
 

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  pondelok dňa 27. septembra 2021 o 10:00 h 

na sekretariáte SZFB, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

 
 
 
S pozdravom     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 20. septembra 2021 

 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2021 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Číslo zasadnutia:  23 

Orgán:   Prezídium SZFB 

Dátum zasadnutia: 27. september 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 

4. Nová dekáda slovenského florbalu 

5. Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

6. Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

7. Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

8. Návrh podpory pre kluby 

9. 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 27.09.2021 

Čas začiatku zasadnutia 10:00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 17:30 h 

Predsedajúci Martin Kopejtko, prezident SZFB 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 

 

Hostia prítomní na zasadnutí 

O. Divinský, H. Kunšteková 

 

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-23-2021 
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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. Nová dekáda slovenského florbalu 

5. Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

6. Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

7. Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

8. Návrh podpory pre kluby 

9. Návrh zmien legislatívnych poriadkov a predpisov 

10. Rôzne 

 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

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

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
4., 5., 8., 9. 

• 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. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

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

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/147-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• 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. Nová dekáda slovenského florbalu 

5. Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

6. Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

7. Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

8. Návrh podpory pre kluby 

9. Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Prezident M. Kopejtko predložil program zasadnutia, ktorý bol členom prezídia zaslaný. 

Vyzval členov prezídia, či majú pripomienky k programu a či chcú program upraviť. M. 

Kunštek navrhol doplniť nový bod č. 9. Návrh zmien legislatívnych poriadkov a predpisov. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia P-SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/148-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Nová dekáda slovenského florbalu 

5. Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

6. Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

7. Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

8. Návrh podpory pre kluby 

9. Návrh zmien legislatívnych poriadkov a predpisov 

10. Rôzne 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• 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/23/149-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenie P-SZFB/15/108-2021, P-SZFB/18/137-

2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Nová dekáda slovenského florbalu 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko uviedol členov do problematiky dokumentu Nová dekáda slovenského florbalu. 

Komunikoval s Jakubom Klobučníkom, ktorý má pod patronátom vytvorenie tohto 

dokumentu. Dokument bude vytvorený v dvoch podobách, jedna pre IFF, ktorá bude 

podrobnejšia a jedna verzia pre SZFB, ktorá bude stručná a zrozumiteľná. 

J. Klobučník predstavil úvodný návrh dokumentu. V dokumente je 10 okruhov. Navrhol, aby 

sa na dokumente stále pracovalo, aby vznikla pracovná skupina. V každom okruhu je 

potrebné zadefinovať, čo chceme docieliť. Prišli mu pripomienky od J. Hvozdíka 

a z marketingového oddelenia. Treba ich spoločne prediskutovať. 

J. Hvozdík navrhol dokument pre SZFB ešte viac zostručniť. Navrhuje niektoré drobné veci 

z dokumentu odstrániť. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh dokumentu Nová dekáda slovenského florbalu 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/150-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

informáciu o dokumente Nová dekáda slovenského florbalu 

b) schvaľuje  

termín zverejnenia dokumentu Nová dekáda slovenského florbalu v januári 2022 

c) ukladá 

dopracovať dokument Nová dekáda slovenského florbalu v spolupráci s odbornými 

komisiami 

Termín:  december 2021 / Zodpovedný: Jakub Klobučník 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-23-2021 

Bod č. 5 Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko informoval o príprave medzinárodného podujatia Six nations Floorball 

Challenge 2021, ktorý sa bude konať v Trenčíne. Z pôvodných 6 krajín sa ho zúčastnia iba 3 

krajiny – Slovensko, Poľsko a Nemecko. Informoval, že k turnaju mal pracovné stretnutie 

spoločne s Komisiou reprezentácie a medzinárodného florbalu 28.9. v Trenčíne, kde 

preberali jednotlivé úlohy spojené s prípravou turnaja. Podarilo sa získať nového partnera 

3XP, ktorý zabezpečí pitný režim našich reprezentácií.  

J. Klobučník sa informoval na financovanie turnaja, na čo mu M. Kopejtko odpovedal. 

J. Matejka hovoril o tom, že mnohé marketingové aktivity sa zrušili z dôvodu 

nepredvídateľnosti pri organizovaní podujatia z dôvodu opatrení proti ochoreniu Covid-19, 

či už v Trenčíne, ale aj z pohľadu príchodu reprezentácií z ostatných krajín. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/151-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko predložil návrh ako by mali fungovať realizačné tímy reprezentácií. Hlavný 

tréner reprezentačného družstva by mal byť zodpovedný za výber dvoch asistentov trénera 

a vedúceho družstva. SZFB zabezpečí ostatných členov – lekára, fyzioterapeuta a maséra. 

Zväz bude mať hlavného lekára, ktorému sú podriadení ďalší lekári tak, aby sa zabezpečila 

účasť lekára vždy na najväčších reprezentačných podujatiach. 

R. Cibik informoval, že pozná človeka, ktorý by vedel pripraviť jedálniček pre reprezentačné 

družstvá.  

M. Kopejtko ho požiadal, aby oslovil dotyčného človeka a pripravil tento univerzálny 

jedálniček. 

M. Kopejtko ešte informoval, že hlavný lekár bude poskytovať hráčom konzultácie ohľadom 

ich zdravotného stavu, hlavne počas reprezentačných podujatí, na ktorých nebude lekár 

prítomný. Počet lekárov bude taký, aby dokázali pokryť všetky dôležité reprezentačné akcie 

a vedeli sa v prípade potreby zastúpiť. 

M. Kopejtko predložil návrh reprezentačného trénera R. Mrázka ohľadom doplnenia 

realizačného tímu mužov o maséra a kondičného trénera L. Kovaříka. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/152-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) vymenúva 

Lukáša Kovaříka za člena realizačného tímu – maséra a kondičného trénera 

reprezentácie mužov Slovenska 

b) schvaľuje 

funkciu dvoch masérov na podujatia reprezentácií Slovenska (MS, Kvalifikácie MS a 

pod.) 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko požiadal sekretára zväzu O. Divinského, aby prezentoval aktuálny stav žiadostí 

v rámci programu „Letný florbal 2021“. O. Divinský vysvetlil, ktoré žiadosti sú ešte 

neschválené a treba ich schváliť. Následne prebehla diskusia medzi členmi ohľadom žiadosti 

zaslaných po termíne a k dvom žiadostiam k jednému podujatiu. Následne sa členovia P-

SZFB zhodli, že schvália všetky žiadosti a do budúceho roku pripravia jasnejšie 

a zrozumiteľnejšie pravidlá poskytovania podpory. Nedostatky v tomto roku vznikli z toho, 

že bolo nutné ihneď po zvolení do prezídia pripraviť podmienky. Tie bude potrebné v roku 

2022 odstrániť. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Zoznam žiadostí klubov v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/153-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) klubu FBK AS Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € na 

podujatie Salming Floorball Camp 3 v dňoch 25.7. – 30.7.2021 

b) klubu FBK AS Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € na 

podujatie Salming Floorball Cup v dňoch 20.8. – 22.8.2021 

c) klubu ŠK 1. FBC Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € 

na podujatie Trenčín Floorball Games 2021 (ml. žiaci) v dňoch 3.9. – 5.9.2021 

d) klubu ŠK 1. FBC Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € 

na podujatie Trenčín Floorball Games 2021 (st. žiaci) v dňoch 3.9. – 5.9.2021 

e) klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava v rámci programu podpory „Letný florbal 

2021“ sumu 450 € na podujatie Letný kemp 2021 - 3. v dňoch 23.8. – 27.8.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/154-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• žiadosti a podporu v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ podané po 

termíne: 
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a) klubu FaBK ATU Košice sumu 500 € na podujatie Cassovia Games v dňoch 

31.07.2021 

b) klubu Off Season Training sumu 500 € na podujatie Florbalový tábor 2021 v 

dňoch 16.8. – 20.8.2021 

c) klubu Snipers Bratislava sumu 500 € na podujatie Florbalové dobrodružstvo v 

dňoch 9.8. – 13.8.2021 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 8 Návrh podpory pre kluby 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko predstavil svoju víziu ďalšej podpory klubov, ktorá by spočívala vo finančnej 

podpore viazanej na odmenu pre trénera mládeže a pre sekretára. Predpokladaný návrh by 

sa týkal klubov, ktoré disponujú prihlásenými družstvami v súťažiach v aspoň 4 vekových 

kategóriách. 

P. Bulko navrhuje, aby podpora bola rozdelená do 3 až 4 kategórií, kde by boli zadefinované 

podmienky a povinnosti a následne na základe toho by sa prerozdeľovala klubom aj výška 

podpory. 

M. Kopejtko uviedol, že cieľom je motivovať kluby plniť povinnosti a podmienky. 

J. Hvozdík navrhuje poskytnúť radšej nižšiu podporu, ale za to viacerým klubom. Takisto 

navrhuje, že podpora nemusí byť od septembra, teda od začiatku líg, ale môže začať neskôr, 

keď sa program podpory pripraví. 

Členovia P-SZFB sa dohodli, že zadajú úlohu novej Komisii rozvoja a regionálneho florbalu, 

aby pripravila nejaký návrh možnej podpory klubom. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/155-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť návrh programu podpory pre kluby 

Termín: najbližšie zasadnutie P-SZFB / Zodpovedný: Roman Cibik 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 9 Návrh zmien legislatívnych poriadkov a predpisov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kunštek navrhol zmenu v Prestupovom poriadku SZFB v bode o striedavom štarte, kde 

chcel lepšie upresniť znenie súčasného textu, aby bolo zrozumiteľnejšie aj pre kluby. 

J. Hvozdík navrhuje zjednodušiť celé znenie striedavého štartu v poriadku, ale treba to 

pripraviť do budúcej sezóny. Treba zistiť aký je záujem o striedavý štart a podľa toho 

pripraviť zmeny v poriadku. Preto navrhuje nateraz zmenu neschváliť a pripraviť na budúcu 

sezónu. 

M. Kopejtko vysvetlil problém s klubom FBC Grasshoppers Žilina, ktorý pred sezónou 

nesplnil podmienku požiadať o omladšenie hráčov - mužov, aby mohli hrať za juniorov 

v aktuálnej sezóne. 

J. Hvozdík informoval, že daný klub stiahne svoju žiadosť, ak sa to bude týkať iba ich klubu 

a ostatné kluby si povinnosť splnili. 

P. Bulko navrhol osloviť všetkých 23 klubov, ktoré majú juniorské družstvá s otázkou, či by 

využili možnosť požiadať o omladšenie aj po termíne. 

M. Kopejtko reagoval, že nie je za umožnenie tejto možnosti, kluby boli informované, že 

musia požiadať o omladšenie ešte pred sezónou. Predložil stanovisko Ligovej komisie, ktorá 

neodporúča opätovné umožnenie požiadať o omladšenie hráčov 

M. Kunštek sa taktiež vyjadril, že počas už prebiehajúcej sezóny neodporúča, aby sa zmenili 

pravidlá. 

  

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Návrh zmeny Prestupového poriadku SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/156-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh zmeny Prestupového poriadku SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 0 

• PROTI: 7 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Matejka, Klobučník, Kunštek) 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/157-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh zmeny Predpisu súťaže JEX od klubu AC UNIZA Žilina 
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Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 0 

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

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 1 (Bulko) 

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 10 Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko informoval o žiadosti poslanej P. Vrbom prezídiu. 

H. Kunšteková hovorila o tom, že sekretár regiónu nemá prácu iba na doma, keby nebolo 

opatrení proti Covid-19 tak by musel v uplynulej sezóne pracovať aj v teréne, navštevovať 

súťaže a kluby. 

M. Kunštek informoval, že sekretár regiónu je potrebný pri organizovaní a koordinácii 

školských súťaží. 

 

J. Hvozdík oslovil členov prezídia, či majú nejaké pripomienky k stanovám zväzu, nakoľko 

pripravuje ich úpravu.  

 

J. Hvozdík informoval o reglemente súťaží a tiež aj dodatku k zmluve o spolupráci medzi 

SZFB a SZFB s.r.o. Oba materiály pripraví na nasledujúce zasadnutie prezídia. 

 

J. Hvozdík otvoril otázku rozvoja ženského florbalu. Podľa neho je potrebné otvoriť také 

súťaže, aby boli atraktívne pre kluby, aby sa ich chceli zúčastniť a aby odohrali čo najviac 

súťaží. To znamená otvoriť súťaže iba v niektorých vekových kategóriách a spojiť ich – po 

komunikácii s klubmi. 

M. Kunštek vysvetlil nastavenie súťaže Superliga U15 dievčat a podľa neho sa mala otvoriť 

v tejto sezóne. 

P. Bulko vysvetlil ako fungujú dievčenské súťaže v regiónoch. 

Členovia p-SZFB sa dohodli, že J. Hvozdík a P. Bulko sa skontaktujú s klubmi, ktoré majú 

dievčenské družstvá a dohodnú ďalší postup. 

 

J. Matejka otvoril otázku hál, v ktorých je umožnené hrať florbal.  

J. Hvozdík navrhol, aby sa pre budúcu sezónu urobila znova pasportizácia hál a nastavili 

podmienky, kde sa môže hrať aká súťaž. 

 

M. Kunštek informoval o príprave školských súťaží v aktuálnom školskom roku. 

 

M. Kopejtko informoval, že absolvoval  seminár k športovej infraštruktúre pod hlavičkou 

Ministerstva školstva SR. Seminára sa zúčastnili prezident SOŠV, zástupcovia všetkých 

veľkých národných športových zväzov i členovia vlády. Cieľom seminára bolo uchopiť cestu 

budovania športovej štruktúry každodennej potreby, tzn. nie veľké národné projekty. 

Informoval o spolupráci a spoločnom postupe halových športov pri aktivitách smerujúcich 

k budovaniu športových hál. 

 

P. Bulko otvoril otázku odmeňovania predsedov odborných komisií. Informoval o činnosti 

predsedu KRO, ktorý pracuje na každodennej báze, nominuje rozhodcov, kontroluje zápisy, 

koordinuje členov regionálnych súťažiach, pripravuje školenia atď. Podľa vyjadrenia nemá 

pocit podpory zo strany prezídia.  

M. Kopejtko povedal, že odmeňovaním nad rámec súčasného finančného ohodnotenia sa 

budú zaoberať koncom roka a takisto aj koncom sezóny. 

H. Kunšteková informovala, že jednorázová odmena sa udeľuje vždy na konci sezóny, 

členovia odborných komisií sú vyplácaní ¼ ročne a členovia KRO mesačne. 
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Zoznam podkladov k bodu 

 

• ústne na zasadnutí 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/158-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• žiadosť Petra Vrbu adresovanú prezídiu 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/159-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• usporiadať online schôdzku s klubmi dievčenských družstiev 

Termín: november 2021 / Zodpovední: Patrik Bulko, Juraj Hvozdík 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/160-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Petra Zámečníka za člena Disciplinárnej komisie SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

• ZA: 4 (Kopejtko, Cibik, Matejka, Kunštek) 

• PROTI: 0 
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• ZDRŽAL SA: 3 (Bulko, Klobučník, Hvozdík) 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania 

 

• SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/147-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/148-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Nová dekáda slovenského florbalu 

5. Informácia o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

6. Návrh na doplnenie členov realizačných tímov reprezentácií 

7. Návrh podpory v rámci programu „Letný florbal 2021“ 

8. Návrh podpory pre kluby 

9. Návrh zmien legislatívnych poriadkov a predpisov 

10. Rôzne 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/149-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenie P-SZFB/15/108-2021, P-SZFB/18/137-

2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/150-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

informáciu o dokumente Nová dekáda slovenského florbalu 

b) schvaľuje  

termín zverejnenia dokumentu Nová dekáda slovenského florbalu v januári 2022 

c) ukladá 

dopracovať dokument Nová dekáda slovenského florbalu v spolupráci s odbornými 

komisiami 

Termín:  december 2021 / Zodpovedný: Jakub Klobučník 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/151-2021 
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Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o príprave turnaja Six Nations Floorball Challenge 2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/152-2021 

 

Prezídium SZFB 

a) vymenúva 

Lukáša Kovaříka za člena realizačného tímu – maséra a kondičného trénera 

reprezentácie mužov Slovenska 

b) schvaľuje 

funkciu dvoch masérov na podujatia reprezentácií Slovenska (MS, Kvalifikácie MS a 

pod.) 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/153-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) klubu FBK AS Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € na 

podujatie Salming Floorball Camp 3 v dňoch 25.7. – 30.7.2021 

b) klubu FBK AS Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € na 

podujatie Salming Floorball Cup v dňoch 20.8. – 22.8.2021 

c) klubu ŠK 1. FBC Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € 

na podujatie Trenčín Floorball Games 2021 (ml. žiaci) v dňoch 3.9. – 5.9.2021 

d) klubu ŠK 1. FBC Trenčín v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ sumu 500 € 

na podujatie Trenčín Floorball Games 2021 (st. žiaci) v dňoch 3.9. – 5.9.2021 

e) klubu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava v rámci programu podpory „Letný florbal 

2021“ sumu 450 € na podujatie Letný kemp 2021 - 3. v dňoch 23.8. – 27.8.2021 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/154-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• žiadosti a podporu v rámci programu podpory „Letný florbal 2021“ podané po 

termíne: 

a) klubu FaBK ATU Košice sumu 500 € na podujatie Cassovia Games v dňoch 

31.07.2021 

b) klubu Off Season Training sumu 500 € na podujatie Florbalový tábor 2021 v 

dňoch 16.8. – 20.8.2021 

c) klubu Snipers Bratislava sumu 500 € na podujatie Florbalové dobrodružstvo v 

dňoch 9.8. – 13.8.2021 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/155-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť návrh programu podpory pre kluby 

Termín: najbližšie zasadnutie P-SZFB / Zodpovedný: Roman Cibik 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/23/158-2021 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• žiadosť Petra Vrbu adresovanú prezídiu 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/159-2021 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• usporiadať online schôdzku s klubmi dievčenských družstiev 

Termín: november 2021 / Zodpovední: Patrik Bulko, Juraj Hvozdík 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/160-2021 

 

Prezídium SZFB vymenúva 

• Petra Zámečníka za člena Disciplinárnej komisie SZFB 

 

 

 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/156-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh zmeny Prestupového poriadku SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/23/157-2021 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• predložený návrh zmeny Predpisu súťaže JEX od klubu AC UNIZA Žilina 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský  

Overovateľ – Patrik Bulko  

 




