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COVID-19 - ŠPECIALIZOVANÝ PREDPIS
(smernica)
Článok 1
Základné ustanovenia
1.1.
Účelom tohto predpisu je určiť podmienky odohrania súťaží SZFB v prípade pandemickej
situácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých príslušnými štátnymi
orgánmi Slovenskej republiky (Vlády SR, ministerstiev SR, Národnej rad SR, Úradu
verejného zdravotníctva, atď. (ďalej len ,,štátny úrad“).
1.2.
Tento predpis sa vzťahuje na sezónu 2021/2022.
Týmto predpisom sa za určitých podmienok upravujú, prípadne rušia ustanovenia
Súťažného poriadku, Predpisov súťaží a Súťažné smernice.
1.3.
Úpravy, zmeny, doplnenia a opatrenia plynúce z tohto predpisu budú platné iba v prípade,
že nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi prijatými štátnym
úradom, ktoré sú nadriadené tomuto predpisu.
Článok 2
Preventívne opatrenia
2.1.
Člen SZFB je povinný dbať na plnenie všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých
štátnym úradom (ďalej len „nariadenia“), ktoré sa týkajú organizovania športových akcií.
Článok 3
Súťažné opatrenia
3.1.
Riadiť sa súťažnými opatreniami uvedenými v tomto článku je možné iba v priamej
súvislosti s COVIDom-19 alebo nariadeniami štátnych úradov.
3.2. Priebeh súťaže
Spustenie súťaže podľa variantu „A“, predpisy súťaží v sezóne 2021/2022, totožné
s predpismi zo sezóny 2020/2021.
3.3.
V prípade uzatvorenia haly, telocvične (ďalej len „hala“), v ktorej organizátor má usporiadať
zápas, turnaj súťaže SZFB (ďalej len „zápas“), z dôvodov uvedených v bode 3.1., vyvinie
organizátor snahu odohrať zápas v pôvodnom termíne, napríklad aj v inej hale na území
Slovenska, a to zdokladovaním oslovenia minimálne 3 hál so záujmom odohrať v nich zápas,
a to v okruhu maximálne 150 km od pôvodného miesta zápasu. Schválenie zmeny miesta a
termínu takéhoto zápasu podlieha schváleniu príslušným riadiacim orgánom súťaže SZFB
(ďalej len „ROS“), ktorý po dohode družstiev zápasu schváli:
a) zmenu miesta zápasu, ak pôjde o halu kategorizovanú pre danú úroveň zápasu,
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b) zmenu termínu zápasu, ak pôjde o nový termín v príslušnej časti súťaže, v ktorej
nebol zápas v pôvodnom termíne odohraný a Komisia rozhodcov a observerov SZFB
(ďalej len „KRO“) potvrdí, že je schopná na nové miesto, termín zápasu zabezpečiť
rozhodcov.
3.4.
V prípade pozitívneho testu na COVID-19 člena konkrétneho družstva (člena v zmysle
Súťažného poriadku SZFB), bude toto družstvo bezodkladne o tejto situácii informovať
ROS a predloží dokument o pozitívne testovanom členovi ROS (písomne, e-mailom), tak
isto bude konkrétne družstvo informovať ROS aj o situácii, ak bude mať viac ako 30%
svojich členov v karanténe. Ak bude mať družstvo viac ako 30% členov družstva pozitívne
testovaných alebo v karanténe a najbližší zápas družstva sa koná v nadchádzajúcich 14
dňoch, bude tento zápas odložený. Schválenie zmeny miesta a termínu takéhoto zápasu
podlieha schváleniu príslušným ROS, ktorý po dohode družstiev zápasu schváli:
a) zmenu miesta zápasu, ak pôjde o halu kategorizovanú pre danú úroveň zápasu,
b) zmenu termínu zápasu, ak pôjde o nový termín v príslušnej časti súťaže, v ktorej
nebol zápas v pôvodnom termíne odohraný, a Komisia rozhodcov a observerov
SZFB (ďalej len „KRO“) potvrdí, že je schopná na nové miesto, termín zápasu
zabezpečiť rozhodcov.
3.5.
ROS umožní odohranie zápasu aj v medzinárodných termínoch IFF.
3.6.
ROS nebude kontumovať žiadne zápasy neodohrané či odložené z dôvodov uvedených v čl.
3. tohto predpisu.
ROS bude kontumovať zápasy v súťažiach SZFB, ak družstvo na zápas nevycestuje z dôvodu
subjektívneho pohľadu na pandemickú situáciu, alebo si iniciatívne a bezdôvodne vyhlási
preventívnu karanténu.
3.7.
V prípade potreby v priamej súvislosti s COVID-19 môže ROS predĺžiť termín odohrania
regionálnych súťaží do 30. júna (vrátane kvalifikácie na Majstrovstvá Slovenska,
Majstrovstiev Slovenska a pohárových súťaží v mládežníckych kategóriách) a termín
odohrania celoštátnych častí súťaží (vrátane nadstavby, baráže, kvalifikácie) do 5. júna, a to
tak, aby toto predĺženie zohľadňovalo postupnosť súťaží určených v už skôr vydaných
rozpisoch súťaží pre aktuálnu sezónu.
3.8.
Plánovanie zápasov bude prebiehať vždy v súčinnosti medzi klubmi a ROS.
3.9.
ROS môže po dohode s klubmi SZFB v prípade potreby upraviť počet zápasov konkrétnej
súťaže, vrátane zmeny herného systému súťaže, upraviť hracie dni súťaže, tak, aby sa
dodržali nariadenia štátnych úradov v súvislosti s COVID-19, fair-play a v súťaži bolo možné
určiť poradie družstiev a súťaž vyhodnotiť.
3.10.
V prípade potreby v priamej súvislosti s COVID-19 môže ROS prijať najneskôr do 31.
decembra upravené predpisy jednotlivých súťaží s upravenými možnosťami odohrania
regionálnych súťaží, odohrania celoštátnych častí súťaží (vrátane nadstavby, baráže,
kvalifikácie, Majstrovstiev Slovenska a pohárových súťaží v mládežníckych kategóriách),
a to tak, aby upravené predpisy jednotlivých súťaží s upravenými možnosťami odohrania
zohľadňovali postupnosť súťaží určených v už skôr vydaných rozpisoch súťaží pre aktuálnu
sezónu, a to nasledovne:
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a) v súťažiach MEX, JEX po základnej časti rozdelenie na prvých šesť družstiev o titul
a zvyšných šesť družstiev o záchranu v aktuálnej tabuľke, dvojkolovo každý s každým
v oboch skupinách,
b) v súťaži M1 po základnej časti rozdelenie na prvých šesť družstiev o postup do MEX
a postup do baráže o MEX v aktuálnej tabuľke, dvojkolovo každý s každým, zvyšné
nižšie umiestnené družstvá v aktuálnej tabuľke zostupujú do príslušných
regionálnych súťaží, a to podľa dohody o hracom systéme od sezóny 2022/2023,
c) v súťažiach ZEX, Z1 po základnej časti dvojkolovo každý s každým,
d) v regionálnych súťažiach jednokolovo každý s každým.
3.11. COVID-19 prestávka
V prípade zastavenia súťaže a tréningového procesu z rozhodnutia štátneho úradu sa súťaž
opätovne spustí po obnovení spoločného tréningového procesu, ktorý musí trvať
minimálne 10% dní z počtu dní, počas ktorých bol spoločný tréningový proces zakázaný.
(napr. tento proces bude napriek snahe SZFB prerušený na 180 dní, spoločný tréningový
proces pred reštartom súťaže bude trvať 18 kalendárnych dní, resp. do prvej soboty
nasledujúcej po uplynutí minimálne 10%).
3.12. Zostavenie poradia družstiev v celoštátnych súťažiach (pri počte družstiev
zo sezóny 2020/2021 v jednotlivých súťažiach):
1) bez zostavenia poradia družstiev baráž/zostup/postup:
a) v súťažiach MEX, JEX, M1 odohraných menej ako prvých 70% kôl ZČ,
b) v ZEX, Z1 odohraných kôl menej ako kompletná ZČ,
2) zostavenie poradia družstiev baráž/zostup/postup, odohraný minimálny počet kôl ZČ
uvedený v ods. 1),
3) zostavenie poradia družstiev podľa pomeru získaných bodov a zápasov, ak to bude
potrebné,
4) odohranie kompletnej ZČ pokračovanie v play-off, resp. v inej nadstavbe (podľa
rozhodnutia v decembri 2021),
5) v prípade play-off, nedohranie štvrťfinále, v ktorejkoľvek štvrťfinálovej sérii sa poradie
družstiev na prvom až ôsmom mieste zostaví podľa umiestnenia štvrťfinalistov po
základnej časti,
6) v prípade nedohrania semifinále, v ktorejkoľvek semifinálovej sérii sa poradie družstiev
na prvom až štvrtom mieste zostaví podľa umiestnenia semifinalistov po základnej
časti, poradie družstiev na piatom až ôsmom mieste podľa umiestnenia porazených
družstiev v štvrťfinále po základnej časti,
7) v prípade nedohrania finále sa poradie družstiev na prvom až druhom mieste zostaví
podľa umiestnenia finalistov po základnej časti, poradie družstiev na treťom a štvrtom
mieste podľa umiestnenia porazených semifinalistov po základnej časti a poradie
družstiev na piatom až ôsmom mieste podľa umiestnenia porazených štvrťfinalistov po
základnej časti,
8) odohranie kôl medzi prvým kolom nadstavby (variant „B“) a kompletnej nadstavby, pri
nerovnakom počte zápasov družstiev (nezavinenom družstvami), zostavenie poradia
družstiev podľa pomeru získaných bodov a odohraných zápasov družstvami, udelenie
titulu Majster Slovenska v MEX, ZEX, JEX.
9) Baráž:
a) ak nebude možné baráž kompletne odohrať, bude zrušená,
b) baráž sa môže odohrať, len ak sa odohrá kompletná základná časť v dotknutých
súťažiach.
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3.13. Zostavenie poradia družstiev v regionálnych súťažiach (pri počte družstiev
zo sezóny 2020/2021 v jednotlivých súťažiach):
1) bez zostavenia poradia družstiev kvalifikácia/postup na M-SR:
a) v súťažiach M2 pre všetky regióny odohraných menej ako prvých 70% kôl ZČ,
b) v súťažiach všetkých regionálnych mládežníckych súťaží odohraných menej ako
prvých 50% kôl ZČ,
2) zostavenie poradia družstiev kvalifikácia/postup na M-SR, odohraný minimálny počet
kôl ZČ uvedený v ods. 1),
3) zostavenie poradia družstiev podľa pomeru získaných bodov a zápasov, ak to bude
potrebné,
4) Kvalifikácia:
a) ak nebude možné kvalifikáciu kompletne odohrať, bude zrušená,
b) kvalifikácia sa môže odohrať, len ak sa odohrá kompletná základná časť
v dotknutých súťažiach,
5) M-SR a pohárové súťaže mládeže SZFB:
a) ak nebude možné M-SR a pohárové súťaže mládeže SZFB kompletne odohrať, budú
zrušené,
b) M-SR sa môže odohrať, len ak sa odohrá kompletná základná časť v dotknutých
súťažiach, alebo ak sa v každom regióne uskutoční kvalifikačný turnaj.
3.14.
ROS môže vydávať rozhodnutia, usmernenia a opatrenia k organizácií súťaží SZFB na
základe nariadení štátnych úradov.
Článok 4
Ekonomické opatrenia
4.1.
V prípade ak sa nedohrá celá základná časť („ZČ“) súťaže ani do termínu podľa bodu 3.7.:
a) bude zostatková súťažná zábezpeka započítaná voči súťažnej zábezpeke do sezóny
2022/2023,
b) bude zostatkový súťažno-organizačný poplatok započítaný voči súťažnoorganizačnému poplatku do sezóny 2022/2023,
4.2.
V prípade ak sa súťaž nezačala:
a) bude štartovné do súťaže započítané voči štartovnému do súťaže v sezóne
2022/2023,
b) bude súťažná zábezpeka započítaná voči súťažnej zábezpeke do súťaže v sezóne
2022/2023,
c) bude súťažno-organizačný poplatok započítaný voči súťažno-organizačnému
poplatku do súťaže v sezóne 2022/2023.
4.3.
V prípade, ak organizácia SZFB neprihlási v sezóne 2022/2023 jednotlivé družstvo
v súťažnej kategórii, ktoré mala organizácia prihlásene v sezóne 2021/2022, za ktorú sa
organizácii prenášajú poplatky do nasledujúcej sezóny, bude organizácii Ekonomickým
úsekom SZFB spravený zápočet, ktorý môže organizácia využiť pre prihlásenie iného
nového družstva v súťažnej kategórii v sezóne 2022/2023.
4.4.
SZFB uhradí za nákup dezinfekčných prostriedkov na zápasy, ktorých je člen SZFB
organizátorom, a to až po predložení vyúčtovania podujatia na predpísanom tlačive,
ktorého súčasťou sú originálne účtovné doklady z registračnej pokladne dodávateľa do:
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a) max. výšky 7,00 EUR/zápas v súťažiach MEX, ZEX, JEX, M1, Z1, M2, Z2, V, Vy, J, Jy,
Do, Dy,
b) max. výšky 14,00 EUR/turnaj v súťažiach SZy-U15, SZ, SZy, MZ, MZy, SP, MP,
c) max. výšky. 21,00 EUR/deň v súťažiach M-SR, ToPp.
V prípade, ak je v niektorom z regiónov organizovaná regionálna súťaž zmienená v bode
4.4., písm. a) turnajovým spôsobom, pričom za turnaj sa považuje podujatie, v rámci
ktorého je organizovaný viac ako jeden súťažný zápas v rámci hracieho dňa, člen SZFB je
oprávnený žiadať o úhradu nákladov spojených s nákupom dezinfekčných prostriedkov
výlučne podľa bodu 4.4., písm. b).
Vyúčtovanie je člen SZFB povinný zaslať poštou na adresu SZFB do 30 dní odo dňa konania
organizácie, najneskôr však do 15.12. príslušného kalendárneho roka (účtovné doklady
musia byť z aktuálneho kalendárneho roku).

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.
Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 16.
júna 2021.

5

COVID-19 – špecializovaný predpis

Edícia 2021

