
  

  

 

 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
Vec: Stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči 
rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/2/2022/2023 
 

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 ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves  voči 

rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022 (ďalej len odvolanie). 

1. Východiská spracovania stanoviska  
 

Pri spracovaní stanovsika som vychádzal z: 

1. Rozhodnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/2/2022/2023 (ďalej len rozhodnutie); 
2. Odvolania ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-

Ro/2/2022/2023 (ďalej len odvolanie); 
3. Rozohdnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/3/2022/2023; 

Ligová komisia rozhodla o udelení poriadkovej pokuty za vystúpenie družstva Komáta Spišská Nová Ves 

z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok (SZy1) v sezóne 2022/2023 s odvolaním sa na: 

 Ustanovenie Súťažného poriadku SZFB, článok 3, bod 3.3., písmeno d); 

 Článok Súťažného poriadku SZFB  13, bod 13.1., písmeno a); 

 Článok Súťažného poriadku SZFB  14, bod 14.8.; 

Podľa ustanovenia Súťažného poriadku SZFB, článok 3, bod 3.3., písmeno d) ak vystúpi družstvo v priebehu 

súťaže zo súťaže, alebo z nej bude pred posledným zápasom vylúčené na základe ods. 14.7. a 14.8. 

Súťažného poriadku SZFB , bude považované za družstvo zostupujúce a v nasledujúcom ročníku má právo 

štartovať v najbližšej nižšej úrovni súťaže. Riadiaci orgán je povinný takéto vystúpenie, či vylúčenie zo súťaže 

postihnúť mimoriadnou pokutou. Výšku mimoriadnej pokuty môže riadiaci orgán stanoviť, buď v príslušnom 

rozpise súťaží SZFB, alebo ju v priebehu súťaže určí tak, aby bola až niekoľkonásobne vyššia ako náklady 

klubu na účasť jeho družstva v súťaži.  
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ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves sa v rámci odvolania odkazuje na článok 3, bod 3.9. Súťažného poriadku 

SZFB, ktorý definuje spustenie a ukončenie celoštátnych súťaží. Podľa článku 3.9. Súťažného poriadku SZFB 

je termín spustenia celoštátnych súťaží od 1. Septembra kalendárneho roka.   

Podľa ustanovenia Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a) Priestupky proti 

ustanoveniam tohto súťažného poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ostatným platným florbalovým normám a 

nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží budú trestané podľa povahy: a) poriadkovou 

pokutou za porušenie poriadkov a smerníc, ktoré sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú jej regulárnosť. 

Poriadkovú pokutu môžu riadiace orgány súťaží ukladať v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto 

súťažného poriadku s ohľadom na závažnosť priestupkov v maximálnej výške, ktorú stanoví Rozpis súťaží 

SZFB. Tieto poriadkové pokuty budú hradené zo súťažnej zábezpeky klubu. V prípade, že poriadkové pokuty 

v priebehu súťaže prevýšia súťažnú zábezpeku, je klub povinný pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí riadiaci 

orgán súťaže. Nesplnenie tejto lehoty bude disciplinárne potrestané. 

2. Stanovisko kontrolóra SZFB 

 
Na základe preštudovania rozodnutia, odvolania, Stanov SZFB a Súťažného poriadku SZFB udelenie pokuty 

nie je dostatočne definované. Ligová komisia SZFB sa odvoláva na článok 3, bod 3.3., písmeno d) súťažného 

poriadku, ktorý upravuje vystúpenie družstva v priebehu súťaže, nakoľko podľa článku 3. bod 3.9. 

Súťažného poriadku SZFB je súťaž spustená od 1. Septembra kalendárneho roka vystúpenie družstva 

Komáta Spišská Nová Ves z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok (SZy1) v sezóne 2022/2023 nepodlieha 

článku 3, bod 3.3., písmeno d) Súťažného poriadku SZFB.   

Ďalej sa Ligová komisia SZFB odvoláva na Článok Súťažného poriadku SZFB  13, bod 13.1., písmeno a), ktorý 

definuje poriadkové pokuty za priestupky proti Súťažnému poriadku SZFB, Rozpisu súťaží SZFB 

a ostatným platným florbalovým normám a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží. 

V rámci rozhodnutia o udelení pokuty nie je definované, akých priestupkov sa klub ŠK Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves proti Súťažnému poriadku SZFB, Rozpisu súťaží SZFB a ostatným platným florbalovým normám 

a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží dopustil.  

  



  

  

 

3. Záver 

 
Na základe hore uvedených skutočností odporúčam Odvolacej Komisii SZFB vyhovieť odvolaniu ŠK Fbk 

Kométa Spišská Nová Ves ku rozhodnutiu Ligovej Komisie SZFB.  

Ďalej odporúčam na návrh Ligovej komisie SZFB jasne stanoviť termín priebehu celoštátnych súťaží. 

 

 

V Bratislave, 28.07.2022       Ing. Mojmír Kešelák 

          Kontrolór SZFB 

 


