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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1. 

Komisiu rozvoja a regionálneho florbalu (ďalej len “KRF”) zriadilo Prezídium SZFB svojim 

rozhodnutím dňa 6. septembra 2021. 

1.2. 

KRF je odborným orgánom Prezídia SZFB a výsledky jej činnosti podliehajú schváleniu 

Prezídiom SZFB. 

1.3. 

Štatút KRF definuje činnosť KRF ako odborného garanta pri tvorbe stratégií a projektov 

smerujúcich k podpore a rozvíjaniu florbalu. 

 

Článok 2 

Poslanie, ciele a činnosť komisie 

2.1. 

Poslaním KRF je zabezpečenie rozvoja florbalu na úrovni vrcholovej aj amatérskej, rozvoj a 

profesionalizácia klubov a ich činnosti a zvyšovanie záujmu širokej verejnosti o florbal, s 

dôrazom na rozvoj florbalu v regiónoch s nerozvinutou florbalovou infraštruktúrou. 

Dôležitou úlohou KRF je svojou odbornosťou pomáhať napĺňať ciele SZFB.    

2.2. 

Základné činnosti: 

• tvorba projektov na podporu rozvoja amatérskeho a vrcholového florbalu v 

regiónoch 

• príprava projektov slúžiacich k profesionalizácii klubov 

• príprava projektov k zvýšeniu verejného záujmu o florbal 

• príprava a realizácia cielených motivačných programov pre kluby 

• vytváranie podmienok k atraktivite zapojenia klubov do rozvoja školského florbalu 

• pomoc pri tvorbe projektov určených na vzdelávanie manažmentu klubov 

• realizácia a podpora individuálnych rozvojových projektov 
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• v rámci synergie aktívne vytváranie podmienok k  spolupráci s inými odbornými 

komisiami SZFB 

 

Článok 3 

Tvorba projektov rozvoja 

3.1.  

K činnosti a realizácii projektov KRF je, z dôvodu odbornej podpory, predseda KRF oprávnený 

vytvárať pracovné skupiny. 

3.2. 

K príprave projektov a ich uvedenia do praxe KRF môže využiť podporu sekretariátu SZFB a 

iných úsekov SZFB, prípadne subjektov poverených marketingom zo strany SZFB.   

3.3. 

Výsledky činnosti KRF musia byť v písomnej forme predložené Prezídiu SZFB a pred 

realizáciou musia byť Prezídiom SZFB schválené. 

3.4. 

Každý realizovaný projekt, prípadne motivačný program, môže byť menený a aktualizovaný 

len rozhodnutím KRF a následne schválením Prezídiom SZFB.   

 

Článok 4 

Zloženie komisie 

4.1. 

KRF je zložená z predsedu a 3-7 členov komisie. 

4.2. 

Predsedu KRF navrhuje a schvaľuje Prezídium SZFB. Funkčné obdobie predsedu KRF a 

ostatných členov KRF je do zasadnutia najbližšej volebnej konferencie SZFB. Členov KRF 

navrhuje predseda KRF a schvaľuje Prezídium SZFB. 

4.3. 

KRF môže zriaďovať pre konkrétne projekty ďalšie pracovné skupiny.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. 

Akékoľvek návrhy zmien štatútu KRF podliehajú schváleniu P-SZFB. 

5.2. 

Štatút KRF schválilo Prezídium SZFB dňa 6. septembra 2021 a nadobúda účinnosť od dátumu 

jeho schválenia Prezídiom SZFB. 

 


