
 

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: 27. september 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 zmeny Disciplinárneho poriadku SZFB 

 

 

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

 

S pozdravom                                                                              
 
     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 21. september 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 21. 9. 2021  

Termín začiatku hlasovania 21. 9. 2021  

Termín ukončenia hlasovania 27. 9. 2021 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

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

Členovia orgánu, ktorí sa nezúčastnili hlasovania 

J. Matejka 

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 zmeny Disciplinárneho poriadku SZFB 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-22-2021 
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HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

Martin Kopejtko 23.09.2021 o 07:11 h 

Juraj Hvozdík 23.09.2021 o 10:26 h 

Miroslav Kunštek 21.09.2021 o 23:42 h 

Patrik Bulko 22.09.2021 o 10:10 h 

Roman Cibik 22.09.2021 o 22:08 h 

Juraj Matejka - 

Jakub Klobučník 22.09.2021 o 21:48 h 
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Bod č. 1 Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SZFB 

 

Popis 

 

Pred sezónou 2020/21 bol schválený Súťažný poriadok SZFB, ktorý upravil povinnosť 

podpisovania zápisu o stretnutí z kapitána na vedúceho družstva. Zmena súvisí s elektronickým 

potvrdzovaním online zápisu v ISF. Táto zmena nebola zakomponovaná do Disciplinárneho 

poriadku SZFB, preto je potrebné zosúladiť DP SZFB so SP SZFB a zmeniť „kapitána“ na 

„vedúceho družstva“, aby mohla Disciplinárna komisia SZFB riešiť odmietnutie podpísania 

zápisu o stretnutí vedúcim družstva tak ako to definuje Súťažný poriadok SZFB. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/22/144-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 4.6. Pozastavenie športovej činnosti 

alebo výkonu funkcie počas disciplinárneho konania 

"b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi ukončením zápasu a podpisom zápisu 

o stretnutí kapitánom konania, ktoré rozhodca zapísal do zápisu o stretnutí a kapitán 

podpísal, má okamžite pozastavenú športovú činnosť, resp. výkon funkcie v súťažiach 

a nesmie sa zúčastniť žiadneho stretnutia ako člen družstva až do rozhodnutia DK. V 

zápise o stretnutí musí byť v takomto prípade jasne uvedené, že ide o podnet k 

začatiu disciplinárneho konania." 

sa mení na: 

"b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi ukončením zápasu a podpisom zápisu 

o stretnutí vedúcim družstva konania, ktoré rozhodca zapísal do zápisu o stretnutí a 

vedúci družstva podpísal, má okamžite pozastavenú športovú činnosť, resp. výkon 

funkcie v súťažiach a nesmie sa zúčastniť žiadneho stretnutia ako člen družstva až do 

rozhodnutia DK. V zápise o stretnutí musí byť v takomto prípade jasne uvedené, že 

ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/22/145-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 4.6. Pozastavenie športovej činnosti 

alebo výkonu funkcie počas disciplinárneho konania 

"c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výkonu funkcie platí aj v prípade, keď je po 

zápase v zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, že sa člen družstva dopustil 

takéhoto priestupku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto skutočnosti berie klub 

na vedomie prostredníctvom kapitána, ktorý podpisuje zápis o stretnutí." 

sa mení na: 

"c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výkonu funkcie platí aj v prípade, keď je po 

zápase v zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, že sa člen družstva dopustil 

takéhoto priestupku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto skutočnosti berie klub 

na vedomie prostredníctvom vedúceho družstva, ktorý podpisuje zápis o stretnutí." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/22/146-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Časť II. Sadzobník previnení a trestov, I. - Sadzobník trestov za disciplinárne 

previnenia jednotlivcov 

"2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí kapitánom alebo uvedenie nepravdivých alebo 

urážlivých poznámok do zápisu o stretnutí. 

- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť zápasov." 

sa mení na: 

"2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim družstva alebo uvedenie nepravdivých 

alebo urážlivých poznámok do zápisu o stretnutí. 

- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť zápasov." 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 
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Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/22/144-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 4.6. Pozastavenie športovej činnosti 

alebo výkonu funkcie počas disciplinárneho konania 

"b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi ukončením zápasu a podpisom zápisu 

o stretnutí kapitánom konania, ktoré rozhodca zapísal do zápisu o stretnutí a 

kapitán podpísal, má okamžite pozastavenú športovú činnosť, resp. výkon funkcie v 

súťažiach a nesmie sa zúčastniť žiadneho stretnutia ako člen družstva až do 

rozhodnutia DK. V zápise o stretnutí musí byť v takomto prípade jasne uvedené, že 

ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania." 

sa mení na: 

"b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi ukončením zápasu a podpisom zápisu 

o stretnutí vedúcim družstva konania, ktoré rozhodca zapísal do zápisu o stretnutí a 

vedúci družstva podpísal, má okamžite pozastavenú športovú činnosť, resp. výkon 

funkcie v súťažiach a nesmie sa zúčastniť žiadneho stretnutia ako člen družstva až 

do rozhodnutia DK. V zápise o stretnutí musí byť v takomto prípade jasne uvedené, 

že ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania." 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/22/145-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 4.6. Pozastavenie športovej činnosti 

alebo výkonu funkcie počas disciplinárneho konania 

"c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výkonu funkcie platí aj v prípade, keď je po 

zápase v zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, že sa člen družstva dopustil 

takéhoto priestupku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto skutočnosti berie klub 

na vedomie prostredníctvom kapitána, ktorý podpisuje zápis o stretnutí." 

sa mení na: 

"c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výkonu funkcie platí aj v prípade, keď je po 

zápase v zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, že sa člen družstva dopustil 

takéhoto priestupku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto skutočnosti berie klub 

na vedomie prostredníctvom vedúceho družstva, ktorý podpisuje zápis o stretnutí." 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/22/146-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasledovne: 

Časť II. Sadzobník previnení a trestov, I. - Sadzobník trestov za disciplinárne 

previnenia jednotlivcov 

"2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí kapitánom alebo uvedenie nepravdivých alebo 

urážlivých poznámok do zápisu o stretnutí. 

- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť zápasov." 
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sa mení na: 

"2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim družstva alebo uvedenie nepravdivých 

alebo urážlivých poznámok do zápisu o stretnutí. 

- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť zápasov." 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Predkladateľ – Oto Divinský   

 


