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PREDPIS UPRAVUJÚCI SPOLUPRÁCU REGIONÁLNEJ 

RADY SZFB A REGIONÁLNEHO SEKRETARIÁTU 
(smernica) 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

Tento predpis upravuje podmienky spolupráce regionálnych rád SZFB (ďalej len „RR SZFB“) 

a regionálnych sekretariátov (ďalej len „sekretariát“). 

 

Článok 2 

Vzťah RR SZFB a sekretariátu 

2.1. 

RR SZFB navrhuje úpravy legislatívnych poriadkov a ďalších predpisov. 

2.2. 

RR SZFB nastavuje princípy v jednotlivých typoch rozhodnutí. 

2.3. 

RR SZFB nastaví rozdelenie žiadostí a prípadov, o ktorých bude rozhodovať sekretariát a o 

ktorých musí rozhodnúť RR SZFB. Sekretariát následne v určených prípadoch postupuje 

podľa daných princípov. 

2.4. 

V prípade, že sa objaví žiadosť, či prípad, v ktorom nie je princíp nastavený, je prvotné 

rozhodnutie opäť na RR SZFB, ktorá sekretariátu odovzdá všetky podklady a dokumenty. 

2.5. 

Prvotné rozhodnutie RR SZFB je potom brané ako precedens a je podľa neho postupované v 

nasledujúcich podobných prípadoch. 

 

Článok 3 

Odporúčané úrovne rozhodovania RR SZFB 

3.1.  

1. úroveň rozhodovania – RR SZFB: 

a) navrhuje úpravu legislatívnych predpisov, 

b) nastavuje princípy rozhodovania, 

c) rozhoduje o neobvyklých žiadostiach, 

d) rozhoduje o výške pokuty pri závažných previneniach - obzvlášť závažné neplnenie 

povinností usporiadateľov a účastníkov súťaží - kontumácia zápasu, odstúpenie zo 

súťaže, 

e) rozhoduje o vylúčení družstva zo súťaže, 

f) rozhoduje o zmenách v termínovej listine súťaží, ktoré majú vplyv na väčšinu 

účastníkov súťaže, 

g) navrhuje úpravy rozpočtu. 

3.2. 



 

2  Predpis upravujúci spoluprácu RR SZFB a regionálneho sekretariátu Edícia 2020 

2. úroveň rozhodovania – sekretariát: 

a) vybavuje žiadosti o zmeny termínu, ktoré nemajú vplyv na väčšinu účastníkov súťaže, 

b) vybavuje žiadosti o zmenu usporiadateľov, 

c) rozhoduje o odložení zápasu, 

d) kontroluje priebeh súťaží, spracovanie výsledkov, usporiadateľskú činnosť a 

dodržiavanie predpisov súťaží 

e) udeľuje poriadkové pokuty za neplnenie povinností usporiadateľov a účastníkov 

súťaží, 

f) v spolupráci s Komisiou vzdelávania a talentovanej mládeže (ďalej len „KVTM“) 

pripravuje podklady za priestupky voči povinnosti klubu zabezpečiť u družstiev 

pôsobenie trénera s patričnou licenciou na zápasoch, 

g) vyhlasuje kontumačné výsledky, 

h) rozhoduje o konečnom poradí družstiev v tabuľke, 

i) rozhoduje o zostupujúcich a postupujúcich, 

j) rozhoduje o dodatočných postupoch a dopĺňaní družstiev do súťaží, 

k) zabezpečuje informovanosť družstiev o súťažiach, 

l) zabezpečuje slávnostné vyhlásenie a ocenenie v súťažiach, 

m) pripravuje podklady pre rozpočet, 

n) stanovuje náhradný termín zápasu, v prípade, že sa na ňom družstvá nedohodnú. 

3.3. 

Uvedené úrovne rozhodovania majú odporúčací charakter. O jednotlivých úrovniach 

rozhodnutí rozhoduje RR SZFB.  

 

Článok 4 

Jednotlivé typy rozhodnutí RR SZFB 

4.1. 

Najčastejšie typy rozhodnutí RR SZFB sú: 

a) Rozhodnutie o zmene v rozpise zápasov, 

b) Rozhodnutie o zmene termínu, 

c) Rozhodnutie o zmene usporiadateľa / miesta zápasu, 

d) Rozhodnutie o odložení zápasu, 

e) Rozhodnutie o udelení poriadkovej pokuty, 

f) Rozhodnutie o vyhlásení kontumačného výsledku, 

g) Rozhodnutie o vylúčení družstva zo súťaže, 

h) Rozhodnutie o žiadostiach (napr. povolenie športových sukní, povolenie desatinného 

čísla, výnimky v mieste konania, a pod.), 

i) Rozhodnutie o stanovení náhradného termínu zápasu. 

 

Článok 5 

Odporúčané postupy pri jednotlivých typoch rozhodnutí 

5.1. 

Rozhodnutie o zmene v rozpise zápasov: 

a) Rozhodnutie vydáva sekretariát, a to len vo výnimočných prípadoch. Dôvody môžu 

byť napr. reprezentačné (zmeny v programe reprezentácie, regionálnych výberov), 

prípadne iné. 

b) Kluby sú v mene RR SZFB okamžite informované prostredníctvom sekretariátu. 

Zmeny sú zverejnené na www.szfb.sk 

5.2. 

Rozhodnutie o zmene termínu: 
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a) Rozhodnutie väčšinou vydáva sekretariát. 

b) Odôvodnenú žiadosť podáva usporiadateľ, a pokiaľ nepredloží dohodu účastníkov, 

musí ju doložiť potvrdením prevádzkovateľa haly o tom, že mal termín zaistený a 

prevádzkovateľ prenájom vypovedal či zmenil. 

c) Ak klub uvedené dokumenty nedodá, je mu uložená poriadková pokuta v súlade so 

Súťažným poriadkom SZFB. 

d) Všetky zúčastnené kluby musia so zmenou termínu súhlasiť. Ak sa klub k žiadosti o 

zmenu termínu do určeného termínu nevyjadrí, berie sa, že so zmenou súhlasí. 

5.3. 

Rozhodnutie o zmene usporiadateľa / miesta zápasu 

a) Rozhodnutie väčšinou vydáva sekretariát. 

b) Odôvodnenú dohodu podávajú kluby, ktorých sa zmena týka. 

5.4. 

Rozhodnutie o odložení zápasu 

a) Rozhodnutie väčšinou vydáva sekretariát. 

b) Odôvodnenú žiadosť podáva usporiadateľ. Prípadne sa jedná o odložené zápasy 

neodohrané zásahom vyššej moci. 

c) Sekretariát sa snaží minimalizovať počet týchto žiadostí, ktoré sú zo svojej podstaty 

jednostranné a žiadajú RR SZFB o nariadenie "nasilu" bez ohľadu na želanie druhého 

družstva. 

d) Rozhodnutie obsahuje ustanovenia, dokedy sa družstvá musia dohodnúť na novom 

termíne. 

e) Pokiaľ k dohode nedôjde, je nariadený termín priamo RR SZFB. 

5.5. 

Rozhodnutie o udelení poriadkovej pokuty 

a) Rozhodnutie väčšinou vydáva sekretariát. 

b) Výška pokuty sa stanovuje podľa príkladného sadzobníka a podľa výšky pokút za 

rovnaký prehrešok v predchádzajúcom období. 

c) V prípade mimoriadnych priestupkov stanovuje výšku pokuty RR SZFB. 

5.6. 

Rozhodnutie o vyhlásení kontumačného výsledku 

a) Rozhodnutie väčšinou vydáva sekretariát. 

b) Výška pokuty sa stanovuje podľa dôvodu kontumácie. 

5.7. 

Rozhodnutie o vylúčení družstva zo súťaže 

a) Rozhodnutie vydáva výhradne RR SZFB, a to vrátane výšky mimoriadnej pokuty. 

5.8. 

Rozhodnutie o žiadosti 

a) V prípade, že ide o žiadosť, ktorá už bola v minulosti prerokovaná, a nezmenil sa 

prístup v danej veci, vydáva rozhodnutie sekretariát. 

b) V prípade novej žiadosti vydáva rozhodnutia RR SZFB. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

6.1.  

Tento predpis schválilo P-SZFB a nadobúda účinnosť a platnosť dňa 20. 7. 2020. 


