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Článok 1
Štatút Odvolacej komisie SZFB

1.1. 
Odvolacia komisia SZFB je orgánom Prezídia SZFB.

1.2. 
Odvolacia komisia má jedného stáleho člena, ktorým je prezident 
SZFB a dvoch nestálych členov, ktorými sú dvaja spomedzi ostat-
ných členov Prezídia SZFB. Nestáli členovia nesmú byť členom 
komisie, voči ktorej rozhodnutiu sa odvolanie prejednáva.

1.3. 
Nestálych členov Odvolacej komisie SZFB volí a odvoláva pred-
seda Odvolacej komisie SZFB. Odvolacej komisii SZFB predsedá 
prezident SZFB.

1.4. 
Odvolacia komisia SZFB sa stretáva podľa potreby. Zasadnutia 
zvoláva predseda Odvolacej komisie SZFB. Zasadnutia Odvolacej 
komisie SZFB sú neverejné.

1.5. 
Odvolacia komisia SZFB rozhoduje jednoduchou väčšinou všet-
kých jej členov.

Článok 2
Pôsobnosť Odvolacej komisie SZFB

 
2.1.
Do pôsobnosti Odvolacej komisie SZFB patrí rozhodovanie o 
všetkých odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydali v I. stupni 
komisie Prezídia SZFB, a to najmä Disciplinárna komisia SZFB, 
Komisia rozhodcov a delegátov SZFB, Ligová komisia SZFB a Ko-
misia mládeže SZFB.
 

Článok 3
Začatie odvolacieho konania

 
3.1. 
Odvolacie konanie sa začína na základe riadne a včas podaného od-
volania proti platnému I. stupňovému rozhodnutiu komisie SZFB.

Článok 4
Náležitosti odvolania

4.1. 
Odvolanie je nutné podať najneskôr do 15 dní odo dňa oznáme-
nia alebo doručenia rozhodnutia
dokázateľným spôsobom (poštou, alebo doručiť osobne) na 
adresu Odvolacej komisie SZFB na sekretariát SZFB. Kópia od-
volania musí byť poslaná všetkým stranám, ktoré sú odvolaním 
dotknuté, a to na elektronickú poštu, pod ktorou sú registrované 
v SZFB.

4.2.
Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný než on sám. V 
prípade potrestania družstva, alebo klubu sa menom družstva, 
alebo klubu môžu odvolať len právoplatné osoby zapísane v evi-
denčnej karte SZFB.

4.3.
Komisia, ktorá rozhodovala v I. stupni je povinná po doručení 
opisu podaného odvolania bezodkladne spracovať písomné sta-
novisko k odvolaniu, najmä k uvádzaným dôvodom a toto sta-
novisko doručiť na elektronickú adresu Odvolacej komisie SZFB. 
Strana, ktorá je odvolaním dotknutá je povinná na vyžiadanie 
Odvolacej komisie SZFB spracovať písomné stanovisko k odvo-
laniu a toto doručiť na elektronickú adresu Odvolacej komisie 
SZFB.

4.4.
Obsahové náležitosti odvolania tvoria najmä:
a) kópia písomného rozhodnutia v I. stupni,
c) stručný popis skutkového stavu,
d) odôvodnenie odvolania a predloženie dôkazov na potvrdenie 
svojich tvrdení,
e) uvedenie, čoho sa odvolávajúci domáha,
f) potvrdenie o zaplatení odvolacieho poplatku v prospech SZFB,
g) dátum a podpis odvolávajúceho – pri klube pečiatka a podpisy 
dvoch právoplatných zástupcov klubu.

4.5. 
Odvolací poplatok je pri extraligových súťažiach 30 € a pri niž-
ších súťažiach 20 €. Pri odvolaniach proti poriadkovým pokutám 
nižším ako 30 € je odvolací poplatok 15 €.

Článok 5
Rozhodovanie o odvolaní

 
5.1. 
Odvolacia komisia SZFB prerokuje a rozhodne o odvolaní bezod-
kladne, spravidla však v lehote do 30 dní od doručenia odvolania.

5.2.
Rozhodnutie Odvolacej komisie SZFB je konečné.

5.3.
Rozhodnutie Odvolacej komisie SZFB sa vydáva písomne a za-
siela sa doporučenou poštou, alebo na elektronickú adresu od-
volávajúcemu sa a takisto všetkým dotknutým stranám na ich 
elektronické adresy, pod ktorými sú registrované v SZFB.
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5.4.
Odvolacia komisia SZFB potvrdí rozhodnutie odbornej komisie 
učinené v I. stupni, ak príde k záveru, že toto rozhodnutie je vec-
ne správne a v súlade s príslušnými predpismi SZFB. Po zvážení 
všetkých okolností prerokovávaného  prípadu vrátane novo pred-
ložených dôkazov ma taktiež právo vrátiť rozhodnutie odbornej 
komisii I. stupňa s odporučením na úpravu rozhodnutia.

5.5.
Ak Odvolacia komisia SZFB zistí pri prerokovávaní odvolania po-
rušenie, alebo nedodržanie predpisov SZFB, má právo rozhodnu-
tie učinené v I. stupni zmeniť, alebo zrušiť.

5.6.
Ak nie sú splnené náležitosti odvolania uvedené v čl. 4 bod 4.4. 
tohto poriadku, vyzve Odvolacia komisia SZFB odvolávajúceho k 

doplneniu odvolania. Pre toto doplnenie stanoví Odvolacia komi-
sia SZFB lehotu. V prípade, že odvolanie nespĺňa všetky náleži-
tosti podľa čl. 4 bodu 4.4. tohto poriadku ani po uplynutí stano-
venej lehoty, Odvolacia komisia SZFB odvolanie zamietne. 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 
6.1. 
Tento Odvolací poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB dňa 4. 
augusta 2015 a vstupuje do platnosti dňa 5. augusta 2015. Ku 
dňu 4. augusta 2015 končí platnosť doterajšieho Odvolacieho 
poriadku SZFB so všetkými zmenami a doplnkami.
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