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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1.  

V zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu (ďalej len SZFB), zriaďuje Prezídium SZFB 

Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja. 

1.2.  

Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja (ďalej len KRMR) je odborným orgánom 

Prezídia SZFB (ďalej len P-SZFB). 

1.3.  

P-SZFB menuje predsedu KRMR a ďalších členov komisie. 

1.4.  

Za reprezentáciu sa na účely tohto štatútu považujú reprezentačné celky mužov, žien, 

juniorov a junioriek, prípadne ďalšie reprezentačné celky staršie ako 19 rokov zriadené 

rozhodnutím P-SZFB.  

1.5.  

Vedúci oblasti a sekretár KRMR je stanovený riaditeľom sekretariátu. 

 

Článok 2 

Poslanie Komisie reprezentácie 

2.1.  

Hlavným poslaním (úlohou) KRMR je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť oblasť 

reprezentácie a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti reprezentácie 

a medzinárodného rozvoja. 

 

Článok 3 

Činnosť komisie 

3.1.  

KRMR vydáva rozhodnutia v oblastiach jej zverených týmto štatútom. 

3.2.  

KRMR spracúva podľa tohto štatútu, prípadne na žiadosť P-SZFB, ako aj iniciatívne návrhy, 
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materiály a stanoviská k zásadným otázkam a rozhodnutiam, a predkladá ich na ďalšie 

prerokovanie P-SZFB.  

3.3.  

Rokovania KRMR riadi jej predseda, prípadne ním poverený člen. 

3.4.  

Na každom rokovaní KRMR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spracováva sekretár komisie, 

prípadne iný, predsedom komisie poverený člen. Znenie zápisnice schvaľuje predseda 

komisie. 

3.5.  

Predseda KRMR a vedúci oblasti sú oprávnení prizvať na rokovania KRMR odborníkov a 

hostí, a to podľa druhu prejednávanej problematiky. 

3.6.  

Na rokovania KRMR majú prístup aj členovia P-SZFB a riaditeľ sekretariátu. 

3.7.  

KRMR využíva služby sekretariátu spôsobom stanoveným riaditeľom sekretariátu. 

3.8.  

Za odbornú činnosť a riešenie náročných úloh môžu členovia KRMR dostať odmenu, ktorú  

na základe návrhu predsedu KRMR stanoví P-SZFB. 

 

Článok 4 

Náplň činnosti a kompetencie Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja 

4.1.  

KRMR zabezpečuje najmä tieto činnosti: 

a) pripravuje koncepciu rozvoja reprezentácie 

b) schvaľuje predložené plány prípravy reprezentačných družstiev 

c) navrhuje termínovú listinu reprezentácie 

d) podáva správy o jednotlivých reprezentačných celkoch 

e) stanovuje náplň a znenie zmlúv s reprezentantmi 

f) pripravuje podklady pre rozpočet v oblasti reprezentácie 

g) pripravuje materiálne a ekonomické podmienky pre reprezentantov a realizačné 

tímy 

h) schvaľuje zloženie výprav pri zahraničných akciách slovenskej reprezentácie 

i) rieši projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti hernej prípravy reprezentácie 

(projekt 6NFC a ďalšie) 

j) navrhuje obsadenie postu hlavného trénera jednotlivých reprezentačných celkov 

k) schvaľuje členov realizačného tímu jednotlivých reprezentačných celkov za 

podmienok stanovených schválenými predpismi 

l) navrhuje systém vzdelávania členov realizačných tímov 

m) zaisťuje a eviduje materiálové vybavenie reprezentačných celkov 

n) stanovuje systém lekárskeho dohľadu nad reprezentantmi 

o) spolupracuje s trénermi pri príprave a poskytuje im odbornú oponentúru 

p) pripravuje ďalšie materiály na základe žiadosti P-SZFB 

q) vyjadruje sa k materiálom predloženým ostatnými komisiami 

4.2.  

Výsledky týchto činností a správy o ich plnení sú na základe žiadosti predkladané P-SZFB. K 

platnosti niektorých rozhodnutí KRMR je nutné, aby ich vopred schválilo, prípadne vzalo na 

vedomie P-SZFB. 

4.3.  

P-SZFB na základe činnosti KRMR: 
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a) berie na vedomie: 

i) hodnotenie vystúpenia reprezentačných tímov SR na vrcholných akciách 

reprezentačnými trénermi 

b) schvaľuje: 

i) koncepciu rozvoja reprezentácie a jej zmeny 

ii) termínovú listinu jednotlivých akcií KRMR 

iii) vymenovanie hlavného trénera jednotlivých reprezentačných celkov 

iv) vymenovanie členov realizačných tímov  

v) smernice upravujúce ekonomické podmienky reprezentantov a realizačných 

tímov 

vi) dlhodobé zmluvy o spolupráci s inými federáciami v oblasti hernej prípravy 

reprezentácie 

vii) systém a projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti hernej prípravy 

reprezentácie vrátane projektu 6NFCh 

viii) zloženie a návrhy na zmeny v zložení KRMR 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

5.1. 

Tento Štatút KRMR SZFB schválilo P-SZFB. Štatút KRMR SZFB nadobúda účinnosť a platnosť 

dňa 7. februára 2022.  

 

 


