
  

  

 

 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
Vec: Stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. voči 
rozhodnutiu Matriky SZFB Sp. Zn.: MA-Ro/6/2022-2023 
 

Podľa § 13 odsek 1 a §13 odsek (2) písmeno c) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prekladám odborné stanovisko ku odvolaniu VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. voči 

rozhodnutiu Matriky SZFB Sp. Zn.: MA-Ro/6/2022-2023 (ďalej len odvolanie). 

1. Východiská spracovania stanoviska  
Pri spracovaní stanovsika som vychádzal z: 

1. Rozhodnutia Matriky SZFB Sp. zn.: MA-Ro/6/2022-2023 (ďalej len rozhodnutie); 
2. Odvolania VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. voči rozhodnutiu Matriky SZFB Sp. Zn.: MA-

Ro/6/2022-2023; 
3. Rozhodnutia Matriky SZFB Sp. zn.: MA-Ro/6-1/2022-2023; 
4. Žiadosti o tranfer hráča – Dominik Filípek (ďalej len žiadosť); 
5. Zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník. 

 

Matrika SZFB schválila v rozhodnutí prestup hráča Dominika Filípeka dňa 11.08.2022 podľa platných 

pravidiel prestupového poriadku SZFB na základe žiadosti o prestup hráča, ktorá bola materskému klubu 

VšK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. (ďalej len materský klub) doručená na mailovú adresu materského klubu 

dňa 28.07.2022 v rámci neobmedzeného prestupového obdobia.  

Voči tomuto rozhodnutiu sa materský klub odvolal, nakoľko s ním nesúhlasí a poukazuje na fakt, že žiadosť 

o prestup podpísal hráč Dominik Filípek, ktorý v čase obdržania žiadosti materským klubom nedovŕšil vek 18 

rokov a na fakt, že dátum žiadosti o prestup bol vyplnený nesprávne.  

2. Stanovisko kontrolóra SZFB 

 
Podľa platného Prestupového poriadku SZFB článok 2 odsek 2.3. má materský klub 14 dní od dátumu 

obdržania žiadosti na vyjadrenie sa k obdržanej žiadosti, a teda dátum obdržania žiadosti materským 

klubom je pre posudzovanie žiadosti záväzný. Podľa Matriky SZFB bol chybný dátum na žiadosti braný ako 

chyba v texte, ktorý bol následne opravený.  

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 
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Podľa zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník § 9 Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, 

ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Na základe 

faktu, že hráč skoro dovŕšil plnoletosť v čase obdržania žiadosti materským klubom môžeme predpokladať, 

že mal primeranú rozumovú a vôľovú vyspelosť zodpovedajúcu jeho veku na podpis žiadosti o prestup.  V 

Prestupovom poriadku nie je definované, že žiadosť o prestup musí obsahovať súhlas zákonného zástupcu 

maloletého hráča, ktorý žiada o prestup. Matrika SZFB však takýto súhlas dodatočne obdržala, čo hore 

uvedené tvrdenie ešte posilňuje.  

3. Záver 

 
Na základe hore uvedených skutočností odporúčam Odvolacej Komisii SZFB nevyhovieť odvolaniu VŠK PdF 

UK Hurikán Bratislava, o.z.  ku rozhodnutiu Matriky SZFB.  

 

V Bratislave, 05.09.2022       Ing. Mojmír Kešelák 

          Kontrolór SZFB 

 


