
 

1   Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

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: 30. august 2021 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. Návrh podpory pre kluby 

2. Návrh na zmenu v Súťažnom poriadku SZFB 

3. Návrh na zmenu v Prestupovom poriadku SZFB 

4. Návrh na zmenu v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

5. Návrh na zrušenie poplatkov 

 

 

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

 

S pozdravom                                                                              
 
     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 25. august 2021 

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 25. 8. 2021  

Termín začiatku hlasovania 25. 8. 2021  

Termín ukončenia hlasovania 30. 8. 2021 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

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

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

- 

Hostia, ktorým boli zaslané materiály a boli informovaní o hlasovaní 

- 

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť 4 

Uznášaniaschopnosť áno 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia 4 

Predkladateľ konštatuje, že lehota na hlasovanie dodržaná bola 

 

Program 

1. Návrh podpory pre kluby 

2. Návrh na zmenu v Súťažnom poriadku SZFB 

3. Návrh na zmenu v Prestupovom poriadku SZFB 

4. Návrh na zmenu v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

5. Návrh na zrušenie poplatkov 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1., 2., 3., 4., 5. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-17-2021 
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HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

Martin Kopejtko 26.08.2021 o 21:29 h 

Juraj Hvozdík 30.08.2021 o 15:56 h 

Miroslav Kunštek 27.08.2021 o 14:49 h 

Patrik Bulko 25.08.2021 o 23:28 h 

Roman Cibik 26.08.2021 o 16:13 h 

Juraj Matejka 26.08.2021 o 13:31 h 

Jakub Klobučník 30.08.2021 o 21:55 h 
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Bod č. 1 Návrh podpory pre kluby 

 

Popis 

 

V rámci rozšírenia pomoci klubom a ich reštartu po dlhej pauze spôsobenej opatreniami proti 

Covid-19 sa predkladajú ďalšie formy podpory klubom. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/114-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• prevod uhradeného licenčného poplatku trénera pre sezónu 2020/21 na sezónu 

2021/22. 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7 / Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/115-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• refundáciu klubom v zmysle predloženého materiálu za organizáciu ligových 

zápasov do 15. 10. 2020 v sezóne 2020/21  

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7 / Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/116-2021 
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Prezídium SZFB schvaľuje 

• podporu pre nové kluby, ktoré prihlásia družstvá v súťažnej sezóne 21/22 v podobe: 

100 ks loptičiek, odpustenia zaplatenia licenčných poplatkov, manuálu florbalu a v 

prípade, že prihlásia družstvo do súťaže vo vekovej kategórii MP, SP, MZ, MŽy 1 ks 

sady znižovačov 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7 / Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Návrh na zmenu v Súťažnom poriadku SZFB 

 

Popis 

 

LK SZFB navrhla ďalšie zmeny v Súťažnom poriadku SZFB. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien SP 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/117-2021 

 

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 návrhu 

 

• ZA: 3 / Kunštek, Cibik, Klobučník 

• PROTI: 1 / Matejka 

• ZDRŽAL SA: 3 / Kopejtko, Hvozdík, Bulko 

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• NESCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/118-2021 

 

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 
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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. V prípade zápasov 

základnej časti nový termín musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola budú 

odohrané v období najviac 10 dní pred pôvodným termínom zápasu a zároveň 

najviac 10 dní po pôvodnom termíne zápasu. Termíny zápasov je možné meniť len v 

rozmedzí týchto ustanovení." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Kopejtko, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1 / Hvozdík 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/119-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

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

kategórií 

sa dopĺňa nové písmeno: 

"d) Riadiaci orgán povoľuje štart hráčok v kategórii mladší žiaci a mladší maximálne 

dvom hráčkam o rok starším, ako odpovedá príslušnej vekovej kategórii podľa bodu 

15.3. tohto SP." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Kopejtko, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1 / Hvozdík 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Návrh na zmenu v Prestupovom poriadku SZFB 

 

Popis 

 

Z diskusie na ostatnom zasadnutí P-SZFB vyplynula myšlienka upraviť znenie Prestupového 

poriadku v časti striedavého štartu dievčat. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien PP 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/120-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne:  

Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.1. 

„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a 

súčasne aj za A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči 

seniorskej vekovej kategórie (muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči 

kategórií starší žiaci/čky, mladší žiaci/čky, staršia prípravka a mladšia prípravka 

nemôžu striedavo hosťovať. Hráči s povoleným striedavým štartom môžu v 

stretnutiach baráže nastúpiť len za materský klub." 

sa mení na: 

„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a 

súčasne aj za A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči 

seniorskej vekovej kategórie (muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči 

kategórií starší žiaci, mladší žiaci/čky, staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu 

striedavo hosťovať. Hráči s povoleným striedavým štartom môžu v stretnutiach 

baráže nastúpiť len za materský klub." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7 / Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/121-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne: 

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

sa dopĺňa nové písmeno: 
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„c) starším rokom narodenia vo vekovej kategórii staršie žiačky v prípade, že jej klub 

nemá zaradené do súťaží družstvo žien.“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 7 / Kopejtko, Hvozdík, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Návrh na zmenu v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Popis 

 

Na základe úlohy vyplývajúcej z čísla uznesenia P-SZFB/15/107-2021 predložil P. Bulko návrh 

na zmenu v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/122-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Mládežnícke súťaže, v článku VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, v bode 1) 

sa ruší: 

písm. e) "Štart hráčok v družstvách mužských kategórií - v kategórii mladší žiaci a 

mladší môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart maximálne dvom hráčkam o rok 

starším, ako odpovedá príslušnej kategórii podľa bodu 15.3. SP na základe súhlasu 

väčšiny družstiev, ktoré sa danej súťaže zúčastňujú."   

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Kopejtko, Kunštek, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1 / Hvozdík  

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/123-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Riadenie súťaží, článok XIV. Spustenie a ukončenie regionálnych súťaží, bod 

2)  

„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch je najneskôr do 30. 

apríla kalendárneho roka.“ 

sa mení na: 

„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch je najneskôr 10 dní 

pred organizovaním Majstrovstiev Slovenska resp. mládežníckych pohárových súťaží 

SZFB, najneskôr však do 31. mája kalendárneho roka.“ 

 

Hlasovanie o návrhu 
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• ZA: 6 / Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1/ Kunštek 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/124-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Riadenie súťaží, článok XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové 

súťaže SZFB, bod 9)  

„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB sa uskutočňujú v 

termíne od 1. apríla do 30. mája kalendárneho roka.“ 

sa mení na: 

„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB sa uskutočňujú v 

termíne od 1. apríla do 30. júna kalendárneho roka.“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1/ Kunštek  

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Návrh na zrušenie poplatkov 

 

Popis 

 

Navrhuje sa zrušenie poplatkov za administratívne potvrdenia a súťažné výnimky pre 

členov zväzu. Ani jedno zrušenie poplatkov nebude mať výrazný vplyv na rozpočet zväzu ale na 

druhú stranu výrazne pomôže zrýchleniu posudzovania žiadostí, čím sa skvalitní služba klubom 

a členom. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmien v smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/125-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) zrušenie poplatkov za rozhodnutia o štarte hráčov o dve kategórie vyššie 

b) zrušenie poplatkov za rôzne potvrdenia členom SZFB 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 6 / Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník 

• PROTI: 1/ Kunštek  

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/114-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• prevod uhradeného licenčného poplatku trénera pre sezónu 2020/21 na sezónu 

2021/22. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/115-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• refundáciu klubom v zmysle predloženého materiálu za organizáciu ligových 

zápasov do 15. 10. 2020 v sezóne 2020/21  

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/116-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• podporu pre nové kluby, ktoré prihlásia družstvá v súťažnej sezóne 21/22 v podobe: 

100 ks loptičiek, odpustenia zaplatenia licenčných poplatkov, manuálu florbalu a v 

prípade, že prihlásia družstvo do súťaže vo vekovej kategórii MP, SP, MZ, MŽy 1 ks 

sady znižovačov 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/118-2021 

 

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 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. V prípade zápasov 

základnej časti nový termín musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola budú 

odohrané v období najviac 10 dní pred pôvodným termínom zápasu a zároveň 

najviac 10 dní po pôvodnom termíne zápasu. Termíny zápasov je možné meniť len v 

rozmedzí týchto ustanovení." 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/17/119-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne: 

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

kategórií 

sa dopĺňa nové písmeno: 

"d) Riadiaci orgán povoľuje štart hráčok v kategórii mladší žiaci a mladší maximálne 

dvom hráčkam o rok starším, ako odpovedá príslušnej vekovej kategórii podľa bodu 

15.3. tohto SP." 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/120-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne:  

Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.1. 

„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a 

súčasne aj za A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči 

seniorskej vekovej kategórie (muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči 

kategórií starší žiaci/čky, mladší žiaci/čky, staršia prípravka a mladšia prípravka 

nemôžu striedavo hosťovať. Hráči s povoleným striedavým štartom môžu v 

stretnutiach baráže nastúpiť len za materský klub." 

sa mení na: 

„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a 

súčasne aj za A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči 

seniorskej vekovej kategórie (muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči 

kategórií starší žiaci, mladší žiaci/čky, staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu 

striedavo hosťovať. Hráči s povoleným striedavým štartom môžu v stretnutiach 

baráže nastúpiť len za materský klub." 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/121-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledovne: 

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

sa dopĺňa nové písmeno: 

„c) starším rokom narodenia vo vekovej kategórii staršie žiačky v prípade, že jej klub 

nemá zaradené do súťaží družstvo žien.“ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/122-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Mládežnícke súťaže, v článku VIII. Dodatočné nastavenia súťaží, v bode 1) 

sa ruší: 
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písm. e) "Štart hráčok v družstvách mužských kategórií - v kategórii mladší žiaci a 

mladší môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart maximálne dvom hráčkam o rok 

starším, ako odpovedá príslušnej kategórii podľa bodu 15.3. SP na základe súhlasu 

väčšiny družstiev, ktoré sa danej súťaže zúčastňujú."   

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/123-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Riadenie súťaží, článok XIV. Spustenie a ukončenie regionálnych súťaží, bod 

2)  

„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch je najneskôr do 30. 

apríla kalendárneho roka.“ 

sa mení na: 

„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednotlivých regiónoch je najneskôr 10 dní 

pred organizovaním Majstrovstiev Slovenska resp. mládežníckych pohárových súťaží 

SZFB, najneskôr však do 31. mája kalendárneho roka.“ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/124-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží nasledovne:  

v časti Riadenie súťaží, článok XX. Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové 

súťaže SZFB, bod 9)  

„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB sa uskutočňujú v 

termíne od 1. apríla do 30. mája kalendárneho roka.“ 

sa mení na: 

„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB sa uskutočňujú v 

termíne od 1. apríla do 30. júna kalendárneho roka.“ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/125-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

c) zrušenie poplatkov za rozhodnutia o štarte hráčov o dve kategórie vyššie 

d) zrušenie poplatkov za rôzne potvrdenia členom SZFB 
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NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/17/117-2021 

 

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." 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Predkladateľ – Oto Divinský   

 


