
 

1  Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB Edícia 2022 

 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční 

v  pondelok dňa 19. septembra 2022 o 11:00 h 

v Bratislave, sekretariát SZFB, Junácka 6. 

 

 

 
 
 
S pozdravom     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 11. septembra 2022 

 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2022 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Číslo zasadnutia:  14 

Orgán:   Prezídium SZFB 

Dátum zasadnutia: 19. september 2022 (pondelok) 

Čas zasadnutia: 11:00 h 

Miesto zasadnutia: Bratislava, sekretariát SZFB, Junácka 6 

 

PROGRAM 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Program podpory 

5. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

6. Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

7. Informácia o školskej súťaži 22/23 

8. Informácia o logu Slovenský florbal 

9. Slovenský pohár 

10. 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 19.09.2022 

Čas začiatku zasadnutia 11:00 h 

Čas ukončenia zasadnutia 18:40 h 

Predsedajúci Martin Kopejtko, prezident SZFB 

Zapisovateľ Oto Divinský 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 

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

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-14-2022 
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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. Program podpory 

5. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

6. Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

7. Informácia o školskej súťaži 22/23 

8. Informácia o logu Slovenský florbal 

9. Slovenský pohár 

10. Rôzne 

 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
2.-4. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
5.-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/14/082-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

 

Navrhovaný program zasadnutia 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Program podpory 

5. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

6. Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

7. Informácia o školskej súťaži 22/23 

8. Informácia o logu Slovenský florbal 

9. Slovenský pohár 

10. Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

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

Svoje témy predložia členovia prezídia v bode Rôzne. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Program zasadnutia P-SZFB 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/083-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Program podpory 

5. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

6. Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

7. Informácia o školskej súťaži 22/23 

8. Informácia o logu Slovenský florbal 

9. Slovenský pohár 

10. Rôzne 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• 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 

 

J. Klobučník sa vyjadril k svojej úlohe vypracovať dokument Nová dekáda slovenského 

florbalu.  Hovoril, že stratil ideu, či tento dokument potrebujeme. Nemáme v ňom 

zakomponované vizionárske veci, ktoré potrebujeme. Na konferencii padli otázky na ktoré 

nemáme odpovede – sledovanosť TV, prínos školského športu, atď. Chýbajú nám dáta. Tým, 

že to spracujeme bez dát, nebude to postačujúce. Na záver sa pýtal, či má dokument 

v takomto formáte zmysel. Na čo mu odpovedal J. Hvozdík, že má to zmysel. 

R. Cibik informoval, že má predbežne vypracované ponuky, otázne je, či sa na to nájdu 

peniaze, na čo mu odpovedal J. Hvozdík, že peniaze sa v rozpočte nájdu. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Správa o plnení uznesení 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/084-2022 

 

Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenie P-SZFB/08/039-2022, P-SZFB/08/042-

2022, P-SZFB/08/051-2022 

c) schvaľuje 

nový termín plnenia uznesení P-SZFB/23/150-2021: 15.10.2022, P-SZFB/08/055-

2022: 15.1.2023 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Program podpory 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko uviedol tento bod programu. Predstavil rozdelenie programu podpory na 4 

kategórie: družstvá mládeže, súťažné kategórie, ženský florbal – vznik nových družstiev 

a navrhol nový program na podporu podujatí. 

J. Hvozdík ho doplnil a upozornil, že je potrebné ešte pripraviť kritéria a schváliť ich. Komisia 

rozvoja by mala navrhnúť kritéria pre ženský florbal. 

M. Kopejtko informoval, že vznikli nové dievčenské družstvá staršej prípravky a mladších 

žiačok. Zároveň prezentoval nový program podpory a predbežné podmienky na podporu 

florbalových podujatí – turnajov. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/085-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle schváleného uznesenia č. P-SZFB/08/046-2022, písm. c) zo dňa 20.6.2022   

návrh podpory v roku 2022 klubom SZFB s aspoň 2 dohranými súťažnými 

kategóriami v sezóne 2021/22, z toho s minimálne 1 súťažnou kategóriou mládeže 

(kluby), nasledovne: 

- 165 € / 1 regionálna súťažná kategória / klub 

- 330 € / 1 celoštátna súťažná kategória / klub (M1, Z1, JEX, U16, bez MEX a 

ZEX) 

Podpora sa poskytne na základe zmluvy SZFB s klubom, s jej uzavretím v októbri 

2022, so zmluvne určeným spôsobom vyúčtovania - refundácie za náklady na 

kategórie dospelých, aj mládeže, za obdobie 1. január 2022 až 30. november 2022, s 

predložením vyúčtovania najneskôr do 7.12.2022, s výplatou podpory do 

30.12.2022. 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Informácia o využití kapitálových výdavkov 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

Bod prezentoval J. Hvozdík, ktorý informoval o spôsobe použitia kapitálových prostriedkov 

a priebehu verejného obstarávania. Navrhol v opise VO zmeniť počet ihrísk na rozlohu v m2. 

R. Cibik navrhol, aby sa na povrchu konali podujatia primárne organizované zväzom. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/086-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripomienkovať podmienky verejného obstarávania na využitie kapitálových 

prostriedkov SZFB 

Termín: 26.9.2022  / Zodpovední: členovia P-SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

Po tomto bode navrhol predsedajúci zasadnutia M. Kopejtko prestávku od 12:50 do 

14:00 hodine. 
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Bod č. 6 Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

J. Hvozdík informoval o zmene konateľov SZFB s.r.o., kde doterajších konateľov nahradí 

jeden konateľ. 

R. Cibik sa vyjadril, že by mal takisto záujem o post konateľa, ale potrebuje si to ešte 

premyslieť. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/087-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o zmene konateľov SZFB s.r.o. od 20.9.2022 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Informácia o školskej súťaži 22/23 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko informoval, že aj napriek personálnym zmenám na ministerstve školstva, aj 

naďalej budú školské florbalové súťaže zastrešené ministerstvom. Oproti 

predchádzajúcemu ročníku pribudli súťaže stredných škôl.  

M. Kunštek ho doplnil, že herný systém zostáva rovnaký ako minulý rok, hrať budú chlapci aj 

dievčatá, celonárodné finále bude ako minulý rok pod hlavičkou zväzu. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/088-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o školských súťažiach v školskom roku 2022/23 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/089-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť výberové konanie na dodávateľa materiálno-technického vybavenia pre 

finalistov školských športových súťaží 22/23 

Termín: 28.2.2023  / Zodpovedný: R. Cibik 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 



 

10  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-14-2022 

Bod č. 8 Informácia o logu Slovenský florbal 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko prečítal mail od Ľ. Sarnovského (nemohol sa zúčastniť prezídia), kde informoval 

o výsledku autorskej súťaže návrhu loga Slovenský florbal. 

J. Klobučník doplnil informácie o priebehu súťaže. Kontaktoval firmu, ktorá vytvorila logo 

Českého florbalu a informoval o spolupráci Českého florbalu s danou firmou na realizácii 

loga. 

Členovia prezídia si pozreli návrhy z autorskej súťaže. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/090-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu k výsledku verejne vyhlásenej autorskej súťaže návrhu loga Slovenský 

florbal 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 9 Slovenský pohár 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

J. Hvozdík informoval, že Slovenský pohár je pripravený, mal by byť od sezóny 2023/24. Je 

potrebné zohnať nejakého partnera. Vie si predstaviť prepojiť vonkajší florbal so Slovenským 

florbalom, treba len premyslieť ako. 

J. Klobučník sa pýtal ako prepojiť amatérskych florbalistov s klubmi SZFB. 

R. Cibik si myslí, že je potrebné osloviť kluby s otázkou, či majú záujem hrať takýto formát 

Slovenského pohára. 

J. Hvozdík sa pýtal, či chceme Slovenský pohár organizovať, ak áno tak treba hľadať termíny. 

P. Bulko navrhuje využiť koniec augusta v rámci letnej prípravy klubov. 

J. Hvozdík odporúča termín máj – august a využiť k tomu vonkajšie ihriská. 

Členovia následne všeobecne diskutovali o možných podmienkach Slovenského pohára. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/091-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu k Slovenskému poháru 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/093-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť návrh súťaže Slovenský pohár 2023/24 

Termín: 30.11.2022 / Zodpovední: členovia P-SZFB 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 10 Rôzne 

 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 

M. Kopejtko sa opäť vrátil k podpore podujatí. Prezentoval predbežné kritéria na podporu. 

Následne členovia prezídia diskutovali o  podmienkach podpory pre florbalové podujatia. 

M. Kopejtko informoval o programoch reprezentačných družstiev do MS. Ocenil kvalitatívny 

progres reprezentácie juniorov a zadal reprezentačným trénerom junioriek a mužov, aby 

predložili hodnotiace správy o príprave a pôsobení na MS. 

M. Kopejtko ďalej informoval o zámere znížiť počty členov v odborných komisiách 

a v regionálnych radách. Cieľom je znížiť počet na 3 členov a zefektívniť činnosť odborných 

komisií a regionálnych rád. Niektoré komisie pracujú intenzívne, niektoré len nárazovo. KRO 

by mala od januára 2023 pracovať na rozvoji rozhodcov. 

J. Hvozdík sa vyjadril, že ide o zefektívnenie práce komisií. Bude zapojených menej ľudí, ale 

o to viac budú ohodnotení. Takisto by uvítal, keby by vznikla asociácia rozhodcov. 

M. Kunštek hovoril o tom, že zamestnaním regionálnych sekretárov, 5-členné regionálne 

rady stratili význam. A navrhuje, aby regionálni sekretári boli zároveň členmi Ligovej komisie. 

J. Matejka predostrel otázku ohľadom pôsobenia komisie reprezentácie. V rámci komisie 

majú rozpracované projekty, kde sú zapojení všetci členovia, čo bude s nimi. 

J. Hvozdík navrhol výšky odmien – 200 € pre predsedu, 150 € pre člena, občasné komisie – 

150 € pre predsedu a 100 € pre člena. 

M. Kunštek informoval o záujemkyni do funkcie predsedu Odvolacej komisie. Navrhuje, aby 

na najbližšej konferencii bol zaradený bod „Voľba predsedu Odvolacej komisie“. 

R. Cibik vyjadril pohoršenie nad absolútnou mediálnou ignoranciou zo strany zväzu pri turnaji 

Slovak Floorball Cup. Organizátori zaslali tlačové správy a neboli zverejnené, takisto žiadne 

iné informácie aj napriek tomu, že ide o najväčší florbalový turnaj na Slovensku, kde boli 

zastúpené slovenské kluby. Mrzí ho, že sa také niečo stalo. Pritom o iných turnajoch sa na 

zväzových médiách informovalo. Má presvedčenie, že boli ako klub potrestaní. Nemôže byť 

turnaj spájaný s klubom Capitol. Chcel by sa dopátrať k dôvodu, prečo turnaj nebol 

propagovaný na stránkach zväzu. Je to hanba pre SZFB, že takýto veľký turnaj nebol 

medializovaný na stránke a sociálnych médiách SZFB. 

M. Kopejtko reagoval na R. Cibika. Práve preto sa bude SZFB snažiť podporovať podujatia 

formou programu podpory. A taktiež si myslí, že o takom turnaji malo byť vo zväzových 

médiách informované. 

P. Bulko sa pripojil k R. Cibikovi, upozornil, že ani turnaj, ktorý organizoval on, taktiež nebol 

medializovaný na zväzovej stránke a sociálnych médiách. 

J. Hvozdík sa vyjadril, že by sa to už nemalo stať aj vďaka novému programu podpory pre 

organizáciu florbalových podujatí. 

R. Cibik sa vyjadril, že na webe chýbali aj články k MS junioriek. Treba zverejňovať na webe 

častejšie články, treba mať obsahový plán, zlepšiť prácu so sociálnymi médiami. 

J. Matejka takisto potvrdil, že na webe chýbali články a vyjadrenia k MS junioriek. 

J. Klobučník sa pýtal podľa čoho sa určuje, ktoré zápasy sa budú streamovať. 

J. Hvozdík hovoril, že zväz nemá exkluzivitu partnera pre MEX, je možné že huste.tv nemá 

kapacity na pokrytie všetkých zápasov. 

R. Cibik sa pýtal, aký význam má zmluva s klubmi MEX, keď betRing ukončil so zväzom 

spoluprácu. J. Hvozdík mu odpovedal, že sa bude robiť dodatok k zmluve. 

R. Cibik prezentoval názor, že by zväz mal možnosť vyberať program zápasov do TV. Taktiež 

sa pýtal, čo bude s logami betRing na dresoch rozhodcov. J. Hvozdík mu odpovedal, že sa 

budú musieť prelepiť. 
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R. Cibik navrhol, aby sa pred rokovaniami s partnermi rokovalo najprv s klubmi, kde by sa 

dohodli určité podmienky - mantinely, v ktorých sa môže marketing zväzu pohybovať pri 

vyjednávaniach. 

J. Klobučník sa pýtal, čo vieme urobiť, aby sme mali možnosť ovplyvniť výšku príspevku 

uznanému športu pre zväz. 

M. Kopejtko mu odpovedal, že štátny tajomník pre šport I. Husár to chcel zmeniť do 

spravodlivejšej roviny. Najdôležitejšie údaje do rovnice výpočtu PUŠ sú členská základňa do 

23 rokov, úspechy na MS, propagácia a poznateľnosť športu a záujem o šport. Štátny 

tajomník chcel, aby sa prieskum záujmu robil častejšie ako 1x do roka. Teraz je nejasná 

politická situácia, nakoľko minister podal demisiu. Všetko bude závisieť od nového štátneho 

tajomníka pre šport. 

P. Bulko predložil žiadosť o vyčlenenie príspevku na cestovné náklady pre regionálnych 

rozhodcov. Zrazu by bolo viac rozhodcov na nominácie. Navrhuje pre regióny Západ a Stred 

600 € a pre regióny Bratislava a Východ 300 €. Rozhodcovia v regióne Západ sú zväčša 

z Trenčína a okolia a majú problém cestovať do vzdialenejších miest. 

P. Bulko ďalej navrhol, aby rozhodca, ktorý rozhodoval zápas sám, dostal odmenu vo výške 

1,5 násobku. 

H. Kunšteková upozornila, že odmena vo výške 1,5 násobku musí byť zadefinovaná 

v predpisoch zväzu. 

J. Hvozdík navrhol, aby sa klubom nevracali peniaze za nedostavených rozhodcov na 

zápasoch. 

M. Kunštek navrhol, aby sa takýmto rozhodcom, ktorí odpískajú zápas sami, udelila odmena 

vo výške odmeny oboch rozhodcov. 

P. Bulko sa pýtal na možnosti prepojenia ISF so vzdelávacím portálom a taktiež, kto 

rozhoduje o tom, ktoré zápasy sa odvysielajú v TV JOJ Šport, nakoľko klub ŠK Victory Stars 

Dubnica nad Váhom nemá záujem o televízne zápasy. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/094-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• vypracovať kritéria pre podporu podujatí 

Termín: 31.12.2022 / Zodpovední: R. Cibik, P. Bulko, J. Klobučník, J. Matejka 

 

Hlasovanie o uznesení 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0 

• NEHLASOVAL: 0  

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 



 

14  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-14-2022 

SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/082-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/083-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• program zasadnutia P-SZFB: 

1. Otvorenie, voľba overovateľa a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia P-SZFB 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Program podpory 

5. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

6. Informácia o zmene konateľov SZFB s.r.o. 

7. Informácia o školskej súťaži 22/23 

8. Informácia o logu Slovenský florbal 

9. Slovenský pohár 

10. Rôzne 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/084-2022 

 

Prezídium SZFB 

d) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení 

e) schvaľuje 

vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenie P-SZFB/08/039-2022, P-SZFB/08/042-

2022, P-SZFB/08/051-2022 

f) schvaľuje 

nový termín plnenia uznesení P-SZFB/23/150-2021: 15.10.2022, P-SZFB/08/055-

2022: 15.1.2023 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/085-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle schváleného uznesenia č. P-SZFB/08/046-2022, písm. c) zo dňa 20.6.2022   

návrh podpory v roku 2022 klubom SZFB s aspoň 2 dohranými súťažnými 

kategóriami v sezóne 2021/22, z toho s minimálne 1 súťažnou kategóriou mládeže 

(kluby), nasledovne: 

- 165 € / 1 regionálna súťažná kategória / klub 

- 330 € / 1 celoštátna súťažná kategória / klub (M1, Z1, JEX, U16, bez MEX a 

ZEX) 
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Podpora sa poskytne na základe zmluvy SZFB s klubom, s jej uzavretím v októbri 

2022, so zmluvne určeným spôsobom vyúčtovania - refundácie za náklady na 

kategórie dospelých, aj mládeže, za obdobie 1. január 2022 až 30. november 2022, s 

predložením vyúčtovania najneskôr do 7.12.2022, s výplatou podpory do 

30.12.2022. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/086-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripomienkovať podmienky verejného obstarávania na využitie kapitálových 

prostriedkov SZFB 

Termín: 26.9.2022  / Zodpovední: členovia P-SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/087-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o zmene konateľov SZFB s.r.o. od 20.9.2022 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/088-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o školských súťažiach v školskom roku 2022/23 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/089-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť výberové konanie na dodávateľa materiálno-technického vybavenia pre 

finalistov školských športových súťaží 22/23 

Termín: 28.2.2023  / Zodpovedný: R. Cibik 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/090-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu k výsledku verejne vyhlásenej autorskej súťaže návrhu loga Slovenský 

florbal 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/091-2022 

 

Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu k Slovenskému poháru 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/14/093-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť návrh súťaže Slovenský pohár 2023/24 

Termín: 30.11.2022 / Zodpovední: členovia P-SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/14/094-2022 

 

Prezídium SZFB ukladá 

• vypracovať kritéria pre podporu podujatí 

Termín: 31.12.2022 / Zodpovední: R. Cibik, P. Bulko, J. Klobučník, J. Matejka 

 

 

 

 

 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský  

Overovateľ – Patrik Bulko  

 




