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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

V zmysle stanov SZFB zriaďuje Prezídium SZFB Ligovú komisiu SZFB (ďalej len „LK SZFB“).  

1.2. 

Ligová komisia SZFB je odborným orgánom prezídia SZFB. 

 

Článok 2 

Poslanie a základné úlohy komisie 

2.1.  

Hlavným poslaním LK SZFB je v rámci svojich kompetencií riadiť súťaže SZFB v rozsahu 

celoštátnych súťaží, metodicky viesť iné orgány pri riadení nižších súťaží a navrhovať vhodné 

opatrenia týkajúce sa týchto i ďalších oblastí SZFB.  

2.2.  

Základné činnosti LK SZFB:  
a) vydáva rozhodnutia v oblastiach jej zverených týmto štatútom,  

b) spracováva (na žiadosť prezídia SZFB, ale aj iniciatívne) návrhy a stanoviská ku 

všetkým zásadným otázkam a rozhodnutiam a predkladá ich P-SZFB,  
c) pripravuje koncepciu rozvoja ligových súťaží SZFB a predkladá ju na schválenie P-

SZFB,  

d) navrhuje zmeny v štruktúre ligových súťaží SZFB a predkladá ich na schválenie P-

SZFB,  

e) riadi celoštátne súťaže SZFB v spolupráci s P-SZFB, koordinuje činnosť jednotlivej 

regionálnej rady, regionálnych súťaží,  

f) navrhuje hrací systém celoštátnych súťaží SZFB, regionálnych súťaží SZFB vrátane 

určených pravidiel pre postup, zostup a prihlasovanie, výšku štartovného a 

zábezpeky, predkladá ich na schválenie P-SZFB,  

g) navrhuje predpisy celoštátnych súťaží SZFB, regionálnych súťaží SZFB a predkladá ich 

na schválenie P-SZFB,  

h) pripravuje termínovú listinu súťaží SZFB a predkladá ju na schválenie P-SZFB,  

i) pripravuje Rozpis celoštátnych súťaží SZFB,  
j) schvaľuje zmeny v termínovej listine súťaží SZFB,  

k) zodpovedá za rozdelenie družstiev do celoštátnych súťaží SZFB a doplňuje družstvá 

na základe Súťažného poriadku SZFB v prípadné voľné miesta,  
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l) kontroluje priebeh celoštátnych a regionálnych súťaží SZFB, spracováva výsledky 

celoštátnych súťaží SZFB, dohliada na spracované výsledky regionálnych súťaží SZFB, 

kontroluje usporiadateľskú činnosť a dodržiavanie predpisov SZFB, reglementu 

súťaže SZFB pre celoštátne súťaže SZFB, dohliada na usporiadateľskú činnosť a 

dodržiavanie predpisov SZFB, reglementu súťaže SZFB pre regionálne súťaže SZFB v 

spolupráci s jednotlivou regionálnou radou, 

m) ukladá poriadkové pokuty, vydáva rozhodnutia za neplnenie povinností 

usporiadateľov a účastníkov súťaží SZFB,  

n) zodpovedá za sankcionovanie družstva v prípade neoprávneného štartu jeho hráča v 

majstrovskom stretnutí. Hráča, ktorý sa previnil, postúpi na riešenie DK SZFB, 

o) na základe dodaných podkladov od KRO SZFB zodpovedá za sankcionovanie 

priestupkov voči povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov,  

p) zodpovedá za sankcionovanie priestupkov voči povinnosti klubu mať mládežnícke 

družstvá,  

q) zodpovedá za sankcionovanie priestupkov voči povinnosti mať vyškolených vedúcich 

družstiev,  

r) na základe dodaných podkladov od KVTM SZFB zodpovedá za sankcionovanie 

priestupkov voči povinnosti klubu zaistiť u družstiev pôsobenie trénera s patričnou 

licenciou, 

s) navrhuje propozície pohárových súťaží SZFB, majstrovstvá Slovenska mládežníckych 

kategórii, súťaže o Pohár prezidenta SZFB, súťaže veteránov a veteránok a ich 

termínové listiny, 

t) navrhuje miesto organizátora a poprípade i spoluorganizátora finále pohárových 

súťaží na základe výberového konania,  

u) zaisťuje informovanosť družstiev o ligových a pohárových súťažiach SZFB, 

prostredníctvom médií SZFB,  

v) zaisťuje slávnostné vyhlásenie a oceňovanie v celoštátnych súťažiach SZFB, v 

spolupráci so sekretariátom SZFB, pomáha jednotlivej regionálnej rade v prípade 

problémov so slávnostným vyhlásením a oceňovaním v regionálnych súťažiach SZFB, 

w) navrhuje postupy v oblasti športovo technických vybavení,  

x) schvaľuje florbalové ihriská pre oficiálne súťaže SZFB,  

y) pripravuje ďalšie potrebné materiály na základe žiadostí Prezídia SZFB, 

z) vyjadruje sa k materiálom, námetom, návrhom predloženým ostatnými komisiami 

SZFB,  

aa) navrhuje podmienky, na základe ktorých je možné určiť majstra, postupujúcich, 

zostupujúcich a poradie družstiev v celoštátnych a regionálnych súťažiach v prípade 

ich nedohratia z dôvodu vyššej moci a predkladá ich na schválenie P-SZFB, 

bb) zhromažďuje materiál, námety, návrhy na zmeny v Súťažnom poriadku SZFB, ktoré 

boli doručene na adresu LK SZFB, navrhuje harmonogram a spôsob ich zapracovania 

a predkladá ich na schválenie P-SZFB.  

2.3. 

Výsledky základných činností LK SZFB a správy LK SZFB o ich plnení sú na základe žiadosti P-

SZFB predkladané P-SZFB. K platnosti niektorých uznesení LK SZFB je potrebné, aby boli 

vopred vzaté na vedomie, resp. schválené P-SZFB.  
 

Článok 3 

Zloženie komisie 

3.1.  

LK SZFB sa skladá z 3 až 5 členov.  

3.2.  

Predsedu LK SZFB navrhuje a schvaľuje P-SZFB. Funkčné obdobie predsedu LK SZFB a 

ostatných členov LK SZFB je do konania zasadnutia najbližšej volebnej Konferencie SZFB, na 
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ktorom sa volí nové P-SZFB. V prípade doplňujúcej voľby nových členov LK prezídiom, ich 

funkčné obdobie končí súčasne s funkčným obdobím predsedu LK a ostatných členov LK. 
3.3.  

Ostatných členov LK SZFB navrhuje predseda LK SZFB a schvaľuje P-SZFB.  

3.4.  

Za činnosť členov LK SZFB patrí ich členom odmena, ktorej výšku schvaľuje P-SZFB. P-SZFB 

môže rozhodnúť aj o tom, že niektorým členom LK SZFB neprináleží odmena, prípadne 

všetkým členom LK SZFB.  
3.5. 
LK SZFB využíva služby sekretariátu spôsobom stanoveným Organizačným poriadkom SZFB. 

Zamestnanci sekretariátu môžu byť poverení rozhodnutím LK SZFB k vydávaniu niektorých 

rozhodnutí menom LK LK SZFB. Ich právomoci sú stanovené v internom predpise LK  SZFB 

„Postup pri rozhodovaní LK SZFB“. Interný predpis navrhuje, upravuje a schvaľuje  LK SZFB. 
 

Článok 4 

Zvolávanie rokovaní komisie 

4.1.  

Rokovanie LK SZFB zvoláva predseda komisie podľa potreby, a to elektronicky.  

4.2.  

Rokovania LK SZFB riadi jej predseda, prípadne ním poverený člen LK SZFB.  

4.3.  

O každom rokovaní LK SZFB sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spracováva predseda LK SZFB 

alebo poverený zamestnanec sekretariátu. Zápisnica sa archivuje na sekretariáte SZFB.  

4.4.  

Predseda LK je oprávnený prizvať na rokovania LK SZFB odborníkov, a to podľa druhu 

prerokovávanej problematiky.  

4.5.  

Rokovania LK SZFB sa môžu zúčastniť aj členovia P-SZFB a členovia jednotlivej regionálnej 

rady príslušného florbalového regiónu SZFB.  

4.6.  

LK SZFB je uznášania schopná, ak je prítomný predseda LK SZFB a aspoň dvaja členovia LK 

SZFB. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov LK SZFB. Každý 

člen LK SZFB má jeden hlas.  

4.7.  

Členovia LK SZFB môžu prijímať rozhodnutia aj mimo rokovania LK SZFB. V takom prípade sa 

návrh rozhodnutia LK SZFB predkladá jednotlivým členom LK SZFB na vyjadrenie s 

oznámením primeranej lehoty, počas ktorej sa k návrhu vyjadrujú písomne. Za písomné 

vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj hlasovanie elektronicky, napr. prostredníctvom e-

mailu. Ak sa člen LK SZFB nevyjadrí v uvedenej lehote, prihliada sa na to, akoby s návrhom 

rozhodnutia súhlasil. V prípade elektronického hlasovania sa nadpolovičná väčšina počíta z 

celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom LK SZFB podľa Štatútu LK SZFB, čl. 

4, bod 4.6..  

4.8.  

Rozhodnutia LK SZFB sú zasielané príslušným zainteresovaným stranám predsedom LK SZFB 

alebo povereným zamestnancom sekretariátu a následne zverejnené aj na webstránke SZFB. 

Uverejnenie na webstránke zabezpečuje poverený zamestnanec sekretariátu. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1.  

Tento Štatút LK SZFB schválilo P-SZFB. Štatút LK SZFB nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. 

septembra 2020. Ku dňu 31. augusta 2020 končí platnosť doterajšieho Štatútu LK SZFB. 


