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Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB 
 

 

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

v  pondelok dňa 12. decembra 2022 o 10:30 h 

v Bratislave, sekretariát SZFB, Junácka 6. 

 

 

 
 
 
S pozdravom     
 
                                                                          
                                              

 

 

 

    Mgr. Martin Kopejtko 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 4. decembra 2022 

 



 

1  Program zasadnutia Prezídia SZFB Edícia 2022 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Číslo zasadnutia:  16 

Orgán:   Prezídium SZFB 

Dátum zasadnutia: 12. december 2022 (pondelok) 

Čas zasadnutia: 10:30 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. Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 

5. Návrh zvýšenia odmien rozhodcom SZFB 

6. Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 

7. Nová dekáda slovenského florbalu 

8. Hodnotenie MS junioriek a mužov 

9. Rozpočet 

10. Program podpory "Súťažné kategórie" 

11. Návrh odmien volených funkcionárov 

12. Prijatie nového riadneho člena SZFB 

13. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

14. Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 

15. Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 

16. 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 online 
Deň konania zasadnutia 12.12.2022 
Čas začiatku zasadnutia 10:30 h 
Čas ukončenia zasadnutia 15:15 h 
Predsedajúci Martin Kopejtko, prezident SZFB 
Zapisovateľ Oto Divinský 

 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí 
M. Kopejtko, J. Klobučník, P. Bulko, J. Hvozdík, R. Cibik, J. Matejka  
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí 
M. Kunštek 
Hostia prítomní na zasadnutí 
O. Divinský, H. Kunšteková, Ľ. Sarnovský 

 
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-16-2022 
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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. Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 

5. Návrh zvýšenia odmien rozhodcom SZFB 

6. Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 

7. Nová dekáda slovenského florbalu 

8. Hodnotenie MS junioriek a mužov 

9. Rozpočet 

10. Program podpory "Súťažné kategórie" 

11. Návrh odmien volených funkcionárov 

12. Prijatie nového riadneho člena SZFB 

13. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

14. Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 

15. Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 

16. Rôzne 
 
 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

• boli zaslané elektronicky k bodom 2. - 8., 12. - 13. 

• boli predložené na zasadnutí k bodom 9. - 11., 14. – 15. 

• 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. 
Ospravedlnil z neúčasti člena prezídia M. Kunšteka a zároveň vysvetlil dôvody 
zorganizovania zasadnutia online kvôli kalamity na východnom Slovensku. 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko: Navrhol za zapisovateľa O. Divinského a overovateľa P. Bulka. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/104-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka. 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-16-2022 

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. Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 
5. Návrh zvýšenia odmien rozhodcom SZFB 
6. Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 
7. Nová dekáda slovenského florbalu 
8. Hodnotenie MS junioriek a mužov 
9. Rozpočet 
10. Program podpory "Súťažné kategórie" 
11. Návrh odmien volených funkcionárov 
12. Prijatie nového riadneho člena SZFB 
13. Informácia o využití kapitálových výdavkov 
14. Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 
15. Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 
16. Rôzne 

 
Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 
Prezident M. Kopejtko predložil program zasadnutia, ktorý bol členom prezídia zaslaný. 
Nikto nenavrhol zmenu programu. Svoje témy predložia členovia prezídia v bode Rôzne. 

 
Zoznam podkladov k bodu 

 
• Program zasadnutia P-SZFB 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/105-2022 

 
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. Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 

5. Návrh zvýšenia odmien rozhodcom SZFB 

6. Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 

7. Nová dekáda slovenského florbalu 

8. Hodnotenie MS junioriek a mužov 

9. Rozpočet 

10. Program podpory "Súťažné kategórie" 

11. Návrh odmien volených funkcionárov 

12. Prijatie nového riadneho člena SZFB 

13. Informácia o využití kapitálových výdavkov 
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14. Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 

15. Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 

16. Rôzne 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, 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 
 
Bod uviedol O. Divinský, kde informoval o splnených úlohách a úlohách, ktoré sú v riešení. 
R. Cibik informoval o plnení svojich úloh, ktoré sú v riešení a termín splnenia je až budúci rok. 
J. Hvozdík informoval o projekte Slovenského pohára a jeho možných formátoch 
organizácie. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Správa o plnení uznesení 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/106-2022 

 
Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 
vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia 23/150-2021, 14/086-2022 

a) schvaľuje 
nové termíny plnenia uznesení 14/093-2022 na 31.1.2023 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 4 Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko predstavil bod programu a oboznámil členov prezídia s predpisom súťaže 1. ligy 
dorastencov. Zmyslom nadstavby v tejto súťaži je, aby najkvalitnejšie družstvá vo svojom 
regióne mali možnosť si zmerať sily s ostatnými najlepšími družstvami z iných regiónov. 
P. Bulko informoval, že v rámci všetkých súťaží sa ešte viac nahustila termínová listina a že 
niektoré kluby môžu s tým mať problém.  
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/107-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže 1. ligy dorastencov 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 5 Návrh na zvýšenie odmien rozhodcom SZFB 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
Bod programu otvoril M. Kopejtko. Informoval o navýšení odmeny pre rozhodcov, ktorí 
rozhodujú TV zápasy. Tento návrh navrhol podporiť. 
H. Kunšteková upozornila, že máme schválené predpisy, kde máme zadefinované presné 
sumy a nie je možné navýšenie odmien pre rozhodcov. 
J. Hvozdík navrhol, aby boli odmeny vyplatené jednorázovo na konci sezóny. 
R. Cibik navrhol, že by nebolo vhodné to teraz schvaľovať, keďže návrh KRO znel inak. Asi by 
bolo vhodné to s KRO odkonzultovať. 
P. Bulko je za schválenie navýšenia. 
H. Kunšteková navrhuje, aby nešlo o navýšenie odmien, ktoré sú v rozpore s našimi 
predpismi ale o príplatok rozhodcom. 
J. Klobučník navrhol, aby sa komunikovalo s KRO a v budúcnosti nech sa to zakomponuje do 
ekonomických predpisov. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Návrh na zvýšenie odmien rozhodcom SZFB 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/108-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• príplatok rozhodcom od 1.1.2023 nasledovne: 
- Mužská extraliga, televízny zápas – 40 € / rozhodca / zápas 
- Ženská extraliga, televízny zápas – 20 € / rozhodca / zápas 

 
Hlasovanie o uznesení 

 
• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 1 (Cibik) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 6 Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
J. Hvozdík uviedol bod programu. Ide o servisnú zmluvu a nastavenie podmienok možného 
ďalšieho rozvoja ISF a webového portálu. 
J. Klobučník sa informoval a zisťoval si informácie o podobných projektoch a zhodnotil 
zmluvu, že je  v poriadku a takisto aj ceny sú adekvátne pri takejto spolupráci. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb servisnej podpory so spoločnosťou Stengl 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/109-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• predloženú Zmluvu o poskytovaní služieb servisnej podpory so spoločnosťou Stengl 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
 

Číslo uznesenia: P-SZFB/16/110-2022 
 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť Zmluvu o poskytovaní služieb servisnej podpory so spoločnosťou Stengl 
Zodpovední: J. Hvozdík, O. Divinský  / Termín: 16.1.2023 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 7 Nová dekáda slovenského florbalu 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
J. Klobučník uviedol, že nevie s touto úlohou pokračovať a najradšej by v napĺňaní tejto úlohy 
nepokračoval, nakoľko nevie s ňou pohnúť vpred. Na jar sa má uskutočniť stretnutie v rámci 
projektu Floorball Fit For Future, kde by sa mala rozoberať vízia a budúcnosť slovenského 
florbalu, preto nemá teraz význam v tom pokračovať a treba počkať na stretnutie, z ktorého 
môže vzísť nový dokument.  
J. Hvozdík navrhol, aby úlohu prevzal on spolu s Martinom Kopejtkom a spoločne 
dopracovali dokument. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Nová dekáda slovenského florbalu 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/111-2022 

 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť dokument Nová dekáda slovenského florbalu  
Zodpovední: J. Hvozdík, M. Kopejtko / Termín: 31.1.2023 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 4 (Kopejtko, Hvozdík, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 2 (Cibik, Bulko) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 8 Hodnotenie MS junioriek a mužov 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko uviedol bod a udelil slovo predsedovi KRMR J. Matejkovi. 
J. Matejka vyslovil spokojnosť s trénerským tímom junioriek a vystúpením na MS, družstvo 
dosiahlo 5. miesto, i keď bola snaha prebojovať sa medzi 4 najlepšie tímy. Dievčatá previedli 
dobré výkony a výhodou je to, že 10 hráčok sa môže zúčastniť ešte aj ďalšieho šampionátu. 
Doplnil ho M. Kopejtko, ktorý prezentoval vyjadrenia trénerov reprezentácie junioriek. 
Informoval, že SOŠV nominoval družstvo junioriek na ocenenie najlepší športový kolektív 
roka 2022 v neolympijských športoch. 
J. Matejka informoval o účinkovaní mužskej reprezentácie na MS. Cieľom bolo umiestnenie 
do 5. miesta. Je vidieť určitý progres, i keď už nie v takej miere, ako by sme chceli. 
Zaznamenali sme aj nespokojnosť s niektorými členmi realizačného tímu. Nenadväzuje práca 
s talentovanou mládežou na reprezentáciu. Je potrebné to vyriešiť. 
J. Klobučník sa informoval u trénera mužov, ktorý navrhuje, aby sa oblasť talentovanej 
mládeže presunula pod reprezentáciu. 
P. Bulko sa pýtal prečo je takýto problém. 
M. Kopejtko následne ešte zhodnotil účinkovanie mužskej reprezentácie na MS. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Hodnotiaca správa z MS junioriek 
• Hodnotiaca správa z MS mužov 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/112-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• hodnotiace správy z MS junioriek a mužov  
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 5 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 1 (Matejka) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 9 Rozpočet 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
J. Hvozdík uviedol bod programu. V tomto roku sa urobilo to, že sa požiadalo o kapitálové 
výdavky, ktoré sa môžu použiť do 31.3.2023, druhá vec bola, že sme chceli od KVTM 
a ostatných komisií, aby urobili čo najviac vecí, ktoré chcú urobiť. Toto sa aj zrealizovalo. Dáta 
z rozpočtu 2022 budú jasné začiatkom januára, nakoľko ešte dobiehajú nejaké platby. Čo sa 
týka nového rozpočtu, pozitívna správa je, že florbal dostane od štátu viac ako iné športové 
zväzy. Rok 2023 bude o tom, čo máme robiť, čo môžeme urobiť. Rozpočet 2023 sa ešte 
pripravuje a bude predložený v januári. 
J. Klobučník sa pýtal na rušenie regionálnych zrazov na jeseň. 
J. Hvozdík mu odpovedal, že áno, rušili sa a preto, že už sa navýšili výdaje a zhodnotili sme, 
že nie je potrebné tieto akcie uskutočniť. Bolo zbytočné rozbiehať ďalšie akcie, keďže už sa 
konali počas roka. 
M. Kopejtko poukázal na rokovanie Národnej rady SR a vládnu krízu, ktorá môže ovplyvniť 
financovanie športu. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/113-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o rozpočte 2022 a 2023 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 10 Program podpory „Súťažné kategórie“ 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
J. Hvozdík informoval, že nejde o nejaký výpadok príjmov na podporu týchto kategórii ale 
súvisí to s kapitálovými výdavkami, ktoré nie je možné teraz použiť. Tzn. sa presunie podpora 
na rok 2023 a stále bude platiť pre sezónu 21/22. Kluby nie sú schopné zdokladovať finančnú 
podporu zo zväzu na družstvá mládeže, preto sa podpora  presunie na začiatok ďalšieho roka 
a nebudú musieť robiť dve vyúčtovania na jeseň. 
J. Klobučník sa pýtal na to, či sme mali naplánovanú v tomto rozpočte danú podporu ale 
nemáme na ňu peniaze, lebo nemôžeme použiť kapitálové výdavky s ktorými sme rátali, že 
môžeme použiť? Odpovedal mu J. Hvozdík, že áno, ale že nejde o stratu, iba o to, ako sa môžu 
tie peniaze technicky použiť. J. Klobučník sa následne pýtal, prečo k tomu došlo. 
J. Hvozdík odpovedal, že k tomu došlo preto, lebo sme sa rozhodli, nech tie komisie a 
reprezentácie urobia všetko to, čo uznajú za vhodné, aby sme vedeli ďalší rozpočet nastaviť 
tak, že bude nepriestrelný. Budeme vedieť vo vyúčtovaní roku 2022, kde všade a načo sa 
použili prostriedky  a podľa toho budeme vedieť nastaviť ďalší rozpočet. Tým pádom v roku 
2023 už také nemôže nastať. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/114-2022 

 
Prezídium SZFB 

a) ruší 
uznesenie č. P-SZFB/15/100-2022 

b) schvaľuje 
v zmysle schváleného uznesenia č. P-SZFB/08/046-2022, písm. c) zo dňa 20.6.2022   
návrh podpory 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 februári 
2023, so zmluvne určeným spôsobom vyúčtovania - refundácie za náklady na 
kategórie dospelých, aj mládeže, za obdobie 1. január 2023 až 30. jún 2023, s 
predložením vyúčtovania najneskôr do 15.7.2023. 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 4 (Kopejtko, Hvozdík, Bulko, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 2 (Cibik, Klobučník) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 



 

14  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-16-2022 

 
Bod č. 11 Návrh odmien volených funkcionárov 

 
Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 

 
J. Hvozdík otvoril bod. Hovoril, že vždy bude predkladať odmeny volených funkcionárov 
dvakrát do roka. Výška odmeny je riešená podľa aktuálneho predpisu. Celkovo je odmena na 
11 mesiacov. U prezidenta a viceprezidenta je výška odmeny, ktorú im predpis priznáva 
irelevantný, súvisí to aj s tými kapitálovými výdavkami a tiež s tým, že sme chceli tieto 
peniaze dať do toho programu podpory a regionálnych výberov, než do odmeňovania. Všetci 
tak majú nastavenú túto jednotnú výšku odmeny.  
P. Bulko sa spýtal, či tieto odmeny nie sú zásahom do rozpočtu. 
H. Kunšteková odpovedala, že tieto prostriedky sú v rozpočte. 
R. Cibik sa pýtal, či aj cestovné náklady rozhodcov sú prečerpané. 
J. Hvozdík reagoval, že v rozpočte 2023 musia byť nastavené aj cestovné náklady rozhodcov 
tak, aby bolo narozpočtovaná vyššia suma. 
J. Klobučník sa spýtal, či ak neschválime tieto odmeny, tak či nám to pomôže v rozpočte aby 
sme znížili to, čo potrebujeme zaplatiť.  
Odpovedal mu J. Hvozdík, že áno, ale nedovolil by navrhnúť niečo, čo nie je pokryté.  
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/115-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 1070 € pre členov Prezídia SZFB 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 2 (Hvozdík, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 4 (Kopejtko, Cibik, Bulko, Klobučník) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: NESCHVÁLENÉ 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/116-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 630 € pre predsedu DK SZFB P. Vrábeľa 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
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• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/117-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 400 € pre podpredsedu DK SZFB S. Tereza 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 4 (Kopejtko, Hvozdík, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 2 (Cibik, Bulko) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/118-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 400 € pre člena DK SZFB P. Zámečníka 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 4 (Kopejtko, Hvozdík, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 1 (Bulko) 
• ZDRŽAL SA: 1 (Cibik) 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Po tomto bode programu navrhol predsedajúci prestávku od 13.15 do 13.30 hod. 
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Bod č. 12 Prijatie nového riadneho člena SZFB 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko uviedol bod, kde informoval o záujme nového člena o členstvo do SZFB. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Prijatie nového riadneho člena SZFB 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/119-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• prijatie nového riadneho člena SZFB „Florbalový klub Nižná“ 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 13 Informácia o využití kapitálových výdavkov 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
J. Hvozdík informoval o obsahu výziev a špecifikácii k verejnému obstarávaní. Navrhol urobiť 
ešte zmenu rozmerov malých bránok. Predstavil spoločnosti, ktoré sa výrobou tovaru 
zaoberajú.  
R. Cibik navrhol novú spoločnosť, ktorú treba osloviť v rámci verejného obstarávania. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• Výzva – Exteriérový športový povrch 
• Príloha - Exteriérový športový povrch 
• Výzva – Florbalové ihrisko 
• Príloha - Florbalové ihrisko 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/120-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu, výzvy a prílohy k Elektronickému verejnému obstarávaniu exteriérového 
športového povrchu a florbalových ihrísk 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/121-2022 

 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť výzvy a prílohy k Elektronickému verejnému obstarávaniu exteriérového 
športového povrchu a florbalových ihrísk 
Zodpovední: J. Hvozdík, O. Divinský  / Termín: 18.12.2022 

 
Hlasovanie o uznesení 

 
• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 14 Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
Bod programu uviedol M. Kopejtko. Ide o medzinárodný projekt, vedený Českým florbalom 
od roku 2020, ktorého je cieľom rozvoj a posilnenie florbalu vo svete. SZFB zastupuje P. 
Zámečník. Okrem Slovenska je v projekte zapojené aj Česko, Španielsko, Nemecko, Poľsko, 
Švédsko, Švajčiarsko, Dánsko a partnerom je aj IFF. V rámci projektu sa uskutoční aj pracovné 
stretnutie funkcionárov SZFB. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/122-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o projekte Floorball Fit For Future 4F 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Bod č. 15 Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko uviedol tento bod rokovania. Informoval o medzinárodných podujatiach IFF, 
konkrétne o novom formáte, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený, a to ME od roku 2025 
Tento projekt je určený pre mužov aj ženy, vždy sa bude organizovať po dvoch rokoch. 
Termín pre ME je september. O organizáciu prejavilo záujem okrem Slovenska aj Nemecko. 
Momentálne prebiehajú diskusie akým systémom sa bude hrať. Je za to ísť do takéhoto 
projektu, ale sú tu základné podmienky:  finančné krytie a podpora zo štátu. V máji 2025 
končí naše funkčné obdobie, a keďže podujatie by malo byť v septembri 2025, chceme 
informovať o podujatí na konferencii a požiadať delegátov konferencie o predĺženie nášho 
funkčného obdobia do konania podujatia, aby volebná konferencia bola až po konaní 
podujatia. 
 

Zoznam podkladov k bodu 
 

• - 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/122A-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o projekte Medzinárodnej konferencii IFF 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-16-2022 

Bod č. 16 Rôzne 
 

Vyjadrenie členov prezídia / zúčastnených osôb 
 
M. Kopejtko by dal do povedomia návrh od predsedu DK SZFB, ktorý požiadal 
o zhotovovanie videozáznamov zo stretnutí a dokumentovaní udalostí, ktoré sa dejú na 
ihriskách a mali by uľahčiť pri rozhodovaní o sporných momentoch v zápasoch. Určite 
k týmto zmenám nemôže prísť teraz, malo by to prísť od  budúcej sezóny. 
R. Cibik si myslí, že je to správne aj vo veci práce do budúcnosti s rozhodcami, ale pokiaľ 
máme dávať klubom povinnosť zhotovovať videozáznamy, je na zamyslenie sa ako sa teraz 
streamujú zápasy. Vyjadril súhlas len treba to kompletne prepojiť. 
M. Kopejtko informoval o udelení ocenenia športovec roka pre naše juniorky a navrhol 
zástupcov za SZFB, ktorí by sa tohto udelenia ocenenia mohli zúčastniť. 
M. Kopejtko predložil podnet od LK ohľadom merania teploty v halách. Týkal sa hlavne 
zápasu MEX medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom. LK navrhuje potrestať klub, ktorý 
nezabezpečí potrebnú teplotu v hale. 
J. Klobučník objasnil situáciu ohľadom spomínaného zápasu. V danej hale hrávajú aj deti a tie 
sú následne po zápasoch choré. Kúrenie nebolo zapnuté a bohužiaľ v dubnickej hale je 
zakaždým chladno.  
R. Cibik treba to riešiť komplexne a nie sa zamerať iba na jednu halu. Ak sa bude v takýchto 
halách hrávať, tak rozhodcovia tam nebudú chcieť pískať kvôli tomu, ak by neskôr mali byť 
chorí. 
J. Hvozdík súhlasí s návrhom LK. 
P. Bulko upozornil na to, že v rozhodnutí nemôže byť klub potrestaný hernými dôsledkami, 
lebo tie sú presne špecifikované v súťažnom poriadku. 
J. Hvozdík navrhol toto uznesenie odložiť na schválenie per rollam neskôr a upraviť formu 
potrestania. 
M. Kopejtko informoval o stážistoch, ktorí doplnia mediálne oddelenie a budú pravidelne 
písať články na web a sociálne média. 
M. Kopejtko informoval o elementárnej infraštruktúre - o projekte, ktorý prebiehal na MIRRI. 
Bolo schválených 7 projektov. Každý jeden v hodnote 1,2 mil. €. 
P. Bulko sa pýtal ako sa budú riešiť sumy za štartovné a zábezpeky pre družstvá, ktoré sa 
prihlásia do súťaží v druhom kole. Odpovedala mu H. Kunšteková, ktorá povedala, že predpis 
súťaže bol schválený pred začiatkom sezóny, takže sa riadime sumami, ktoré sú v danom 
predpise. 
P. Bulko informoval o tom, že kluby začínajú špekulovať a nezúčastňujú sa zápasov vo 
vzdialenejších mestách, nakoľko ich náklady na cestu sú vyššie ako pokuta, ktorú dostanú za 
nedostavenie sa na zápas. Preto navrhuje do budúcna, aby sa zvýšili pokuty. 
Ľ. Sarnovský informoval, že sa plánujú stretnutia s extraligovými klubmi pred sezónou. 
R. Cibik sa pýtal, či sa uskutočnila zmena konateľov v SZFB s.r.o. Odpovedal mu J. Hvozdík, 
že áno, pred dvomi mesiacmi.  
R. Cibik sa spýtal na chybu zverejneného baneru, keď v pozvánke na MS bolo zobrazené 
hádzanárske ihrisko miesto florbalového a bolo to posmešne komentované. Odpovedal mu 
Ľ. Sarnovský, že chybu zaznamenali a autor si ju bude pamätať, aby sa taká chyba už 
neurobila. 
J. Klobučník sa pýtal v akom stave je logo a identita Slovenského florbalu. Odpovedal mu Ľ. 
Sarnovský. Logo je vo finálnej fáze, budú prebiehať prezentácie konceptov, ktoré sa podarilo 
vyhotoviť. Keď splnia základné kritéria tak zostavíme ďalší harmonogram práce s týmto 
logom a prezentácie užšiemu vedeniu a širokej verejnosti. 
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Zoznam podkladov k bodu 

 
• - 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/123-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o požiadavkách na zhotovovanie videonahrávok z ligových súťaží 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/124-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• požiadavku Ligovej komisie SZFB ohľadom riešenia nízkych teplôt v športových 
halách počas ligových zápasov 
 

Hlasovanie o uznesení 
 

• ZA: 6 (Kopejtko, Hvozdík, Cibik, Bulko, Klobučník, Matejka) 
• PROTI: 0 
• ZDRŽAL SA: 0 
• NEHLASOVAL: 0  

 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

 
 
Po skončení bodu prezident M. Kopejtko poďakoval všetkým členom prezídia za účasť 
na online zasadnutí a zaželal im krásne vianočné sviatky a úspešný nový rok. 
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SCHVÁLENÉ UZNESENIA 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/104-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• zapisovateľa zápisnice Ota Divinského a overovateľa zápisnice Patrika Bulka 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/105-2022 

 
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. Návrh predpisu súťaže 1. ligy dorastencov 

5. Návrh zvýšenia odmien rozhodcom SZFB 

6. Návrh zmluvy so spoločnosťou Stengl 

7. Nová dekáda slovenského florbalu 

8. Hodnotenie MS junioriek a mužov 

9. Rozpočet 

10. Program podpory "Súťažné kategórie" 

11. Návrh odmien volených funkcionárov 

12. Prijatie nového riadneho člena SZFB 

13. Informácia o využití kapitálových výdavkov 

14. Informácia o projekte Floorball Fit For Future 4F 

15. Informácia o Medzinárodnej konferencii IFF 

16. Rôzne 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/106-2022 

 
Prezídium SZFB 

a) berie na vedomie 
Správu o plnení uznesení 

b) schvaľuje 
vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia 23/150-2021, 14/086-2022 

c) schvaľuje 
nové termíny plnenia uznesení 14/093-2022 na 31.1.2023 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/107-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• Predpis súťaže 1. ligy dorastencov 



 

23  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-16-2022 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/108-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• príplatok rozhodcom od 1.1.2023 nasledovne: 
- Mužská extraliga, televízny zápas – 40 € / rozhodca / zápas 
- Ženská extraliga, televízny zápas – 20 € / rozhodca / zápas 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/109-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• predloženú Zmluvu o poskytovaní služieb servisnej podpory so spoločnosťou Stengl 
 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/110-2022 

 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť Zmluvu o poskytovaní služieb servisnej podpory so spoločnosťou Stengl 
Zodpovední: J. Hvozdík, O. Divinský  / Termín: 16.1.2023 
 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/111-2022 

 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť dokument Nová dekáda slovenského florbalu  
Zodpovední: J. Hvozdík, M. Kopejtko / Termín: 31.1.2023 

 
 

Číslo uznesenia: P-SZFB/16/112-2022 
 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• hodnotiace správy z MS junioriek a mužov  
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/113-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o rozpočte 2022 a 2023 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/114-2022 

 
Prezídium SZFB 

a) ruší 
uznesenie č. P-SZFB/15/100-2022 

b) schvaľuje 
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v zmysle schváleného uznesenia č. P-SZFB/08/046-2022, písm. c) zo dňa 20.6.2022   
návrh podpory 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 februári 
2023, so zmluvne určeným spôsobom vyúčtovania - refundácie za náklady na 
kategórie dospelých, aj mládeže, za obdobie 1. január 2023 až 30. jún 2023, s 
predložením vyúčtovania najneskôr do 15.7.2023. 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/116-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 630 € pre predsedu DK SZFB P. Vrábeľa 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/117-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 400 € pre podpredsedu DK SZFB S. Tereza 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/118-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 400 € pre člena DK SZFB P. Zámečníka 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/119-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• prijatie nového riadneho člena SZFB „Florbalový klub Nižná“ 
 

 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/120-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu, výzvy a prílohy k Elektronickému verejnému obstarávaniu exteriérového 
športového povrchu a florbalových ihrísk 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/121-2022 

 
Prezídium SZFB ukladá 

• pripraviť výzvy a prílohy k Elektronickému verejnému obstarávaniu exteriérového 
športového povrchu a florbalových ihrísk 
Zodpovední: J. Hvozdík, O. Divinský  / Termín: 18.12.2022 



 

25  Zápisnica zo zasadnutia Prezídia SZFB P-SZFB/Z-16-2022 

 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/122-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o projekte Floorball Fit For Future 4F 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/122A-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o projekte Medzinárodnej konferencii IFF 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/123-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• informáciu o požiadavkách na zhotovovanie videonahrávok z ligových súťaží 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/124-2022 

 
Prezídium SZFB berie na vedomie 

• požiadavku Ligovej komisie SZFB ohľadom riešenia nízkych teplôt v športových 
halách počas ligových zápasov 

 
 
 

NESCHVÁLENÉ UZNESENIA 
 
 
Číslo uznesenia: P-SZFB/16/115-2022 

 
Prezídium SZFB schvaľuje 

• odmenu vo výške 1070 € pre členov Prezídia SZFB 
 
 

Prezident SZFB – Martin Kopejtko  

Zapisovateľ – Oto Divinský  

Overovateľ – Patrik Bulko  

 


