
 
 

Vec: Stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu TJ A – FbO Nižná voči rozhodnutiu Ligovej 
komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022 

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 TJ A – FbO Nižná 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/166/2021/2022(ďalej len rozhodnutie);
2. Odvolania TJ A – FbO Nižná voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022;
3. Rozohdnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/1/2022/2023;
4. Meracieho protokola – premeranie hracej plochy športovej haly MŠH Tvrdošín zo dňa 13.07.2022

(ďalej len merací protokol).

2. Stanovisko kontrolóra SZFB

2.1 Právoplatnosť rozhodnutia 

Rozhodnutie je v súlade s §47 odsek (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny 
poriadok)  nakoľko obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní: 

 Výrok:

„Ligová komisia SZFB rozhodla o zmene kategorizácie športovej haly MŠH Tvrdošín z kategórie B na kategóriu 
C.“ 

 Odôvodnenie:

„Hala nespĺňa požiadavky podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB na zaradenie do 

kategórie B“ 
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 Poučenie o odvolaní: 

„Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB.“  

Odôvodnenie rozhodnutia bolo doplnené o informácie predložené ligovou komisiou na základe odvolania 

a merací protokol, ktoré naplnili požiadavku správneho poriadku uviesť v rámci odôvodnenia skutočnosti, 

ktoré boli podkladom pre rozhodnutie.   

2.1 Zaradenie MŠH Tvrdošín do kategórie „C“ 

 

Zaradenie MŠH Tvrdošín do kategórie „C“ je v súlade s predpisom o kategorizácií športových hál (ďalej len 

predpis) na základe, ktorého sa zverejňuje Zoznam kategorizovaných hál SZFB pred začiatkom súťažného 

ročníka. Zoznam požiadaviek na zaradenia haly do vyššej kategórie ako „C“ je stanovený v predpise. 

V prípade MŠH Tvrdošín nie je splnená požiadavka na parametre a podmienky pre zaradenie do kategórie 

„B“, a to konkrétne: 

 Ihrisko podľa pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodržaní minimálnej výbehovej zóny za 

florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m podľa SP SZFB; 

a teda nespľňa ani požiadavky na zaradenie do kategórií „A“ a „A+“.  

Absencia spomenutej požiadavky v MŠH Tvrdošín je dokázaná a potvrdená meracím protokolom, a to 

konkrétne v časti o výbehovej zóne za florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1m, kde 

podľa meracieho protokolu je výbehová zóna pri šírke ihriska MŠH Tvrdošín len 97cm a 77cm.  

3. Záver 

 
Na základe hore uvedených skutočností odporúčam Odvolacej Komisii SZFB nevyhovieť odvolaniu TJ A – 

FbO Nižná ku rozhodnutiu Ligovej Komisie SZFB.  

 

 

V Bratislave, 14.07.2022       Ing. Mojmír Kešelák 

          Kontrolór SZFB 

 


