
Slovenský zväz florablu
Junácka č. 6, 832 80 Bratislava 

 ____________________________________________________________________

KONFERENCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU FLORBALU

 

S T A N O V Y

Slovenského zväzu florbalu

Bratislava, 15. decembra 2012



PRVÁ  ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Názov, sídlo, právna forma 

1. Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) je samostatným právnym subjektom s právnou formou 
občianskeho  združenia  založeným  za  účelom  uspokojovania  záujmov  a potrieb  všetkých  svojich 
právoplatných členov v oblasti športového odvetvia florbal. Členmi SZFB sú riadni členovia, ktorými sú 
športové kluby, ktoré sú právnickými osobami založenými za účelom vykonávania športu alebo za 
účelom účasti v športových súťažiach a mimoriadni členovia, ktorými sú iné fyzické a právnické osoby. 
Pôvodcom všetkých právomoci SZFB voči svojim členom sú riadni členovia SZFB.  SZFB je v zmysle 
platnej legislatívy SR národným športovým zväzom.

2. Názvom združenia je: Slovenský zväz florbalu. Skráteným názvom združenia je: SZFB. 

3. Sídlom SZFB je Bratislava, na adrese Junácka 6, 832 80 Bratislava. 

4. SZFB je členom Medzinárodnej florbalovej federácie (Internatiol Floorball Federation, v skratke IFF) 
(ďalej len „IFF“). 

Článok 2 
Ciele SZFB 

1.  Poslaním a  cieľom SZFB je  najmä vytvárať  priaznivé  podmienky pre  rozvoj  florbalu  na  území 
Slovenskej republiky, získavať nových členov a najmä u mládeže napomôcť k vypestovaniu návykov k 
pravidelnej športovej činnosti. Ďalej riadiť a organizovať súťaže a turnaje pre riadnych členov SZFB, 
vytvárať  slovenské  reprezentačné  výbery  vo  všetkých  dohodnutých  vekových  kategóriách  a 
koordinovať toto športové odvetvie.

2. SZFB reprezentuje športové odvetvie florbalu, zabezpečuje jeho rozvoj a
a) stará sa o rozvoj florbalu a jeho propagáciu v spoločnosti, ako spoločenského fenoménu s veľkým 
výchovným, sociálnym a humanitárnym významom,
b) zastupuje záujmy športového odvetvia florbalu vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu  Slovenskej  republiky  a k ostatným  orgánom  verejnej  moci  a k Medzinárodnej  florbalovej 
federácii (IFF), ktorej je SZFB členom,
c) spracúva koncepciu rozvoja florbalu v Slovenskej republike,
d) zabezpečuje prípravu florbalovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo 
na medzinárodných športových podujatiach,
e) zabezpečuje starostlivosť o športové talenty v športovom odvetví florbalu,
f) organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží vo florbale,
g) zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových 
súťaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavanie pravidiel a disciplíny v športových 
súťažiach a ďalších potrieb,
h)  organizuje  a  riadi  prípravu,  činnosť  a  vzdelávanie  trénerov,  vedúcich  družstiev,  rozhodcov, 
delegátov a iných predstaviteľov a zamestnancov SZFB,
i)  povoľuje  vykonávanie  špecializovaných  činností  športových  odborníkov  a zabezpečuje  ich 
vzdelávanie a odbornú prípravu,
j) vydáva právne normy pre SZFB a pre súťaže organizované v rámci SZFB a prostredníctvom svojich  
orgánov zabezpečuje ich uplatňovanie,
k) plní úlohy v boji proti dopingu,
l) získava prostriedky na zabezpečenie reprezentácie SR a prípravu na ňu a na ekonomickú podporu 
členov SZFB, vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastných zariadeniach a podnikoch a podieľa sa na 
činnosti  obchodných spoločností  umožňujúcich získanie  ekonomických zdrojov  z  marketingových a 
reklamných aktivít, v prospech rozvoja florbalu,



m) podporuje  vykonávanie  športovej  činnosti  u detí  a mládeže  s cieľom napomôcť  k vypestovaniu 
návykov k ich pravidelnej športovej činnosti,
n) podporuje rozvoj športovej činnosti zdravotne ťažko postihnutých športovcov
o) propaguje vlastnú činnosť prostredníctvom médií a vykonáva publikačnú a vydavateľskú činnosť,
p)  zabezpečuje  materiálno-technickú  podporu  členov  SZFB podľa  aktuálnych  finančných  možností 
SZFB a v zmysle vnútorných predpisov SZFB,
q) registruje hráčov majstrovských súťaží v zmysle vnútorných predpisov SZFB.

Článok 3
Záväznosť noriem IFF a SZFB 

1. SZFB je viazaný normami IFF a všetky normy SZFB musia byť v súlade s normami IFF.

2. Stanovy a organizačné štatúty všetkých členov SZFB a organizačných zložiek SZFB nesmú byť v 
rozpore s týmito Stanovami. SZFB má právo rozhodovať o požiadavke odstránenia rozporu noriem 
členov SZFB s normami SZFB. Nerešpektovanie takého rozhodnutia môže byť disciplinárne potrestané 
alebo môže viesť k prípadnému vylúčeniu člena zo SZFB.

3. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov SZFB vydané v rámci ich právomoci a kompetencií sú 
pre všetkých členov SZFB záväzné,  pokiaľ  nie  sú  v rozpore  s týmito  Stanovami  alebo vnútornými 
poriadkami SZFB.

DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO

Článok 4 
Členstvo v SZFB

1. Členom SZFB môže byť riadny člen alebo mimoriadny člen.

2. Riadnym členom SZFB môže byť len športový klub, ktorý spĺňa podmienky stanov SZFB. Podaním 
prihlášky do SZFB sa má za to, že športový klub žiadajúci o členstvo, vstupuje do SZFB dobrovoľne a 
súhlasí s týmito stanovami SZFB a so všetkými vnútornými predpismi SZFB.

3. Mimoriadnym členom SZFB môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem 
o členstvo  v SZFB  a ktorá  súhlasí  s týmito  Stanovami  a vnútornými  poriadkami  SZFB,  ktorými  sú 
najmä športovci, športoví odborníci, rozhodcovia a iné osoby, ktoré sa podieľajú alebo chcú podieľať 
na činnosti SZFB.

4. Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu alebo na účasť v športových 
súťažiach  organizovaných  národným  športovým  zväzom.  Športový  klub  môže  byť  založený  ako 
občianske združenie, nezisková organizácia alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako 
na účel podnikania. Športový klub môže byť zriadený aj ako rozpočtová alebo príspevková organizácia.

5. Vznik členstva:
a) o prijatí za člena SZFB rozhoduje Prezídium SZFB na základe písomnej prihlášky záujemcu, a to na  
zasadnutí Prezídia SZFB,
b) členstvo vo zväze vzniká dňom prijatia za člena SZFB podľa písm. a) tohto odseku,
c) dokladom členstva je písomné potvrdenie o členstve vydané Prezídiom SZFB,
d) podrobnosti o vzniku členstva upraví vnútorný predpis SZFB.

6. Členstvo v SZFB zaniká:
a) písomným oznámením člena SZFB o vystúpení zo SZFB,
b) vylúčením člena z dôvodu porušenia povinností člena SZFB uvedených v článku 5 týchto stanov, 
a to  dňom  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  Prezídia  SZFB  o vylúčení,  ktoré  vylúčenému 



členovi  musí  Prezídium  SZFB  oznámiť  písomne;  rozhodnutie  Prezídia  SZFB  o vylúčení  sa  stáva 
právoplatným, ak proti nemu vylúčený člen do 14 dní nepodá SZFB odvolanie, o ktorom rozhoduje 
Kontrolná komisia SZFB alebo rozhodnutím Kontrolnej komisie SZFB o zamietnutí takéhoto odvolania, 
pričom Kontrolná komisia SZFB je povinná rozhodnúť o odvolaní do 30 dní odo dňa jeho podania,
c) úmrtím mimoriadneho člena, 
d) zánikom člena,
e) zánikom zväzu. 

7. V prípade konania o zániku členstva vylúčením podľa odseku 6, písm. b) je Prezídium SZFB povinné 
pred rozhodnutím prerokovať dôvod vylúčenia s členom SZFB. Ak je predpoklad, že zo strany člena 
SZFB dôjde k náprave, tak Prezídium SZFB je povinné odložiť vylúčenie člena SZFB na skúšobnú dobu 
v dĺžke jedného roka. Ak počas skúšobnej doby nedôjde k náprave, tak Prezídium SZFB je povinné 
člena SZFB vylúčiť.

8. Pri zániku členstva je člen, prípadne jeho právny nástupca, povinný vysporiadať svoje záväzky voči  
SZFB.

Článok 5 
Práva a povinnosti členov SZFB

1. Riadny člen SZFB má právo:
a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZFB,
b) delegovať svojho zástupcu na Konferenciu SZFB,
c) obracať sa na príslušné orgány SZFB s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení 
informovaný,
d) byť informovaný o rozhodnutiach  orgánov SZFB, spôsob informovania upraví  vnútorný predpis 
SZFB,
e) podávať návrhy na zmeny stanov SZFB a vnútorných predpisov SZFB.

2. Mimoriadny člen SZFB má právo:
a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZFB,
b) obracať sa na príslušné orgány SZFB s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení 
informovaný,
c)  byť  informovaný o rozhodnutiach  orgánov SZFB,  spôsob informovania upraví  vnútorný  predpis 
SZFB.

3. Člen SZFB je povinný:
a)  dodržiavať  stanovy  SZFB  a  vnútorné  predpisy  SZFB,  schválené  príslušnými  orgánmi  SZFB 
a uverejnené na oficiálnej internetovej stránke SZFB,
b) platiť členské príspevky a poplatky určené podľa vnútorných predpisov SZFB,
c) plniť uznesenia orgánov SZFB, pokiaľ mu boli oznámené,
d) presadzovať záujmy SZFB a členov SZFB vo verejnom a občianskom živote.

4. Člen SZFB je povinný, skôr ako vo vlastnej veci začne proti inému členovi SZFB súdne konanie 
alebo  obdobné  konanie,  využiť  zmierovacie  konanie  pred  Prezídiom SZFB.  Člen  SZFB je  povinný 
vyjadriť  sa  k predmetu  zmierovacieho  konania.  Členovia  SZFB,  resp.  ich  zástupcovia,  sú  povinní 
zúčastniť sa zmierovacieho konania.

5. Člen SZFB je povinný, skôr ako vo vlastnej veci začne proti SZFB súdne konanie alebo obdobné 
konanie, využiť všetky opravné prostriedky voči uzneseniam orgánov SZFB, ktoré pripúšťajú vnútorné 
predpisy SZFB a ak ani po využití všetkých opravných prostriedkov nedôjde k zmieru, tak je člen SZFB 
ďalej  povinný  požiadať  Prezídium  SZFB  o prerokovanie  svojich  nárokov  a tieto  nároky  náležite 
odôvodniť. Člen SZFB, resp. jeho zástupca, je povinný sa zúčastniť prerokovania svojich nárokov pred 
Prezídiom SZFB.



6. Člen SZFB zodpovedá a ručí za svojich členov a iné osoby, ktorí sú za neho registrovaní v SZFB a za 
plnenie ich povinností, ktoré im účasťou na činnosti SZFB vzniknú, a to najmä ale nielen povinností 
uvedených v odseku 3, ktoré pre nich platia primerane.

TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY  SZFB 

Článok 6
Organizačné členenie SZFB

1. Z hľadiska vnútornej organizácie sa SZFB člení na regionálne zväzy, ktoré sú miestne príslušné pre  
regióny, ktorých územie je určené vnútorným predpisom SZFB. 

2. Regionálny zväz nemá právnu subjektivitu a nekoná vo vlastnom mene.

3.  Účelom regionálnych zväzov  je  riadiť  regionálne  súťaže  a plniť  poslanie  SZFB v  rámci  svojho 
regiónu.

Článok 7 
Štruktúra orgánov SZFB 

1. Celoštátnymi orgánmi SZFB sú: 
a) Konferencia SZFB,
b) Prezídium SZFB,
c) Prezident SZFB,
d) Kontrolná komisia SZFB,
e) Disciplinárna komisia SZFB,
f) komisie zriadené Prezídiom SZFB,
g) administratívne panely a pracovné skupiny.

2. Regionálnymi orgánmi SZFB sú:
a) regionálne konferencie SZFB, príslušné pre daný región,
b) ďalšie regionálne orgány zriadené príslušnými regionálnymi konferenciami SZFB.
  

Článok 8 
Konferencia SZFB

1. Konferencia SZFB je najvyšším orgánom SZFB. Účastníkmi Konferencie SZFB sú delegáti riadnych 
členov SZFB. Oprávneným a platným delegátom Konferencie SZFB je len delegát osobne prítomný na 
Konferencii, a zastupujúci len toho riadneho člena SZFB, ktorý delegáta na Konferenciu vyslal. Jedna 
fyzická osoba – delegát nesmie zastupovať viacerých riadnych členov SZFB, a to ani na základe plnej 
moci.  Každý  delegát  musí  mať  definovanú  príslušnosť  k riadnemu  členovi  SZFB,  ktorý  ho 
zastupovaním poveril. Delegát svoj mandát preukazuje písomným potvrdením riadneho člena SZFB. 
Mandát delegáta je nezastupiteľný.  Každý riadny člen SZFB nesie  osobnú zodpovednosť za voľbu 
svojho delegáta. Každý delegát vykonáva svoj mandát slobodne, na základe svojho vlastného uváženia 
a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Členovia Prezídia SZFB a členovia Kontrolnej komisie SZFB 
počas svojho funkčného obdobia nesmú byť zvolení za delegátov na Konferenciu SZFB.

2. Konferencia SZFB zasadá podľa potreby, no najmenej dvakrát do roka, a to ku koncu prvej polovice 
kalendárneho roka a ku koncu druhej polovice kalendárneho roka a zvoláva ju Prezident SZFB. V 
odôvodnených prípadoch môže Prezident SZFB, jedna tretina riadnych členov SZFB alebo Kontrolná 
komisia SZFB zvolať mimoriadnu Konferenciu SZFB. 



3.  Termín, miesto konania a predbežný program Konferencie SZFB stanovuje Prezídium SZFB alebo 
ten, kto Konferenciu SZFB zvolal v zmysle odseku 1 (ďalej len „Zvolávateľ“) najmenej 30 dní vopred. 
Konferencia  SZFB  sa  nesmie  konať  v mesiaci  júl.  Miesto,  dátum  a  hodina  konania  stretnutia 
Konferencie  SZFB sa musia  určiť  tak,  aby čo najmenej  obmedzovali  možnosť  delegátov  riadnych 
členov SZFB zúčastniť sa na Konferencii SZFB. O termíne, mieste konania a predbežnom programe 
zvolávateľ  bezodkladne  informuje  riadnych  členov  SZFB  elektronickou  poštou  zaslanou  všetkým 
riadnym členom SZFB na oficiálnu elektronickú adresu riadneho člena SZFB,  za ktorej  aktuálnosť 
zodpovedá riadny člen SZFB a súčasne musí byť oznámená na oficiálnej internetovej stránke SZFB. 
Každý návrh, ktorý má byť na základe vôle a záujmu riadnych členov SZFB zaradený do programu, 
musí byť doručený zvolávateľovi v písomnej forme so stručným odôvodnením, najneskôr 20 dní pred 
termínom Konferencie SZFB. Zvolávateľ je povinný predbežný program Konferencie SZFB rozšíriť o 
tieto návrhy.

4.  Písomná  pozvánka  musí  byť  elektronickou  poštou  zaslaná  všetkým  riadnym členom  SZFB  na 
oficiálnu elektronickú adresu riadneho člena SZFB, za ktorej aktuálnosť zodpovedá riadny člen SZFB 
a súčasne musí byť oznámená na oficiálnej internetovej stránke SZFB, a to minimálne 10 dní pred 
dátumom  konania  Konferencie  SZFB.  Zvolávateľ  je  povinný  v pozvánke  uviesť  alebo  k pozvánke 
pripojiť program zasadnutia so zapracovanými návrhmi podľa odseku 3. Prezídium SZFB je povinné 
k pozvánke pripojiť aj správu o činnosti Prezidenta SZFB a Prezídia SZFB, správu Kontrolnej komisie 
SZFB, prípadné návrhy na zmenu stanov, ako aj iné významné dokumenty určené Prezídiom SZFB.

5. Konferencia SZFB je schopná uznášať sa a rozhodovať s počtom prítomných delegátov riadnych 
členov SZFB, ak je bez dôvodných pochybností preukázané, že všetci riadni členovia SZFB boli riadne a 
včas pozvaní v zmysle odseku 4.

6.  Všetky  rozhodnutia  sa prijímajú  kolektívne.  Rozhodnutia  sa  prijímajú  verejným hlasovaním,  ak 
delegáti riadnych členov SZFB prítomní na Konferencii SZFB nerozhodnú inak.  Ak sa na Konferencii 
SZFB  uskutočňujú  voľby  Prezidenta  SZFB,  výkonného  viceprezidenta,  viceprezidenta  alebo  členov 
Kontrolnej komisie SZFB, tak sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne  
dvaja kandidáti. Ak sa na Konferencii  SZFB uskutočňuje odvolávanie Prezidenta SZFB, výkonného 
viceprezidenta,  viceprezidenta  alebo  členov  Kontrolnej  komisie  SZFB,  tak  sa  uskutočňuje  tajným 
hlasovaním.  Pre prijatie rozhodnutia, pokiaľ nie je uvedené inak, je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných delegátov riadnych členov SZFB.

7.  Prezídium SZFB je  povinné  najneskôr  7  dní  pred  dňom konania  Konferencie  SZFB  zabezpečiť 
zoznam hráčov, ktorí sú registrovaní v zmysle vnútorných predpisov SZFB za jednotlivých riadnych 
členov SZFB. Na hráčov, ktorí boli registrovaní 60 dní pred dňom zvolania danej Konferencie SZFB 
podľa odseku 2 sa neprihliada. 

Počty hlasov delegátov riadnych členov SZFB sú určené nasledovne:
a) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB nie viac ako 60 hráčov má 
1 hlas,
b) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 61, ale nie viac  
ako 110 hráčov má 2 hlasy,
c) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 111, ale nie viac 
ako 150 hráčov má 3 hlasy,
d) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 151, ale nie viac 
ako 200 hráčov má 4 hlasy,
e) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB viac ako 200 hráčov má 5 
hlasov.

8. Konferencie SZFB sa zúčastňujú aj členovia Prezídia SZFB, predseda Kontrolnej komisie SZFB a 
generálny sekretár. Na Konferencii SZFB sa môžu ďalej zúčastniť mimoriadni členovia SZFB a členovia 
Kontrolnej komisie SZFB, členovia komisii zriadených Prezídiom SZFB a iné osoby pozvané Prezídiom 
SZFB. Osoby uvedené v tomto odseku sa môžu zapájať do diskusie, avšak nemajú hlasovacie právo. 
Prezidentovi SZFB, členom Prezídia SZFB a predsedovi Kontrolnej komisie SZFB bude udelené slovo, 
kedykoľvek o to požiadajú, pričom tohto práva ich môže zbaviť iba Konferencia SZFB hlasovaním. 



9. Rokovanie Konferencie SZFB vedie Prezident SZFB alebo ním poverená osoba.

10. Podrobnosti o konaní zasadnutia Konferencie SZFB upraví Rokovací poriadok Konferencie SZFB.

Článok 9
Právomoc Konferencie SZFB 

1. Konferencia SZFB má v rámci SZFB právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú.

2. Konferencia SZFB:
a) schvaľuje stanovy SZFB, ich zmeny a doplnky,
b) schvaľuje Rokovací poriadok Konferencie SZFB,
c) volí a odvoláva Prezidenta SZFB, a to 2/3 väčšinou hlasov prítomných delegátov,
d)  na  návrh  Prezidenta  SZFB  alebo  delegáta  Konferencie  SZFB  volí  výkonného 
viceprezidenta, viceprezidenta a štyroch členov Prezídia  SZFB a to  2/3 väčšinou hlasov prítomných 
delegátov,
e) odvoláva výkonného viceprezidenta, viceprezidenta a ostatných štyroch členov Prezídia SZFB, a to 
2/3 väčšinou hlasov prítomných delegátov,
f) volí  a odvoláva predsedu a ostatných dvoch členov Kontrolnej komisie SZFB, a to 2/3 väčšinou 
hlasov prítomných delegátov,
g) prerokúva správy o činnosti Prezídia SZFB za uplynulé obdobie,
h) prijíma v prípade potreby opatrenia na ďalší rozvoj činnosti SZFB,
i) rozhoduje o vstupe SZFB do ďalších organizácií, ako aj o vystúpení z týchto organizácií,
j) rozhoduje o zániku SZFB, a to 2/3 väčšinou delegátov všetkých členov SZFB,
k) volí a odvoláva likvidátor,
l) určuje výšku odmeny predsedu a členov Kontrolnej komisie SZFB za ich činnosť,
m) rozhoduje o ďalších otázkach, pokiaľ si ich vyhradí.

Článok 10
Prezídium SZFB 

1. Prezídium SZFB je najvyšším riadiacim orgánom SZFB. 

2.  Prezídium SZFB má 7 členov a tvoria  ho Prezident  SZFB,  výkonný viceprezident,  viceprezident 
a štyria ďalší členovia Prezídia SZFB.

3. Prezídium SZFB zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 

4. Zasadnutia Prezídia SZFB zvoláva a ich priebeh riadi Prezident SZFB. Oznámenie o zvolaní Prezídia 
SZFB  spolu  s predbežným programom sa  zasiela  primeraným spôsobom najmenej  10  dní  vopred 
členom Prezídia SZFB, predsedovi Kontrolnej komisie SZFB a predsedom celoštátnych komisií. Ak o 
zasadnutie písomne požiada viac ako polovica členov Prezídia SZFB je Prezident SZFB povinný zvolať 
mimoriadne  zasadnutie  Prezídia  SZFB  najneskôr  do  14  dní  od  obdržania  žiadosti  na  zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia Prezídia SZFB.

5. Predbežný program zasadnutia Prezídia SZFB zostavuje Prezident SZFB alebo ním poverená osoba.  
Každý člen Prezídia SZFB má právo navrhnúť zaradenie nových bodov do programu. Body, ktoré chcú 
zaradiť do programu zasadnutia, musia členovia Prezídia SZFB predložiť najneskôr 5 dní pred konaním 
zasadnutia.  Program  bude  primeraným  spôsobom  zaslaný  členom  Prezídia  SZFB,  predsedovi 
Kontrolnej komisie SZFB a predsedom celoštátnych komisií spolu s pozvánkou najneskôr 3 dni pred 
konaním zasadnutia.

6. Na zasadnutí Prezídia SZFB sa môžu okrem jeho členov zúčastniť aj predseda Kontrolnej komisie 
SZFB, Generálny sekretár SZFB, predsedovia celoštátnych komisií a ak to dovoľujú kapacitné pomery, 



tak aj iné osoby, ktoré boli pozvané na zasadnutie Prezídia SZFB Prezidentom SZFB alebo aspoň dvomi  
členmi Prezídia SZFB. 

7. Prezídium SZFB je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

8.  Prezídium SZFB prijíma  uznesenia  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  svojich  členov.  Hlasovanie 
prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.

9. Ak hrozí konflikt záujmov, člen Prezídia SZFB sa nesmie zúčastniť rokovania a rozhodovania. O 
vylúčení  člena  Prezídia  SZFB  z  rokovania  a  rozhodovania  rozhoduje  Kontrolná  komisia  SZFB.  Do 
rozhodnutia Kontrolnej komisie SZFB možno rokovať a rozhodovať iba o tých otázkach, ktoré neznesú 
odklad.  Ak  bol  člen  Prezídia  SZFB  z rokovania  a rozhodovania  dodatočne  vylúčený  Kontrolnou 
komisiou SZFB, tak sa na jeho hlasovanie ďalej neprihliada a ak v takomto prípade rozhodnutie nebolo 
prijaté potrebnou väčšinou, tak toto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť.

10.  Najneskôr  do  10  pracovných  dní  po  zasadnutí  Prezídia  SZFB  je  Prezident  SZFB,  alebo  ním 
poverená  osoba,  povinný  vyhotoviť  zápis  o  rokovaní,  ktorý  sa  ďalej  postúpi  na  overenie  osobe 
poverenej Prezídiom SZFB. Overený zápis o rokovaní je Prezídium SZFB povinné najneskôr do 20 dní  
po zasadnutí Prezídia SZFB uverejniť na internetovej stránke SZFB. 

11.  Členovia  Prezídia  SZFB môžu prijímať rozhodnutia  aj  mimo zasadnutí  Prezídia  SZFB.  V takom 
prípade sa návrh uznesenia Prezídia SZFB predkladá jednotlivým členom Prezídia SZFB na vyjadrenie 
s oznámením  primeranej  lehoty,  v ktorej  majú  urobiť  písomné  vyjadrenie  k návrhu.  Za  písomné 
vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj hlasovanie prostredníctvom e-mailu. Ak sa člen Prezídia 
SZFB nevyjadrí  v uvedenej  lehote,  tak  platí,  že nesúhlasí  s návrhom uznesenia.  Väčšina sa počíta 
z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom Prezídia SZFB. Výsledky hlasovania oznámi 
členom Prezídia SZFB Prezident SZFB alebo ním poverená osoba.

Článok 11
Právomoc Prezídia SZFB 

1. Prezídium SZFB:
a) riadi a zabezpečuje činnosť SZFB medzi jednotlivými zasadnutiami Konferencie SZFB,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie SZFB,
c) každoročne schvaľuje rozpočet SZFB,
d) vypracováva a schvaľuje plán činnosti, výročnú správu činnosti, pripravuje správu o hospodárení 
SZFB,
e) rozhoduje o použití, scudzení alebo zaťažení majetku SZFB, ktorého hodnota presahuje trojnásobok 
výpočtového základu,
f) schvaľuje vznik, zmenu alebo zánik zmlúv, záväzkov a obdobných právnych vzťahov, ktorých je 
alebo  má  byť  SZFB  účastníkom,  ak  hodnota  plnenia  zo  záväzku  SZFB  presahuje  trojnásobok 
výpočtového základu a ak je to vzhľadom na vec dobre možné; podrobnosti upraví podpisový poriadok 
SZFB,
g) prijíma strategické rozhodnutia,
h) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena SZFB v zmysle týchto stanov,
i) zriaďuje celoštátne komisie SZFB,
j) rozhoduje o voľbe a odvolaní  predsedov komisií  a na návrh predsedov komisií  schvaľuje členov 
komisií, s výnimkou Kontrolnej komisie SZFB,
k) v prípade potreby rozhoduje o zostavení ad hoc pracovných skupín,
l) rozhoduje o schválení štatútov a noriem komisií a pracovných skupín a ich zmenách,
m) vypracováva a schvaľuje vnútorné poriadky SZFB,
n) rozhoduje o menovaní trénerov reprezentačných družstiev a ostatného technického personálu,
o) zodpovedá za vytváranie materiálnych a organizačných podmienok pre reprezentačné družstvá, 
p) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam celoštátnych komisií zriadených Prezídiom SZFB alebo 
v zmysle stanov, s výnimkou Kontrolnej komisie SZFB,



q) určuje odmenu za výkon funkcie  členov celoštátnych komisií  zriadených Prezídiom SZFB alebo 
v zmysle týchto stanov, s výnimkou Kontrolnej komisie SZFB,
r) rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti  Prezídia SZFB na iné orgány SZFB, na 
členov Prezídia SZFB alebo na tretie osoby,
s) rozhoduje o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si Prezídium SZFB svojím rozhodnutím vyhradí, 
ak o nich v zmysle týchto stanov nerozhoduje iný orgán SZFB alebo ak si ich rozhodovanie nevyhradila 
Konferencia SZFB, ako aj o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie je týmito stanovami zverené do 
právomoci Prezídia SZFB.

Článok 12
Prezident SZFB

1.  Prezident  SZFB  je  štatutárnym  orgánom  SZFB,  ktorý  riadi  činnosť  SZFB  medzi  jednotlivými 
zasadnutiami Prezídia SZFB a koná v mene SZFB. Prezident SZFB rozhoduje o všetkých záležitostiach 
SZFB, ak nie sú týmito stanovami alebo vnútornými predpismi SZFB vyhradené do pôsobnosti iných 
orgánov SZFB.

2.  Prezident  SZFB  zastupuje  SZFB  v  právnych,  administratívnych  a  organizačných  vzťahoch  a  je 
oprávnený v mene SZFB podpisovať. Podpisovať listiny, na základe ktorých dochádza k vzniku, zmene 
alebo  zániku  zmlúv,  záväzkov  a obdobných  právnych  vzťahov,  ktorých  je  alebo  má  byť  SZFB 
účastníkom,  ak  hodnota  plnenia  zo  záväzku  SZFB presahuje  jednu  polovicu  výpočtového základu 
podpisuje  Prezident  SZFB  spolu  s výkonným viceprezidentom SZFB.  Podrobnosti  upraví  podpisový 
poriadok SZFB.

3. Prvoradými úlohami Prezidenta SZFB sú najmä:
a)  realizovať  alebo  zabezpečiť  realizáciu  rozhodnutí  prijatých  Konferenciou  SZFB alebo  Prezídiom 
SZFB,
b)  zabezpečovať  efektívne  fungovanie  orgánov  SZFB  za  účelom  dosiahnutia  cieľov  definovaných 
v týchto stanovách,
c) dohliadať na prácu generálneho sekretára,
d) koordinovať vzťahy medzi SZFB a IFF, ako aj ostatnými športovými organizáciami,
e) zastupovať SZFB pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými organizáciami,
f) priebežne informovať Prezídium SZFB o plnení úloh podľa tohto odseku.

4.  Prezident  SZFB zvoláva  a riadi  zasadania  Prezídia  SZFB.  Ak o zvolanie Prezídia  SZFB písomne 
požiadajú najmenej dvaja členovia Prezídia SZFB, prezident je povinný Prezídium SZFB zvolať do 15 
dní od doručenia ich písomnej žiadosti.

5. Prezident SZFB predsedá zasadnutiu Konferencie SZFB, ak vedením Konferencie SZFB nepoveril inú 
osobu.

6.  Prezident  SZFB  môže  pre  potreby  plnenia  úloh  SZFB  ustanoviť  generálneho  sekretára  po 
predchádzajúcom súhlase  Prezídia  SZFB  a zriadiť  sekretariát  SZFB.  Generálny  sekretár  za  plnenie 
svojich úloh zodpovedá výlučne Prezidentovi SZFB.

7. Prezídium SZFB môže obmedziť právo Prezidenta SZFB konať v mene SZFB. Tieto obmedzenia nie 
sú účinné voči tretím osobám.

8. Prezidenta SZFB volí a odvoláva Konferencia SZFB.

9. V čase neprítomnosti Prezidenta SZFB koná v mene SZFB výkonný viceprezident zvolený podľa čl. 
9, ods. 2, písm. d) týchto stanov, ktorý môže urobiť iba také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. V čase 
neprítomnosti  Prezidenta SZFB a výkonného viceprezidenta koná v mene SZFB generálny sekretár, 
ktorý môže urobiť iba také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.



10. Ak Konferencia SZFB odvolá Prezidenta SZFB alebo ak sa Prezident SZFB vzdá funkcie, prípadne 
inak sa uvoľní miesto Prezidenta SZFB, tak do zvolenia nového prezidenta SZFB koná v mene SZFB 
a vykonáva všetky práva a povinnosti Prezidenta SZFB výkonný viceprezident zvolený podľa čl. 9, ods. 
2, písm. d) týchto stanov. Ak ani výkonný viceprezident SZFB nie je ustanovený, tak do zvolenia 
nového prezidenta SZFB koná v mene SZFB druhý viceprezident zvolený podľa čl. 9, ods. 2, písm. d) 
týchto stanov, inak funkčne najstarší člen Prezídia SZFB. Podpisovanie listín podľa druhej vety odseku 
2 tohto článku sa primerane riadi ustanovením tohto odseku s tým, že vždy musia listinu podpísať dve 
rôzne fyzické osoby, ktoré sú členmi Prezídia SZFB so zachovaním hierarchie ustanovenej v tomto 
odseku.

Článok 13
Sekretariát SZFB

1. Výkonným aparátom na zabezpečovanie  plnenia  úloh  je  sekretariát  SZFB,  ktorý  podľa  potreby 
zriaďuje Prezident SZFB.

2.  Sekretariát  vykonáva  administratívnu  prácu  SZFB  pod  vedením  generálneho  sekretára  alebo 
Prezidenta SZFB. Členovia sekretariátu sú viazaní vnútorným organizačným poriadkom SZFB a plnia 
zverené úlohy, podľa najlepšieho vedomia a svedomia.  

Článok 14
Generálny sekretár 

1.  Generálny  sekretár  riadi  sekretariát  SZFB.  Je  priamym  nadriadeným  všetkým  profesionálnym 
zamestnancom SZFB.

2. Generálny sekretár je menovaný Prezidentom SZFB a svoju funkciu vykonáva v pracovno-právnom 
vzťahu k SZFB.

3. Generálny sekretár zodpovedá predovšetkým za:
a) realizáciu rozhodnutí schválených Konferenciou SZFB, a Prezídiom SZFB v súlade s nariadeniami 
Prezidenta SZFB,
b) organizáciu riadnej a mimoriadnej Konferencie SZFB a zasadnutí Prezídia SZFB a iných orgánov,
c) zhotovenie, príp. zabezpečenie spracovania zápisu zo zasadnutia Konferencie SZFB, Prezídia SZFB,
d) riadnu správu a vedenie účtovníctva SZFB,
e) korešpondenciu SZFB,
f) vzťahy s členmi, komisiami, s inými národnými zväzmi a IFF,
g) organizáciu práce a činnosti sekretariátu,
h) uzatváranie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov sekretariátu,
i) predkladanie návrhov na menovanie vedúcich zamestnancov sekretariátu Prezidentovi SZFB.

4.  Generálny  sekretár  nesmie  byť  delegátom  Konferencie  SZFB,  ani  členom Prezídia  SZFB  alebo 
Kontrolnej komisie SZFB.

Článok 15
Komisie, administratívne panely a pracovné skupiny 

1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností si Prezídium SZFB zriaďuje komisie. Vytváranie 
alebo rušenie komisií je v kompetencii Prezídia SZFB.

2. Prezídium SZFB zriaďuje nasledujúce komisie:
a) Športovo-technická komisia,
b) Trénersko-metodická komisia,
c) Rozhodcovská komisia,



d) Komisia ženského florbalu,
e) Komisia mládeže,
f) Matrika SZFB
g) podľa potreby ďalšie komisie.

3. Predsedov komisií volí a odvoláva Prezídium SZFB. Funkčné obdobie predsedov komisií sú tri roky. 
Členov komisií menujú predsedovia komisií a schvaľuje ich Prezídium SZFB.

4. Podrobnejšie postavenie a úlohy jednotlivých komisií sú upravené vo vnútorných predpisoch SZFB. 

5. Činnosť komisii  sa riadi  Stanovami SZFB, vlastnými štatútmi  a ostatnými vnútornými predpismi 
SZFB.  

6. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu komisie, v ktorom je stanovené predovšetkým: 
a) poslanie a základné úlohy komisie, 
b) zloženie, 
c) zvolávanie rokovaní 
d) rokovací poriadok, 
e) prijímanie záverov, 
f) dokumentácia.

7. Za činnosť členov komisií patrí ich členom odmena, ktorej výšku schvaľuje Prezídium SZFB, a to 
vždy na začiatku nového súťažného obdobia. Prezídium SZFB môže rozhodnúť aj o tom, že členom 
konkrétnej komisie neprináleží odmena.

8. Prezídium SZFB vytvára pre zabezpečenie niektorých expertných činností  administratívne panely 
(napr.  panel  pozorovateľov  rozhodcov,  panel  delegátov  stretnutia),  schvaľuje  ich štatút,  vedúcich 
(predsedov) a ich členov.

9. Prezídium SZFB môže v prípade potreby vytvoriť ad hoc komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá  
bude  vytvorená  na  určitý  čas  a  pre  osobitné  účely.  Prezídium  SZFB  ustanoví  predsedu,  ako  aj 
povinností a ciele takejto komisie, resp. pracovnej skupiny. Ad hoc vytvorená komisia alebo pracovná 
skupina podlieha priamo Prezídiu SZFB.

Článok 16
Kontrolná komisia SZFB 

1. Kontrolná komisia  SZFB je  nezávislý  kontrolný orgán,  ktorý  uskutočňuje kontrolu  hospodárenia 
SZFB  a  dodržiavanie  noriem  SZFB.  V  prípade  porušenia  povinností  orgánov  SZFB  rozhoduje 
o sankciách a zrušení  rozhodnutí,  ktoré  odporujú  stanovám alebo vnútorným predpisom SZFB.  Za 
svoju činnosť zodpovedá Konferencii SZFB. O výsledkoch svojej činnosti predkladá každoročne správu 
Konferencii SZFB. 

2. Kontrolná komisia SZFB má troch členov, ktorých volí Konferencia SZFB a ich funkčné obdobie sú tri  
roky.  Predpokladom  pre  zvolenie  za  člena  Kontrolnej  komisie  SZFB  je,  okrem  všeobecných 
predpokladov,  vysokoškolské  vzdelanie  II.  stupňa  ekonomického,  právneho  alebo  technického 
zamerania.  Členovia  Kontrolnej  komisie  SZFB  nemôžu  byť  členmi  iného  orgánu  SZFB.  Predseda 
Kontrolnej komisie SZFB má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Prezídia SZFB.

3. Predseda Kontrolnej komisie SZFB zvoláva a riadi rokovanie Kontrolnej komisie SZFB. Zasadnutia 
Kontrolnej komisie SZFB sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak o zvolanie 
Kontrolnej komisie SZFB písomne požiada aspoň jeden jej člen, predseda Kontrolnej komisie SZFB je  
povinný zvolať jej zasadnutie do 15 dní od doručenia jeho písomnej žiadosti.



4. Kontrolná komisia SZFB je uznášania schopná, ak je prítomní predseda Kontrolnej komisie SZFB 
a aspoň jeden jej člen. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý 
člen Kontrolnej komisie SZFB má jeden hlas.

5. Kontrolná komisia SZFB:
a) kontroluje hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB,
b) upozorňuje Prezídium SZFB, komisie a iné výkonné orgány SZFB na nedostatky pri ich činnosti, 
navrhuje riešenia na odstránenie zistených nedostatkov a rozhoduje o sankciách voči členom orgánov 
SZFB,
c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SZFB,
d) rozhoduje o zrušení rozhodnutí orgánov SZFB, ktoré odporujú stanovám a vnútorným predpisom 
SZFB,
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Prezídia SZFB o vylúčení člena SZFB,
f) rozhoduje o vylúčení člena Prezídia SZFB z rokovania a rozhodovania pre konflikt záujmov,
g) v prípade rozporov, podáva výklad jednotlivých ustanovení týchto stanov a vnútorných predpisov 
SZFB, ktorý je pre členov SZFB ako aj pre orgány SZFB záväzný.

6. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Kontrolnej komisie SZFB je Konferencia SZFB. Odvolanie 
podané proti rozhodnutiu Kontrolnej komisie SZFB nemá odkladný účinok.

7.  Poslanie,  kompetencie,  funkcie,  zloženie,  spôsob  rozhodovania  a  ďalšie  otázky  potrebné  pre 
funkčnosť Kontrolnej komisie SZFB, ktoré neupravujú tieto stanovy sú upravené v štatúte Kontrolnej 
komisie SZFB, ktorý prijíma Kontrolná komisia SZFB.

8. Za činnosť v Kontrolnej komisii  SZFB patrí  jej členom odmena, ktorej  výšku každoročne určuje 
Konferencia SZFB.

Článok 17
Disciplinárna komisia SZFB

1. Disciplinárna komisia SZFB zodpovedá za uplatňovanie disciplinárneho poriadku v činnosti:
a) všetkých členov SZFB,
b) hráčov registrovaných za riadnych členov SZFB,
c) iných osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti SZFB na základe právneho vzťahu k riadnym členom 
SZFB, a to najmä tréneri, vedúci družstiev a iný funkcionári
d) rozhodcov, v prípadoch stanovených disciplinárnym poriadkom.

2.  Poslanie,  kompetencie,  funkcie,  zloženie,  spôsob  rozhodovania  a  ďalšie  otázky  potrebné  pre 
funkčnosť Disciplinárnej komisie SZFB, ktoré neupravujú tieto stanovy sú upravené v jej štatúte a v 
disciplinárnom poriadku, ktoré prijíma Prezídium SZFB.

3.  Za  činnosť  v Disciplinárnej  komisii  SZFB  patrí  jej  členom  odmena,  ktorej  výšku  každoročne 
schvaľuje Prezídium SZFB. Prezídium SZFB môžu rozhodnúť aj o tom, že členom Disciplinárnej komisii 
SZFB odmena nepatrí.

Článok 18
Regionálne konferencie SZFB

1. Regionálne konferencie SZFB sú najvyššími orgánmi príslušných regiónov. Účastníkmi príslušných 
regionálnych konferencií sú delegáti riadnych členov SZFB, ktorých činnosť sa realizuje v príslušnom 
regióne; v prípade rozporov o mieste realizácie činnosti riadneho člena SZFB rozhodne o jeho zaradení 
do konkrétneho regiónu na jeho návrh Prezídium SZFB. Jedna fyzická osoba môže zastupovať a byť 
delegátom len jedného riadneho člena SZFB, ktorý ju na príslušnú regionálnu konferenciu SZFB vyslal. 
Mandát je nezastupiteľný. Delegát musí byť osobne prítomný na konferencii. Každý riadny člen SZFB 
nesie osobnú zodpovednosť za voľbu svojho delegáta. Delegát je zástupcom riadneho člena SZFB. 



Každý delegát vykonáva svoj mandát slobodne, na základe svojho vlastného uváženia a presvedčenia 
a nie je viazaný príkazmi.

2.  Regionálne  konferencie  zasadajú  podľa  potreby,  no  najmenej  raz  do  roka  a  zvolávajú  ich 
predsedovia  regiónov  najmenej  mesiac  pred  termínom  konania,  a  to  elektronickou  pozvánkou 
doručovanou  príslušnému riadnemu  členovi  SZFB  na  elektronickú  adresu  športového  klubu  alebo 
osobne. V odôvodnených prípadoch môže Prezident SZFB, predseda príslušného regiónu, jedna tretina 
riadnych členov SZFB, ktorých činnosť sa realizuje v príslušnom regióne alebo Kontrolná komisia SZFB 
zvolať  mimoriadnu  regionálnu  konferenciu  SZFB.  Regionálna  konferencia  SZFB  sa  nesmie  konať 
v mesiaci júl.

3. Regionálne konferencie SZFB majú vo svojej pôsobnosti právomoc rozhodovaciu a normotvornú pre 
príslušný  región.  Rozhodnutia  regionálnej  konferencie  SZFB  musia  byť  v súlade  s vnútornými 
predpismi a uzneseniami celoštátnych orgánov SZFB.

4. Regionálna konferencia SZFB je schopná uznášať sa a rozhodovať s počtom prítomných delegátov 
riadnych  členov  SZFB,  ktorých  činnosť  sa  realizuje  v príslušnom  regióne,  ak  je  bez  dôvodných 
pochybností preukázané, že všetci príslušní členovia SZFB boli riadne a včas pozvaní v zmysle ods. 2. 
Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne. Rozhodnutia sa prijímajú verejným hlasovaním, ak delegáti 
príslušných  členov  SZFB  prítomní  na  regionálnej  konferencii  SZFB  nerozhodnú  inak.  Ak  sa  na 
regionálnej konferencii SZFB uskutočňujú voľby členov regionálneho výkonného výboru SZFB, tak sa 
uskutočňujú tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne dvaja kandidáti. Pre prijatie 
rozhodnutia,  pokiaľ  nie  je  uvedené  inak,  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných 
delegátov príslušných riadnych členov SZFB.

5.  Prezídium SZFB je  povinné najneskôr  7  dní  pred dňom konania  regionálnej  konferencie  SZFB 
zabezpečiť zoznam hráčov, ktorí sú registrovaní v zmysle vnútorných predpisov SZFB za jednotlivých 
riadnych členov SZFB. Na hráčov, ktorí boli registrovaní 60 dní pred dňom zvolania danej regionálnej 
konferencie SZFB podľa odseku 2 sa neprihliada. 

Počty hlasov delegátov riadnych členov SZFB sú určené nasledovne:
a) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB nie viac ako 60 hráčov má 
1 hlas,
b) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 61, ale nie viac  
ako 110 hráčov má 2 hlasy,
c) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 111, ale nie viac 
ako 150 hráčov má 3 hlasy,
d) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB najmenej 151, ale nie viac 
ako 200 hráčov má 4 hlasy,
e) každý delegát riadneho člena SZFB, za ktorého je registrovaných v SZFB viac ako 200 hráčov má 5 
hlasov.

6. Regionálne konferencie SZFB:
a) volia a odvolávajú príslušného predsedu regiónu,
b) zriaďujú ďalšie regionálne orgány podľa potrieb príslušného regiónu,
c) prijímajú v prípade potreby opatrenia na ďalší rozvoj činnosti SZFB v príslušnom regióne,
d) rozhodujú o ďalších otázkach týkajúcich sa príslušného regiónu, pokiaľ si ich vyhradia a pokiaľ ich 
rozhodovanie nepatrí do kompetencie celoštátnych orgánov SZFB.

ŠTVRTÁ  ČASŤ
HOSPODÁRENIE SZFB 

Článok 19
Hospodárenie SZFB  

1. Hospodárskym obdobím SZFB je jeden kalendárny rok.
 



2. Príjmy a výdavky SZFB musia byť koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia 
vyrovnané.

3. Prezident SZFB zodpovedá za zostavenie ročných účtovných výkazov SZFB.

4. SZFB hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý prijíma Prezídium SZFB. 
Za  úkony  a  opatrenia  bezprostredne  súvisiace  so  spravovaním  majetku  a  finančných  záležitostí 
zodpovedá  Prezident  SZFB,  resp.  Prezídium  SZFB.  Prezídium  SZFB  je  povinné  vypracovať  návrh 
rozpočtu  SZFB do 30.11.  kalendárneho roku,  ktorý  predchádza  kalendárnemu roku,  na ktorý  má 
rozpočet platiť a je povinné zabezpečiť uverejnenie tohto návrhu na oficiálnej internetovej stránke 
SZFB.

5. Prezídium SZFB predkladá Konferencii SZFB každoročne správu o hospodárení SZFB.

6. Finančné hospodárenie bližšie upravia smernice ekonomického a finančného hospodárenia SZFB, 
ktoré prijíma Prezídium SZFB.

7. Hospodárenie SZFB upravia vnútorné predpisy SZFB.

Článok 20
Príjmy SZFB 

1. Zdrojmi majetku SZFB sú:
a) členské príspevky, ktoré sú upravené vnútorným poriadkom SZFB, a sú to najmä štartovné do 
súťaží,  registračné  poplatky,  poplatky  z prestupov  športovcov  a iné  poplatky,  súvisiace 
s organizovaním súťaží, cieľmi, poslaním, funkciami a činnosťou SZFB,
b) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného 
majetku a plôch na reklamné účely,
c) výnos marketingových aktivít,
d) príjmy zo štátnych príspevkov, dotácií a grantov,
e) príspevky od Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF),
f) výnos pokút za disciplinárne previnenia a z poplatkov za disciplinárne konanie,
g) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
h) dary a príspevky,
i) príjmy z predaja vstupeniek,
j) iné príjmy.

ŠIESTA  ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 22
Spoločné ustanovenia

1. Výpočtovým základom na účely týchto stanov a vnútorných predpisov SZFB je priemerná mesačná 
mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho 
roka. Prezident SZFB zodpovedá za uverejnenie výšky výpočtového základu na internetovej stránke 
SZFB.

2. Doručovanie v rámci SZFB upraví osobitný predpis, ktorý príjme Prezídium SZFB.

3. Všeobecnými predpokladmi pre výkon akejkoľvek funkcie v orgánoch SZFB sú:
a) plná spôsobilosť na právne úkony,
b)  bezúhonnosť  –  preukazuje  sa  čestným  prehlásením  doplneným  výpisom  z registra  trestov 
predloženým SZFB najneskôr v prvý deň činnosti v orgánoch SZFB,



c) skutočnosť, že osoba, ktorá má vykonávať funkciu v orgánoch SZFB, nemá Kontrolnou komisiou 
SZFB právoplatne uloženú sankciu zákazu výkonu funkcie v orgánoch SZFB.

4.  Konečné  rozhodnutie  o  akýchkoľvek  záležitostiach,  neupravených  v  týchto  stanovách  alebo  v 
prípadoch vyššej moci, prináleží Konferencii SZFB.

Článok 23
Prechodné ustanovenia 

1. Doterajším členom SZFB, ktorí sú športovými klubmi, trvá členstvo v SZFB aj naďalej.

2. Do uskutočnenia najbližšej riadnej Konferencie SZFB vykonáva právomoci Prezídia SZFB súčasné 
Prezídium SZFB v identickom zložení v akom bolo ustanovené podľa doteraz platných stanov.

3. SZFB a všetci jeho členovia sú povinní dať do súladu súčasný právny stav s týmito stanovami do  
30.06.2013.

Článok 24
Účinnosť

1. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa zrušujú doteraz platné Stanovy Slovenského zväzu 
florbalu.

2. Tieto stanovy boli  prerokované a schválené na Konferencií  SZFB dňa 15.12.2012 a nadobúdajú  
účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.


