
 

1   Informácia o hlasovaní per rollam Prezídia SZFB Edícia 2022 

 

 

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: 19. október 2022 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 Príkladného sadzobníka poriadkových pokút 

2. Riadiaci orgán 1. ligy dorastencov 

3. Výklad Súťažného poriadku SZFB 

4. Podpora klubov 

5. Návrh odmien členov RR Bratislava 

6. Využitie finančných prostriedkov z rozpočtov RR Bratislava a Západ 

 

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

 

S pozdravom                                                                              
 
     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 14. augusta 2022 

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 14. 10. 2022 

Termín začiatku hlasovania 14. 10. 2022  

Termín ukončenia hlasovania 19. 10. 2022 

Predkladateľ Divinský Oto 

Zapisovateľ Divinský Oto 

 

Členovia orgánu, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

M. Kopejtko, J. Hvozdík, P. Bulko, R. Cibik, J. Matejka, M. Kunštek, 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 Príkladného sadzobníka poriadkových pokút 

2. Riadiaci orgán 1. ligy dorastencov 

3. Výklad Súťažného poriadku SZFB 

4. Podpora klubov 

5. Návrh odmien členov RR Bratislava 

6. Využitie finančných prostriedkov z rozpočtov RR Bratislava a Západ 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 
1.-6. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 
 

• sú archivované 
na sekretariáte SZFB 

 

 

 

Číslo zápisnice P-SZFB/Z-15-2022 
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HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU 

Bulko Patrik 16.10.2022 o 12:28 h 

Cibik Roman 19.10.2022 o 17:07 h 

Hvozdík Juraj 18.10.2022 o 20:36 h 

Klobučník Jakub 17.10.2022 o 20.23 h 

Kopejtko Martin 15.10.2022 o 10:05 h 

Kunštek Miroslav 15.10.2022 o 08:58 h 

Matejka Juraj 17.10.2022 o 08:44 h 
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Bod č. 1 Návrh Príkladného sadzobníka poriadkových pokút 

 

Popis 

 

Ide o opätovné hlasovanie k tomuto návrhu, nakoľko predchádzajúceho hlasovania sa 

nemohol zúčastniť J. Klobučník z dôvodu dovolenky. V mailovej komunikácii navrhol 

opätovné hlasovanie. 

Zmena v predpise nastáva z dôvodu novej súťaže 1. ligy starších žiačok a je potrebné túto 

súťaž doplniť do sadzobníka pokút v časti regionálne súťaže. V predchádzajúcom hlasovaní 

per rollam nebol tento predpis schválený, nakoľko sa viacerí členovia prezídia nestotožnili 

s výškou pokuty 200 € za odstúpenie zo súťaže SZy1, preto v tomto návrhu je výška pokuty 

stanovená na 800 €. 

Ďalšou zmenou je zrušenie 70% kvóty pri neúčasti vedúcich družstiev na zápasoch, nakoľko 

podľa nového znenia Predpis o povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva sú 

družstvá povinné mať na každom jednom zápase vedúceho družstva. Nový predpis je 

ústretovejší pri vyškolení vedúcich družstiev, nakoľko ho vykonáva sekretár klubu 

a kedykoľvek môže zaregistrovať svojich vedúcich družstiev pre danú sezónu. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• Príkladný sadzobník poriadkových pokút 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/095-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Príkladný sadzobník poriadkových pokút 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

• ZA: 5 / Kopejtko, Matejka, Kunštek, Bulko, Klobučník 

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 2 / Hvozdík, Cibik  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 2 Riadiaci orgán 1. ligy dorastencov 

 

Popis 

 

V Súťažnom poriadku SZFB, v článku 3.1. - Rozdelenie úrovní súťaží nemáme nikde zaradenú 

1. ligu dorastencov. Nakoľko je táto súťaž veľmi špecifická a pozostáva v podstate z 3 úrovní 

tak je potrebné aj toto rozdeliť a určiť riadiaci orgán súťaže pre nadstavbovú časť súťaže, 

ktorým by mala byť LK SZFB. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/096-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• pre 1. ligu dorastencov riadiaci orgán súťaže Ligovú komisiu SZFB 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 / Kunštek  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 3 Výklad Súťažného poriadku SZFB 

 

Popis 

 

DK SZFB navrhla upraviť zmeny Súťažného poriadku SZFB. Zmeny vyplývajú z nových pravidiel 

florbalu schválených IFF. Nakoľko už nie je možné schvaľovať zmeny Súťažného poriadku SZFB 

počas sezóny, navrhujeme zvoliť formu „výkladu“ poriadku. Výklad predpisov je v kompetencii 

prezídia.   

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/097-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 11.6. Práva a povinnosti 

delegovaných rozhodcov, písm. f), j) a k) nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/098-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 11.7. Práva a povinnosti observerov 

zápasov, písm. g) nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

- v prípade ak observer zaznamená priestupok hráča, ktorý rozhodca nevidel 

alebo nemohol vidieť a za ktorý mala byť podľa jeho názoru udelený hráčovi 

trest do konca zápasu (ČK), oznámi priestupok rozhodcovi ihneď po zápase a je 

povinný uviesť tento priestupok do zápisu o stretnutí ešte predtým, než vedúci 

družstva podpíše zápis o stretnutí 
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Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/099-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 13.2. písm. i), bod II. nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

- „previnenie hráča uvedené v zápise“ sa považuje aj za „podnet k začatiu 

disciplinárneho konania uvedený v zápise o stretnutí, resp. začaté disciplinárne 

konanie voči hráčovi“ 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Podpora klubov 

 

Popis 

 

Na ostatnom zasadnutí P-SZFB bolo schválené uznesenie P-SZFB/14/085-2022, v ktorom 

bola schválená výška podpory pre kluby 165 € a 330 €. Na tento program podpory bolo 

schválených celkovo 50000 €. Po presnom sčítaní počtu družstiev klubov, ktoré spĺňajú 

podmienky podpory sa zistilo, že družstiev je menej a môže sa tak podpora jednotlivým 

klubom navýšiť na 180 € a 360 €. Tým pádom sa navrhuje zrušiť pôvodné uznesenie 

a schváliť nové uznesenie s rovnakým znením, ale s upravenými sumami podpory. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/100-2022 

 

Prezídium SZFB 

a) ruší 

uznesenie č. P-SZFB/14/085-2022 

b) 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: 

- 180 € / 1 regionálna súťažná kategória / klub 

- 360 € / 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 návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Návrh odmien členov RR Bratislava 

 

Popis 

 

Dňa 21.9.2022 sa konalo stretnutie zástupcov klubov regiónu Bratislava, na ktorom sa 

diskutovalo aj o odmenách pre členov RR Bratislava. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 7 

klubov z 23 klubov. Následne RR Bratislava dala možnosť vyjadriť sa klubom k odmenám 

hlasovaním per rollam. Toho sa zúčastnilo 7 klubov, ktoré sa vyjadrili za udelenie odmien 

členov RR Bratislava. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/101-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predsedovi RR Bratislava Michalovi Bortlíkovi odmenu vo výške 500 € 

b) členovi RR Bratislava Miroslavovi Bukvišovi odmenu vo výške 200 € 

c) členovi RR Bratislava Tomášovi Chválovi odmenu vo výške 100 € 

d) členovi RR Bratislava Jozefovi Mlynarčíkovi odmenu vo výške 200 € 

 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 1 / Kunštek  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Využitie finančných prostriedkov z rozpočtov RR Bratislava a Západ 

 

Popis 

 

V rámci diskusie na stretnutí klubov regiónu Bratislava a následnom hlasovaní per rollam 

sa kluby vyjadrili, aby časť vybraných prostriedkov zo štartovného vo výške 600 € bola 

vyčlenená na cestovné náklady rozhodcov. 

Aj v regióne Západ prebehla diskusia k vyčleneniu prostriedkov na cestovné náklady 

rozhodcov a organizáciu Superfinále M2. Kluby si schválili uznesenie č. ZA SZFB/02/05-

2022, kde vyčlenili 700 € na cestovné náklady a 300 € na organizáciu finále. 

 

Zoznam podkladov k bodu 

 

• - 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/102-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu RR Bratislava vo výške 600 € na 

cestovné náklady pre rozhodcov v regionálnych súťažiach Bratislava 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/103-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu RR Západ vo výške 700 € na cestovné 

náklady pre rozhodcov v regionálnych súťažiach Západ a vo výške 300 € na 

organizáciu Superfinále M2 

 

 

Hlasovanie o návrhu 

 

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

• PROTI: 0 

• ZDRŽAL SA: 0  

• NEHLASOVAL: 0 

 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/095-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• Príkladný sadzobník poriadkových pokút 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/096-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• pre 1. ligu dorastencov riadiaci orgán súťaže Ligovú komisiu SZFB 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/097-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 11.6. Práva a povinnosti 

delegovaných rozhodcov, písm. f), j) a k) nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/098-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 11.7. Práva a povinnosti observerov 

zápasov, písm. g) nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

- v prípade ak observer zaznamená priestupok hráča, ktorý rozhodca nevidel 

alebo nemohol vidieť a za ktorý mala byť podľa jeho názoru udelený hráčovi 

trest do konca zápasu (ČK), oznámi priestupok rozhodcovi ihneď po zápase a je 

povinný uviesť tento priestupok do zápisu o stretnutí ešte predtým, než vedúci 

družstva podpíše zápis o stretnutí 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/099-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• v zmysle nových pravidiel florbalu schválených Medzinárodnou florbalovou 

federáciou výklad Súťažného poriadku SZFB, čl. 13.2. písm. i), bod II. nasledovne: 

- trest udelenia „ČK3“ sa považuje za „trest do konca zápasu (ČK)“ 

- „previnenie hráča uvedené v zápise“ sa považuje aj za „podnet k začatiu 

disciplinárneho konania uvedený v zápise o stretnutí, resp. začaté disciplinárne 

konanie voči hráčovi“ 
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Číslo uznesenia: P-SZFB/15/100-2022 

 

Prezídium SZFB 

c) ruší 

uznesenie č. P-SZFB/14/085-2022 

d) 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: 

- 180 € / 1 regionálna súťažná kategória / klub 

- 360 € / 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. 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/101-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

a) predsedovi RR Bratislava Michalovi Bortlíkovi odmenu vo výške 500 € 

b) členovi RR Bratislava Miroslavovi Bukvišovi odmenu vo výške 200 € 

c) členovi RR Bratislava Tomášovi Chválovi odmenu vo výške 100 € 

d) členovi RR Bratislava Jozefovi Mlynarčíkovi odmenu vo výške 200 € 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/102-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu RR Bratislava vo výške 600 € na 

cestovné náklady pre rozhodcov v regionálnych súťažiach Bratislava 

 

 

Číslo uznesenia: P-SZFB/15/103-2022 

 

Prezídium SZFB schvaľuje 

• uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu RR Západ vo výške 700 € na cestovné 

náklady pre rozhodcov v regionálnych súťažiach Západ a vo výške 300 € na 

organizáciu Superfinále M2 
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Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský   

Predkladateľ – Oto Divinský   

 


