
  
 

 

Super Florbal CUP 2022 

Celonárodná postupová súťaž šk. rok 2021/2022 

PROPOZÍCIE – COVID verzia od 27. 10. 2021 

 

Vyhlasovateľ súťaže: 

KONTAKT:  

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

 Stromová 1 

 813 30 Bratislava 

 

Organizátor finále: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

KONTAKTY – Slovenský zväz florbalu 

Hlavný koordinátor SZFB: Miroslav KUNŠTEK, +421 940 622 155, skolskesutaze@szfb.sk 

Asistent hl. koordinátora SZFB: Dárius SIHEĽSKÝ, +421 918 363 968, skolskesutaze@szfb.sk 

BA kraj za SZFB:  Miroslav KUNŠTEK,  +421 940 622 155,  skolskesutaze@szfb.sk 

TT kraj za SZFB:  Peter ZÁMEČNÍK, +421 904 212 466,  zamecnik@szfb.sk 

TN, ZA kraj za SZFB:  Patrik BULKO,   +421 918 418 350,  koordinatorzapad@szfb.sk  

BB, NR kraj za SZFB:  Dárius SIHEĽSKÝ,  +421 918 363 968,  skolskesutaze@szfb.sk  

PO, KE kraj za SZFB:  Lukáš Vrábeľ,   +421 949 107 776,  koordinatorvychod@szfb.sk 
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VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ: 

Žiaci Základnej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2008 - 31.8.2011 - kód súťaže: MIE-SR-

1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1, SR-1.  

Žiačky Základnej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2008 - 31.8.2011 - kód súťaže: MIE-

SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2, SR-2.  

Žiaci Základnej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2006 - 31.8.2008 - kód súťaže: MIE-SR-

3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3, SR-3.  

Žiačky Základnej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2006 - 31.8.2008 - kód súťaže: MIE-

SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4, SR-4.  

Žiaci Strednej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2002 - 31.8.2006 - kód súťaže: MIE-SR-

5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5, SR-5.  

Žiačky Strednej školy a Osemročných gymnázií - ročník nar. 1.9.2002 - 31.8.2006 - kód súťaže: MIE-

SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6, SR-6. 

 

POČTY HRÁČOV: 

Maximálny počet zúčastnených hráčov, hráčok jedného družstva je v počte 15.  

Minimálny počet hráčov družstva, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie je v počte 6. 

V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo 

štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený. 

SÚPISKA:  

Každé družstvo (škola) odovzdá na mieste turnaja, pri prezentácii, vyplnené tlačivo súpisky družstva, 

potvrdené riaditeľom školy. Na súpiske družstva nesmie byť viac než 15 hráčov. Súpiska sa vypĺňa 

elektronicky na portáli www.sutaze.skolskysport.sk  

TERMÍNY:  

Miestne súťaže – 1. kolo sa uskutoční, keď dovolí pandemická situácia na území SR, informuje prí-

slušný zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja. 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB – z miestnych súťaží do obecno-mestských súťaží postupuje 

jedno školské družstvo. 

 

Obecné-Mestské súťaže – 1. kolo sa uskutoční, keď dovolí pandemická situácia na území SR, informu-

je príslušný zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja. 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB – z obecno-mestských súťaží do okresných súťaží postupuje 

jedno školské družstvo. 

 

Okresné súťaže - 1. kolo sa uskutoční, keď dovolí pandemická situácia na území SR, informuje prísluš-

ný zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja. 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB – z okresných súťaží do krajských súťaží postupuje jedno škol-

ské družstvo. 

 

Krajské súťaže - 1. kolo sa uskutoční, keď dovolí pandemická situácia na území SR, informuje príslušný 

zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja. 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB – z krajských súťaží do celonárodného finále postupuje jedno 

školské družstvo. 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/


 

Celonárodné finále sa uskutoční podľa nariadenia MŠVVaŠ-SR v spolupráci NŠC a Nesúťažný úsek / 

Školské súťaže SZFB – máj/jún 2022. 

 

HRACÍ TÝŽDEŇ:  

Hracím týždňom je pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, môže zasahovať do vyučovacieho proce-

su. V prípade Celonárodného finále môže byť hracím dňom aj sobota a nedeľa. 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:  

Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu, podľa počtu prihlásených 

školských družstiev. 

ROZLOSOVANIE MIESTNYCH, OBECNÝCH-MESTSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ:  

Určí príslušný zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja, prípadne ním poverený 

organizátor, na požiadanie môže určiť Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB.  

 

HRACÍ SYSTÉM MIESTNYCH, OBECNÝCH-MESTSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ:  

Určí príslušný zástupca odboru školstva na okresných úradoch v sídle kraja, prípadne ním poverený 

organizátor, na požiadanie môže určiť Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB.  

 

ŠTARTOVNÉ:  

Neplatí sa.  

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:  

Úhrady nákladov štartujúcich škôl v súťaži sa preplácajú podľa Smernice Ministerstva školstva, vedy 

výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach. 

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:  

Za zdravotnú spôsobilosť žiakov zodpovedá vedúci družstva - učiteľ, učiteľka. Dozor nad žiakmi počas 

prepravy na súťaž, počas súťaže a zo súťaže v plnom rozsahu zabezpečuje vysielajúca škola, vedúci 

družstva - učiteľ, učiteľka 

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV: 

V Miestnej súťaži môže organizátor požiadať o zabezpečenie florbalových rozchodov Komisiu rozhod-

cov a observerov SZFB, potrebné kontaktovať priamo sekretára Komisie rozhodcov a observerov: 

Peter Zámečník, tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk. 

 

V Obecnej-Mestskej súťaži môže organizátor požiadať o zabezpečenie florbalových rozchodov Komi-

siu rozhodcov a observerov SZFB, potrebné kontaktovať priamo sekretára Komisie rozhodcov a ob-

serverov: Peter Zámečník, tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk. 

 

V Okresnej súťaži môže organizátor požiadať o zabezpečenie florbalových rozchodov Komisiu rozhod-

cov a observerov SZFB, potrebné kontaktovať priamo sekretára Komisie rozhodcov a observerov: 

Peter Zámečník, tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk. 

 



V Krajskej súťaži môže organizátor požiadať o zabezpečenie florbalových rozchodov Komisiu rozhod-

cov a observerov SZFB, potrebné kontaktovať priamo sekretára Komisie rozhodcov a observerov: 

Peter Zámečník, tel.: +421 904 212 466 | e-mail: zamecnik@szfb.sk. 

 

V Celonárodnej súťaži zabezpečuje florbalových rozhodcov Komisia rozhodcov a observerov SZFB 

sekretár Komisie rozhodcov a observerov: Peter Zámečník, tel.: +421 904 212 466 | e-mail: za-

mecnik@szfb.sk. 

 

DRUŽSTVO:  

Pred zápasom učiteľ skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie 

nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. Pred zápasom 

tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správny brankársky výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo 

ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala 

viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:  

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení, či 

samostatné nájazdy sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení, či samostatné 

nájazdy sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo 

žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude 

zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.  

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:  

• vyšší počet bodov  

• vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov  

• gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch 

• gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov  

• nájazdy na brankára  

POSTUPOVÝ KĽÚČ Z MIESTNÝCH SÚŤAŽÍ DO OBECNÝCH-MESTSKÝCH SÚŤAŽÍ:  

Pri počte 1 až nekonečno školských družstiev, postupuje vždy jedno školské družstvo. 

 

POSTUPOVÝ KĽÚČ Z OBECNÝCH-MESTSKÝCH SÚŤAŽÍ DO OKRESNÝCH SÚŤAŽÍ:  

Pri počte 1 až nekonečno školských družstiev, postupuje vždy jedno školské družstvo. 

 

POSTUPOVÝ KĽÚČ Z OKRESNÝCH SÚŤAŽÍ DO KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ:  

Pri počte 1 až nekonečno školských družstiev, postupuje vždy jedno školské družstvo. 

 

POSTUPOVÝ KĽÚČ Z KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ DO CELONÁRODNÉHO FINÁLE: 

Z každého kraja postupuje víťaz krajského kola. 

 

ZODPOVEDNÝ ZA KOORDINÁCIU CELEJ SÚŤAŽE:  

Okresný úrad v sídle kraja - odbor školstva v spolupráci s Nesúťažným úsekom / Školské súťaže SZFB - 

skolskesutaze@szfb.sk  
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ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA OKRES, KRAJ:  

Organizátor, ktorého určí okresný úrad v sídle kraja - odbor školstva 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:  

Organizátorom okresného kola odporúčame pri počte prihlásených 10 a viac školských družstiev, aby 

vyhlásili miestne, alebo obecno-mestské kolo. V prípade, ak zástupca odboru školstva na okresných 

úradoch v sídle kraja, prípadne ním poverený organizátor bude potrebovať vytvoriť rozlosovanie a 

herný systém pre jednotlivé miestne, obecno-mestské, okresné, krajské kolo, môžete tak požiadať 

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB. Hlavný koordinátor SZFB: Miroslav Kunštek | tel.: +421 940 

622 155 | e-mail: skolskesutaze@szfb.sk. 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:  

Nesúťažný úsek / Školské súťaže SZFB je oprávnený v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvet-

lenia. Hrá sa na území SR. Súťaže sa môžu zúčastniť len základné a stredné školy na území Slovenskej 

republiky. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry nemožno vyplatiť v hotovosti, 

ani ich vymáhať súdnou cestou. Svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiace školy súhlas so zaradením 

do databázy vyhlasovateľa a usporiadateľa súťaže, a so spracovaním ich osobných údajov, až do od-

volania. Databáza môže byť použitá pre marketingové účely vyhlasovateľa a usporiadateľa súťaže. 

Usporiadateľ má právo zverejniť názov víťaznej školy a jej adresu na internetových stránkach, prípad-

ne v iných médiách (denná tlač, televízia, rozhlas, atď... .)  

SCHVÁLENÉ: 27.10.2021 


