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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 16. augusta 2021 o 10:00 h 

na sekretariáte SZFB, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

 
 
 
S pozdravom     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 8. augusta 2021 

 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Číslo zasadnutia:  15 

Orgán:   Prezídium SZFB 

Dátum zasadnutia: 16. august 2021 (pondelok) 

Čas zasadnutia: 10:00 h 

Miesto zasadnutia: sekretariát SZFB, Junácka 6, Bratislava 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení (č. mat. P/15/2121) 

4. Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB (č. mat. P/15/2221) 

a) Prestupový poriadok SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

5. Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB (č. mat. P/15/2321) 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej smernici SZFB č. 

1/2010  

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

6. Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ (č. mat. 

P/15/2421) 

7. Informácia o vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a 

regionálneho florbalu SZFB (č. mat. P/15/2521) 

8. Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

9. Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

10. Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

11. Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

12. Informácia o správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka 

13. Informácia o príprave turnaja 6 Nations Floorball Challange 2021 

14. Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

15. 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 Bratislava 

Deň konania zasadnutia 16.08.2021 

Čas začiatku zasadnutia 10:00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 17:00 h 

Predsedajúci Martin Kopejtko, prezident SZFB 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

M. Kopejtko, J. Hvozdík, R. Cibik, J. Matejka, P. Bulko, J. Klobučník - online 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

M. Kunštek (ospravedlnený),  

Hostia prítomní na zasadnutí 

H. Kunšteková, Ľ. Sarnovský, O. Divinský 

 

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-15-2021 
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Schválený program zasadnutia 

 

Program  

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

5. Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

6. Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 

a) Prestupový poriadok SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

7. Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej smernici SZFB 

č. 1/2010  

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

8. Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

9. Informácia o vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a 

regionálneho florbalu SZFB 

10. Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

11. Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

12. Informácia o správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka 

13. Informácia o príprave turnaja 6 Nations Floorball Challange 2021 

14. Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

15. Rôzne 

 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2., 3., 6., 7., 8., 9.,  

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
4., 5., 11 

• 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. 

Vyjadril radosť, že sa konečne môžu členovia prezídia stretnúť osobne na zasadnutí. 

Ospravedlnil M. Kunšteka z neúčasti na zasadnutí a informoval, že J. Klobučník sa pripojí 

k zasadnutiu online prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

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

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/96-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• 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. Správa o plnení uznesení 

4. Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 

a) Prestupový poriadok SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

5. Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej smernici SZFB 

č. 1/2010  

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

6. Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

7. Informácia o vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a 

regionálneho florbalu SZFB 

8. Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

9. Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

10. Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

11. Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

12. Informácia o správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka 

13. Informácia o príprave turnaja 6 Nations Floorball Challange 2021 

14. Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

15. Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko: Navrhol zmenu programu – pôvodný bod 11. navrhol presunúť za pôvodný 

bod 3. a pôvodný bod 9. presunúť za nový bod 4.  a ostatné body by sa očíslovali v poradí 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia P-SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/97-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

predložený program zasadnutia P-SZFB s tým, že pôvodný bod 11. sa presúva za 

pôvodný bod 3. a pôvodný bod 9. sa presúva za nový bod 4.  a ostatné body sa 

očíslujú v poradí. 

Program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

5. Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

6. Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 
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a) Prestupový poriadok SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

7. Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej smernici 

SZFB č. 1/2010  

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

8. Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

9. Informácia o vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a 

regionálneho florbalu SZFB 

10. Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

11. Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

12. Informácia o správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka 

13. Informácia o príprave turnaja 6 Nations Floorball Challange 2021 

14. Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

15. Rôzne 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Správa o plnení uznesení 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Sekretár zväzu Oto Divinský informoval členov prezídia o plnení úloh vyplývajúcich zo 

schválených uznesení. Splnené úlohy navrhol vypustiť zo sledovania. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Správa o plnení uznesení 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/98-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia P-SZFB/05/30-2021, P-SZFB/06/58-

2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko informoval o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21  a podpore klubov. Za 

dôležité považoval, že sa zo štátnych prostriedkov aj naďalej bude môcť prerozdeliť takmer 

108 tisíc eur na podporu mládežníckych družstiev, aj napriek tomu, že v sezóne 2020/21 

niektoré neodohrali ani jeden zápas. Ďalšou podporou klubov bola refundácia nákladov 

spojených so záverečnými turnajmi mládeže, kvalifikačnými turnajmi a Majstrovstvami SR. 34 

organizátorom týchto podujatí boli refundované finančné prostriedky, podujatí sa zúčastnilo 

34 klubov so 150 družstvami a viac ako tisíc mladých hráčov. Na tieto podujatia bolo 

alokovaných 50000 €.  Ďalšou podporou klubov bolo tzv. „florbalové leto“, v rámci ktorého 

sa otvoril program podpory „Letný florbal 2021“ na podporu letných kempov, táborov 

a turnajov mládeže. Súčasťou „florbalového leta“ bol aj Pohár SZFB. Na stretnutiach s klubmi 

extraligy sa prezentovali ďalšie možnosti podpory klubom, a to prenos štartovného 

v niektorých kategóriách, prenos licenčných poplatkov za súpisky. Takisto sa ráta s podporou 

novovznikajúcich klubov. 

J. Hvozdík doplnil, že podpora sa bude týkať aj rozhodcov a trénerov. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/99-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko odprezentoval svoju doterajšiu činnosť. V rámci komunikácie absolvoval 35 

návštev klubov a miest s cieľom zistiť, aká je situácia v kluboch po pandémii a aká je podpora 

zo strany miest. Takisto sa hľadali ďalšie možnosti spolupráce. Veľmi dôležité bolo aj 

absolvovanie niekoľkých stretnutí na ministerstve investícií, ktoré smerovali k budovaniu 

novej športovej infraštruktúry. Na stretnutiach bola odprezentovaná schéma vybudovania 

multifunkčnej haly. Témou bolo aj budovanie exteriérových ihrísk s florbalovým povrchom. 

So zástupcami samospráv sa hľadali miesta, kde by takéto ihriská mohli vyrásť. Ďalšie 

možnosti vonkajších ihrísk ponúka možnosť vybudovať ich pri obchodných centrách. Ďalším 

projektom, ktorým sa prezident zaoberal je spustenie školských súťaží, kde je veľký potenciál 

pre spoluprácu medzi školami a klubmi. M. Kopejtko ďalej informoval, že sa stretol 

s riaditeľom EYOF 2022 v Banskej Bystrici a florbal bude mať zastúpenie na tomto najväčšom 

športovom podujatí na Slovensku. V rámci prezentácie bude mať florbal priestor na námestí, 

kde bude veľmi viditeľný a ponúkne možnosť prezentácie klubom.  Prezident sa stretol aj 

s reprezentačnými trénermi, kde s nimi diskutoval o podmienkach reprezentačných 

družstiev. Vyslovil predstavu, aby boli tréningy reprezentácii otvorené, aby sa ho mohli 

zúčastniť zástupcovia klubov, aby sa počas zrazov konali školenia a semináre a bola možnosť 

konzultácii s reprezentačnými trénermi. Všetci tréneri s tým súhlasili a sú ochotní pomôcť. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/100-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o činnosti prezidenta SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 

a) Prestupový poriadok SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

R. Cibik navrhol úpravu v Prestupovom poriadku v bode o striedavom štarte. Vzhľadom 

k tomu, že nebola odohraná predchádzajúca sezóna, tak navrhuje zmeniť znenie na „sezónu 

2019/20“. 

P. Bulko prezentoval návrh klubu NTS FK-ZŠ Nemšová na rozšírenie striedavého štartu 

o ďalšie vekové kategórie. 

Členovia P-SZFB diskutovali o možnostiach striedavého štartu. 

Ľ. Sarnovský navrhol zobrať na vedomie. 

P. Bulko navrhol počas sezóny pripraviť poriadne projekty na podporu a rozvoj dievčenského 

florbalu. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v Prestupovom poriadku SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/101-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• návrh na zmenu Prestupového poriadku ohľadom striedavého štartu starších 

žiakov/žiačok, mladších žiakov/žiačok, staršej prípravky a mladšej prípravky. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/102-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.4. Striedavý štart v seniorských kategóriách 

„Striedavý štart je možné povoliť hráčom: 

a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá A-družstvo jeho 

materského klubu v prípade, že hráč v priebehu kompletnej predchádzajúcej sezóny 

pôsobil vo vyššej súťaži a neodohral v nej viac ako 60% zápasov základnej časti. U 

brankára sa za počet štartov považuje počet zápasov, v ktorých aktívne zasiahol do 

hry. Striedavý štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý v 

predchádzajúcej sezóne pôsobil v zahraničných súťažiach.“ 
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sa mení na: 

„Striedavý štart je možné povoliť hráčom: 

a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá A-družstvo jeho 

materského klubu v prípade, že hráč v priebehu sezóny 2019/20 pôsobil vo vyššej 

súťaži a neodohral v nej viac ako 60% zápasov základnej časti. U brankára sa za 

počet štartov považuje počet zápasov, v ktorých aktívne zasiahol do hry. Striedavý 

štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý v predchádzajúcej sezóne 

pôsobil v zahraničných súťažiach.“ 

 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

P. Bulko prezentoval návrh klubov, aby dievčatá boli zapojené do viacerých súťaží a preto bol 

predložený návrh zmeny Súťažného poriadku, podľa ktorého by staršie žiačky mohli hrať za 

dorastencov. Oslovil kluby na Slovensku a s navrhovanou zmenou súhlasili. 

R. Cibik nesúhlasí s návrhom zmeny, nakoľko pri dorastencoch už ide o pomaly mužov, dobre 

stavaných a pevných hráčov a mohlo by prísť k zraneniu dievčat. Takisto by to mohlo znížiť 

kvalitu dorasteneckých líg. Takisto aj z pozície rozhodcu je takýto zápas ťažšie rozhodovať, 

hlavne fyzické súboje. 

Členovia prezídia diskutovali o možnostiach hrania dievčat v chlapčenských súťažiach. 

J. Hvozdík si myslí, že pre rozvoj dievčat je potrebné urobiť niečo navyše, nejaké nové turnaje 

a súťaže. 

H. Kunšteková vysvetľuje, že je zbytočné schvaľovať ďalšie výnimky. 

 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v Súťažnom poriadku SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/103-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 5 Náležitosti družstiev, ods. 5.3. Štart hráčov za rôzne družstvá svojho klubu: 

"c) Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň 

nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň 

súťaže." 

sa mení na: 

"c) Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň 

nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu." 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 0 

• PROTI: 4 (Klobučník, Matejka, Cibik, Kopejtko) 

• ZDRŽAL SA: 2 (Bulko, Hvozdik) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/104-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 
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• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 5 Náležitosti družstiev, ods. 5.5. Štart hráčok v družstvách mužských 

kategórií 

"b) Hráčka určitej ženskej kategórie môže štartovať len vo vekovej kategórii 

odpovedajúcej mužskej kategórii (žena iba v kategórii mužov, juniorka iba v 

kategórii juniorov, dorastenka iba v kategórii dorastencov, staršia žiačka iba v 

kategórii starších žiakov). Hráčka kategórie mladšie žiačky a nižšej môže štartovať i 

v o úroveň vyššej mužskej kategórii (hráčka staršej prípravky v kategórii mladších 

žiakov, hráčka mladších žiačok v kategórii starších žiakov)" 

sa mení na: 

"b) Hráčka určitej ženskej kategórie môže štartovať len vo vekovej kategórii 

odpovedajúcej mužskej kategórii (žena iba v kategórii mužov, juniorka iba v 

kategórii juniorov, dorastenka iba v kategórii dorastencov). Hráčka kategórie staršie 

žiačky a nižšej môže štartovať i v o úroveň vyššej mužskej kategórii (hráčka staršej 

prípravky v kategórii mladších žiakov, hráčka mladších žiačok v kategórii starších 

žiakov, hráčka starších žiačok v kategórii dorastencov) 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 0 

• PROTI: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/105-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 9 Termíny a začiatky zápasov, ods. 9.1. Termíny zápasov a organizovanie 

zápasov: 

"f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych súťaží či nadstavbovej časti (play 

off, baráž) ostatných súťaží môžu byť na základe dohody družstiev presunuté na iný 

termín. Nový termín musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola budú odohrané 

v období medzi predchádzajúcim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 

víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce kolá súťaže. Termíny zápasov 

je možné meniť len v rozmedzí týchto ustanovení." 

sa mení na: 

"f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych súťaží či nadstavbovej časti (play 

off, baráž) ostatných súťaží môžu byť na základe dohody družstiev presunuté na iný 

termín. Nový termín musí byť stanovený tak, že zápas bude odohratý najviac 14 dní 

pred pôvodným termínom a najneskôr 21 dní po pôvodnom termíne. Termíny 

zápasov je možné meniť len v rozmedzí týchto ustanovení." 

 

Hlasovanie o uznesení 
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• ZA: 0 

• PROTI: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej 

smernici SZFB č. 1/2010 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

P. Bulko navrhuje doplniť predpis Sadzobník odmien vyplácaných SZFB – Prílohu č. 3 o ďalší 

bod, kde bude uvedené, že predseda odbornej komisie má možnosť získať odmenu vo výške 

2400 € ročne.  

J. Hvozdík navrhuje všetky odmeňovania presunúť na neskôr až po analýze finančnej stability 

zväzu. Na základe toho potom nastaviť možnú výšku odmien pre funkcionárov. Ide o to dať 

reálnu sumu do predpisu podľa možnosti zväzu. 

H. Kunšteková navrhla novelizovať tento predpis ešte v máji 2021, ale bolo navrhnuté 

presunúť tento bod na jeseň. Okrem toho informovala o tom, že každá komisia má svojho 

sekretára na plný úväzok, ktorý má vykonávať administratívnu prácu komisie a túto by nemal 

vykonávať predseda komisie. Navrhuje odložiť tento predpis na jeseň. 

P. Bulko vysvetľuje, že za prácu predsedu komisie je odmena 100 € mesačne nízka. 

J. Hvozdík ozrejmuje, že po roku bude zrejmé, aké počty funkcionárov bude zväz potrebovať 

na svoju činnosť a podľa toho sa prerozdelia odmeny. 

M. Kopejtko chce, aby členovia odborných komisií dostávali odmeny minimálne štvrťročne. 

H. Kunšteková upozornila na limity dobrovoľníckych zmlúv, kde vyvstávajú problémy 

s vykazovaním činnosti. 

Členovia prezídia sa zhodli na odložení a prerokovaní predpisov ohľadom odmien na jeseň 

a komplexne ich pripraviť. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v Sadzobníku odmien vyplácaných SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/106-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• návrh zmeny v ekonomickej smernici Sadzobník odmien vyplácaných SZFB v Prílohe 

č. 3 k vnútornej smernici SZFB č. 1/2010. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

P. Bulko navrhuje zmenu v Pokyne pre riadenie regionálnych súťaží – predĺžiť súťaže až do 

konca mája. 

H. Kunšteková upozorňuje, že v máji sa konajú maturity, medzinárodné podujatia a takisto 

sa už konajú M-SR. 

J. Hvozdík navrhuje upraviť predpis tak, aby bola možnosť ukončiť niektoré súťaže aj skôr 

ako koniec mája, aby sa stihli M-SR. V takom prípade navrhuje, aby sa súťaž skončila 14 pred 

záverečným vrcholným podujatím.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v Pokyne pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/107-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie  

predložený návrh zmeny v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

b) ukladá 

pripraviť nový návrh zmeny v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych 

súťaží 

Zodpovedný: P. Bulko / Termín: 22.8.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Po tomto bode sa zo zasadnutia ospravedlnil Jakub Klobučník. Zasadnutie P-SZFB 

pokračovalo s 5 členmi. Aj naďalej bolo zasadnutie P-SZFB uznášaniaschopné. 
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Bod č. 7 Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

J. Hvozdík informoval o tom, že nie je teraz potrebné naformulovať presné znenie 

reglementu, nakoľko stále ešte neexistuje zmluva s partnerom a na základe toho nie je 

možné zadefinovať podmienky v reglemente. 

Ľ. Sarnovský vysvetlil, že v reglemente nebude nič, čo by malo extrémne zaťažiť kluby.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/108-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

predpis Extraliga – Reglement súťaže 

b) ukladá 

pripraviť nový predpis Extraliga – Reglement súťaže 

Zodpovední: J. Hvozdík, Ľ. Sarnovský / Termín: 31.8.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Po tomto bode sa členovia P-SZFB rozhodli, že budú rokovať o bode č. 11 a následne budú 

pokračovať bodom č. 8. 
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Bod č. 11 Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Ľ. Sarnovský informoval o príprave spolupráce s novým partnerom. Nový partner vo februári 

kontaktoval zväz a začala diskusia o možnosti spolupráce. Počas niekoľkých mesiacov 

prebiehali rozhovory o konečnom znení zmluvy, ktorá zadefinuje všetky technické 

a marketingové požiadavky. Zmluva sa očistila natoľko, aby bola čo najvýhodnejšia pre zväz. 

Ide o novú firmu, ktorá vstupuje na slovenský trh. Žiadna iná firma v tomto segmente nemala 

záujem o spoluprácu so zväzom, aj napriek tomu že boli oslovené. 

Členovia prezídia následne diskutovali na základe poskytnutých informácii od Ľ. 

Sarnovského o spolupráci s partnerom, výhodnosťou spolupráce, podmienkach spolupráce 

a aký dopad pre rozvoj florbalu bude mať táto spolupráca s významným partnerom.  

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/109-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o príprave spolupráce s novým partnerom SZFB. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 8 Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

O. Divinský informoval o stave prijatých žiadosti v rámci programu podpory „Letný florbal 

2021“. Členovia prezídia rozhodovali o výške podpory pre jednotlivé doteraz schválené 

žiadosti a taktiež rozhodovali o nových žiadostiach. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Žiadosti klubov v programe podpory Letný florbal 2021 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/110-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“  

a) klubu FBK Michalovce výšku podpory 500 € na podujatie Letná florbalová škola 

b) klubu FBK Quickball Levoča výšku podpory 500 € na podujatie Prímestský florbal 

kemp 

c) klubu FBK AS Trenčín výšku podpory 500 € na podujatie Salming Floorball Camp 

1 

d) klubu TJ Tatran Zakamenné výšku podpory 500 € na podujatie Vyrastám 

s florbalom 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/111-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“  

a) žiadosť o podporu klubu FBK AS Trenčín na podujatie Salming Floorball Camp 2 

v dňoch 18.7. až 23.7.2021 

b) žiadosť o podporu člena SZFB Lukáša Řezaninu na podujatie Kemp Floorball 

Academy 2021 v dňoch 22.8. až 27.8.2021 

c) žiadosť o podporu klubu ŠK 1. FBC Trenčín na podujatie Trenčín Floorball Games 

2021 – dorast v dňoch 3.9. až 5.9.2021 

d) žiadosť o podporu klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava na podujatie Letný 

kemp 2021 - 2.  v dňoch 16.8. až 20.8.2021 
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e) žiadosť o podporu klubu ŠK Lido Bratislava na podujatie Streetflorbalové leto 

2021 dňa 27.8.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

Z dôvodu plánovaného odchodu dvoch členov prezídia sa ďalšie body, a to, Informácia o 

vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a regionálneho florbalu 

SZFB, Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku, Informácia o 

správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka, Informácia o príprave turnaja 6 Nations 

Floorball Challenge 2021 a Rôzne, preskočili a začal sa prerokovávať bod č. 14 Informácia o 

príprave Mimoriadnej konferencie SZFB. 
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Bod č. 14 Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko navrhol pripraviť mimoriadnu konferenciu na deň 27.8.2021. Mala by sa konať 

online. V programe by mala byť informácia o činnosti prezidenta a prezídia a tiež aj 

informácia o spolupráci s novým partnerom. 

J. Hvozdík potvrdil, aby obidva tieto body boli zaradené do programu konferencie a zároveň 

sa opýtal ostatných členov prezídia, či majú záujem doplniť program o nejaký ďalší bod. Nikto 

z členov nenavrhol žiadny nový bod programu konferencie. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/112-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program Mimoriadnej konferencie SZFB dňa 27.8.2021:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Informácia o činnosti prezidenta a Prezídia SZFB 

5. Informácia o spolupráci s novým partnerom SZFB 

6. Záver 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka) 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Po tomto bode rokovania odišli dvaja členovia P-SZFB P. Bulko a J. Matejka. Zasadnutie P-

SZFB tak prestalo byť uznášaniaschopné, nakoľko zostali na zasadnutí iba traja členovia 

prezídia. Zasadnutie pokračovalo formou nezáväznej diskusie. 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/96-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/97-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

predložený program zasadnutia P-SZFB s tým, že pôvodný bod 11. sa presúva za 

pôvodný bod 3. a pôvodný bod 9. sa presúva za nový bod 4.  a ostatné body sa 

očíslujú v poradí. 

Program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Informácia o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21 a podpore klubov 

5. Informácia o činnosti prezidenta SZFB 

6. Návrh na schválenie úprav v legislatívnych poriadkoch SZFB 

a) Prestupový poriadok SZFB 

b) Súťažný poriadok SZFB 

7. Návrh na schválenie úprav v predpisoch SZFB 

a) Sadzobník odmien vyplácaných SZFB - Príloha č. 3 k vnútornej smernici 

SZFB č. 1/2010  

b) Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

c) Extraliga - Reglement súťaže 

8. Návrh na schválenie podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

9. Informácia o vzniku a činnosti novej odbornej komisie P-SZFB - Komisie rozvoja a 

regionálneho florbalu SZFB 

10. Informácia o príprave dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku 

11. Informácia o príprave spolupráce s novým partnerom 

12. Informácia o správe reprezentačného trénera mužov R. Mrázka 

13. Informácia o príprave turnaja 6 Nations Floorball Challange 2021 

14. Informácia o príprave Mimoriadnej konferencie SZFB 

15. Rôzne 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/98-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia P-SZFB/05/30-2021, P-SZFB/06/58-

2021 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/15/99-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o vyhodnotení dohratia sezóny 2020/21  a podpore klubov 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/100-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o činnosti prezidenta SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/101-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• návrh na zmenu Prestupového poriadku ohľadom striedavého štartu starších 

žiakov/žiačok, mladších žiakov/žiačok, staršej prípravky a mladšej prípravky. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/102-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.4. Striedavý štart v seniorských kategóriách 

„Striedavý štart je možné povoliť hráčom: 

a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá A-družstvo jeho 

materského klubu v prípade, že hráč v priebehu kompletnej predchádzajúcej sezóny 

pôsobil vo vyššej súťaži a neodohral v nej viac ako 60% zápasov základnej časti. U 

brankára sa za počet štartov považuje počet zápasov, v ktorých aktívne zasiahol do 

hry. Striedavý štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý v 

predchádzajúcej sezóne pôsobil v zahraničných súťažiach.“ 

sa mení na: 

„Striedavý štart je možné povoliť hráčom: 

a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá A-družstvo jeho 

materského klubu v prípade, že hráč v priebehu sezóny 2019/20 pôsobil vo vyššej 

súťaži a neodohral v nej viac ako 60% zápasov základnej časti. U brankára sa za 

počet štartov považuje počet zápasov, v ktorých aktívne zasiahol do hry. Striedavý 

štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý v predchádzajúcej sezóne 

pôsobil v zahraničných súťažiach.“. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/106-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• návrh zmeny v ekonomickej smernici Sadzobník odmien vyplácaných SZFB v Prílohe 

č. 3 k vnútornej smernici SZFB č. 1/2010 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/107-2021 
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Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie  

predložený návrh zmeny v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

b) ukladá 

pripraviť nový návrh zmeny v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych 

súťaží 

Zodpovedný: P. Bulko / Termín: 22.8.2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/108-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

predpis Extraliga – Reglement súťaže 

b) ukladá 

pripraviť nový predpis Extraliga – Reglement súťaže 

Zodpovední: J. Hvozdík, Ľ. Sarnovský / Termín: 31.8.2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/109-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o príprave spolupráce s novým partnerom SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/110-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“  

a) klubu FBK Michalovce výšku podpory 500 € na podujatie Letná florbalová škola 

b) klubu FBK Quickball Levoča výšku podpory 500 € na podujatie Prímestský florbal 

kemp 

c) klubu FBK AS Trenčín výšku podpory 500 € na podujatie Salming Floorball Camp 

1 

d) klubu TJ Tatran Zakamenné výšku podpory 500 € na podujatie Vyrastám 

s florbalom 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/111-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“  

a) žiadosť o podporu klubu FBK AS Trenčín na podujatie Salming Floorball Camp 2 

v dňoch 18.7. až 23.7.2021 

b) žiadosť o podporu člena SZFB Lukáša Řezaninu na podujatie Kemp Floorball 

Academy 2021 v dňoch 22.8. až 27.8.2021 

c) žiadosť o podporu klubu ŠK 1. FBC Trenčín na podujatie Trenčín Floorball Games 

2021 – dorast v dňoch 3.9. až 5.9.2021 
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d) žiadosť o podporu klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava na podujatie Letný 

kemp 2021 - 2.  v dňoch 16.8. až 20.8.2021 

e) žiadosť o podporu klubu ŠK Lido Bratislava na podujatie Streetflorbalové leto 

2021 dňa 27.8.2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/112-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program Mimoriadnej konferencie SZFB dňa 27.8.2021:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

3. Schválenie programu konferencie 

4. Informácia o činnosti prezidenta a Prezídia SZFB 

5. Informácia o spolupráci s novým partnerom SZFB 

6. Záver 

 

 

 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/103-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 5 Náležitosti družstiev, ods. 5.3. Štart hráčov za rôzne družstvá svojho klubu: 

"c) Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň 

nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň 

súťaže." 

sa mení na: 

"c) Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň 

nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu." 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/104-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 5 Náležitosti družstiev, ods. 5.5. Štart hráčok v družstvách mužských 

kategórií 

"b) Hráčka určitej ženskej kategórie môže štartovať len vo vekovej kategórii 

odpovedajúcej mužskej kategórii (žena iba v kategórii mužov, juniorka iba v 

kategórii juniorov, dorastenka iba v kategórii dorastencov, staršia žiačka iba v 

kategórii starších žiakov). Hráčka kategórie mladšie žiačky a nižšej môže štartovať i 

v o úroveň vyššej mužskej kategórii (hráčka staršej prípravky v kategórii mladších 

žiakov, hráčka mladších žiačok v kategórii starších žiakov)" 

sa mení na: 
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"b) Hráčka určitej ženskej kategórie môže štartovať len vo vekovej kategórii 

odpovedajúcej mužskej kategórii (žena iba v kategórii mužov, juniorka iba v 

kategórii juniorov, dorastenka iba v kategórii dorastencov). Hráčka kategórie staršie 

žiačky a nižšej môže štartovať i v o úroveň vyššej mužskej kategórii (hráčka staršej 

prípravky v kategórii mladších žiakov, hráčka mladších žiačok v kategórii starších 

žiakov, hráčka starších žiačok v kategórii dorastencov) 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/105-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 9 Termíny a začiatky zápasov, ods. 9.1. Termíny zápasov a organizovanie 

zápasov: 

"f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych súťaží či nadstavbovej časti (play 

off, baráž) ostatných súťaží môžu byť na základe dohody družstiev presunuté na iný 

termín. Nový termín musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola budú odohrané 

v období medzi predchádzajúcim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 

víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce kolá súťaže. Termíny zápasov 

je možné meniť len v rozmedzí týchto ustanovení." 

sa mení na: 

"f)Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych súťaží či nadstavbovej časti (play 

off, baráž) ostatných súťaží môžu byť na základe dohody družstiev presunuté na iný 

termín. Nový termín musí byť stanovený tak, že zápas bude odohratý najviac 14 dní 

pred pôvodným termínom a najneskôr 21 dní po pôvodnom termíne. Termíny 

zápasov je možné meniť len v rozmedzí týchto ustanovení." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský  

Overovateľ – Patrik Bulko  

 




