. Diskutoval o možných výnimkách. 

L. Blaško: Takisto poukázal na toto ustanovenie a predostrel rôzne riešenia v súčasnej 

situácii. Diskutoval o možných výnimkách a požiadal o vyjadrenie prezídia. 

J. Hvozdík: Navrhuje, aby 20% sa rátalo z kvalifikačných turnajov. 

Členovia prezídia diskutovali o možnosti výnimiek v súvislosti s ochorením Covid-19. 

P. Bulko a J. Matejka: Pýtali sa na funkciu hláseniek ISF, na čo im odpovedal O. Divinský. 

P. Bulko: Pýtal sa, či sa organizuje open-air turnaj vo florbale, na čo mu odpovedal J. Hvozdík. 

M. Kopejtko: Navrhol termín ďalšieho zasadnutia prezídia 15.6.2021. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/37-2021 

 

Prezídium SZFB odporúča 

• LK SZFB zapracovať výnimky z ustanovenia SP čl. 5, ods. 5.6., písm. f) do predpisov 

M-SR, a to: účasť na reprezentačnom zraze počas kvalifikácie danej vekovej 

kategórie alebo potvrdená pozitivita na ochorenie Covid-19 počas ligových zápasov 

a kvalifikácie 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/05/38-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

a) informáciu o organizácii 6Nation challange a ME vo florbale 

b) informáciu o ISF 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Bulko, Cíbik, Klobučník, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Predsedajúci a prezident zväzu Martin Kopejtko poďakoval členom prezídia a hosťom za 

úspešné rokovanie. Zaželal členom pekný večer a ukončil zasadnutie prezídia. 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/15-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/16-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program zasadnutia P-SZFB: 

Program  

29. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

30. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

31. Návrh na vymenovanie výkonného viceprezidenta SZFB 

32. Návrh na vymenovanie predsedov a členov regionálnych rád SZFB 

33. Návrh na vymenovanie členov odborných komisií SZFB 

34. Návrh na zmenu termínu konania M-SR v kategórii starší žiaci 

35. Návrh na organizáciu M-SR v kategóriách staršie žiačky, dorastenky a juniorky 

36. Návrh na ustanovenie Komisie rozvoja a regionálneho florbalu SZFB 

37. Reprezentačné družstvo junioriek 

38. Informácia o SZFB, s. r. o. 

39. Informácia o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

40. Profesionalizácia SZFB a štruktúra SZFB 

41. Príprava strategického dokumentu Nova dekáda florbalu na Slovensku 

42. Rôzne 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/17-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Juraja Hvozdíka do funkcie výkonného viceprezidenta. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/18-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

f) Daniela Baránka do funkcie predsedu Regionálnej rady Stred 

g) Petra Vrbu do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

h) Jána Kubaščíka do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

i) Ivana Raffaja do funkcie člena Regionálnej rady Stred 

j) Zdenka Babíka do funkcie člena Regionálnej rady Stred. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/19-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

f) Michala Bortlíka do funkcie predsedu Regionálnej rady Bratislava 
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g) Patrika Bulka do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

h) Miroslava Bukviša do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

i) Tomáša Chválu do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava 

j) Jozefa Mlynarčíka do funkcie člena Regionálnej rady Bratislava. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/20-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

f) Ivana Piovarčiho do funkcie predsedu Regionálnej rady Západ 

g) Patrika Bulka do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

h) Mareka Marka do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

i) Petra Tydlačku do funkcie člena Regionálnej rady Západ 

j) Lukáša Kuzla do funkcie člena Regionálnej rady Západ. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/21-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

e) Pavla Vrábeľa do funkcie predsedu Regionálnej rady Východ 

f) Petra Vrbu do funkcie člena Regionálnej rady Východ 

g) Tomáša Juhása do funkcie člena Regionálnej rady Východ 

h) Martina Batkoviča do funkcie člena Regionálnej rady Východ. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/22-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Patrika Pelegrina do funkcie člena Regionálnej rady Východ. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/23-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

c) Daniela Dobrovodského do funkcie člena Ligovej komisie SZFB 

d) Dávida Vagaského do funkcie člena Ligovej komisie SZFB. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/24-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

d) Patrika Bulka do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

e) Jakuba Horeckého do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB 

f) Patrika Pelegrina do funkcie člena Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže 

SZFB. 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/05/25-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

d) Petra Klapitu do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

SZFB 

e) Teodora Turaya do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

SZFB 

f) Katarínu Klapitovú do funkcie člena Komisie reprezentácie a medzinárodného 

rozvoja SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/26-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

e) Tomáša Juhása do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

f) Jána Kubaščíka do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

g) Martina Mesároša do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

h) Jozefa Miroslava Riečického do funkcie člena Komisie rozhodcov a observerov SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/27-2021 

 

Prezídium SZFB 

3) ruší pôvodný termín konania M-SR starších žiakov 25.-27.6.2021 

4) schvaľuje nový termín konania M-SR starších žiakov 18.-20.6.2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/28-2021 

 

Prezídium SZFB 

3) ruší uznesenie P-SZFB/03/06-2021 písm. d) 

4) schvaľuje nezorganizovanie pohárových súťaží mládeže v sezóne 2020/21 v 

kategóriách MP, SP, MŽ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/29-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

e) konanie Turnaja SZFB 2021 v kategórii mladších žiačok v termíne 12.-13.6.2021 

f) konanie Turnaja SZFB 2021 starších žiačok v termíne 19.-20.6.2021 

g) konanie M-SR dorasteniek v termíne 26.-27.6.2021 

h) konanie M-SR junioriek v termíne 3.-4.7.202 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/30-2021 

 

Prezídium SZFB 

3) berie na vedomie Informáciu o ustanovení Komisie rozvoja a regionálneho florbalu 

SZFB 
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4) ukladá Romanovi Cibikovi pripraviť štatút Komisie rozvoja a regionálneho florbalu 

SZFB a prezentáciu činnosti tejto komisie 

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/31-2021 

 

Prezídium SZFB 

3) berie na vedomie informáciu o RD junioriek 

4) ukladá Jurajovi Matejkovi, predsedovi KRMR pripraviť podklady na výberové 

konanie na hlavného trénera reprezentácie junioriek a hlavného trénera 

reprezentácie juniorov 

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/32-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o SZFB, s. r. o. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/33-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o spolupráci s EXE sport, s. r. o. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/34-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o profesionalizácii SZFB a štruktúre SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/35-2021 

 

Prezídium SZFB 

3) berie na vedomie informáciu o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na 

Slovensku 

4) ukladá členom P-SZFB zadefinovať oblasti, ktoré by tento dokument mal obsahovať  

Termín: júl 2021 / Zodpovedný: v texte 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/36-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia P-SZFB schválenie koordinátora 

dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/05/37-2021 

 

Prezídium SZFB odporúča 

• LK SZFB zapracovať výnimky z ustanovenia SP čl. 5, ods. 5.6., písm. f) do predpisov 

M-SR, a to: účasť na reprezentačnom zraze počas kvalifikácie danej vekovej 

kategórie alebo potvrdená pozitivita na ochorenie Covid-19 počas ligových zápasov 

a kvalifikácie 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/05/38-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

c) informáciu o organizácii 6Nation challange a ME vo florbale 

d) informáciu o ISF 

 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský  

Overovateľ – Oto Divinský  

 




