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Článok 1 

Štatút Odvolacej komisie SZFB 

1.1.  

Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB druhého stupňa s 

odvolacou a prieskumnou právomocou. 

1.2.  

Odvolacia komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a ďalšieho člena, ktorí spravidla majú 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v 

Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní 

druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej 

praxe. 

1.3.  

Predsedu a podpredsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Jedného člena 

komisie volí a odvoláva prezídium. Prezídium zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, 

ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý 

dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu. 

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 všetkých jej členov. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť Odvolacej komisie SZFB 

2.1. 

Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej 

komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SZFB 

vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak nie je stanovené inak. 

2.2. 
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Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu preskúmavať právoplatné rozhodnutia 

a postupy orgánov členov SZFB, ak ďalej nie je stanovené inak. Podmienkou prijatia podnetu 

na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných 

podľa predpisov člena SZFB, ak nejde o podnety podľa nasledujúceho odseku 2.3.. 

2.3. 

Ak vec neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov, je odvolacia 

komisia oprávnená na základe podnetu preskúmať aj neprávoplatné rozhodnutia a postupy 

orgánov členov SZFB prvého stupňa. 

2.4. 

Odvolacia komisia na návrh člena SZFB, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci 

(ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o: 

a) odvolaniach podľa odseku 2.1., 

b) podnetoch podľa odseku 2.2. a 2.3. na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov 

orgánov SZFB s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SZFB, IFF, ktorých 

dodržiavanie sa vyžaduje na všetkých úrovniach organizácie a riadenia florbalu, 

c) podnetoch v iných veciach, pokiaľ to stanovujú stanovy alebo iný predpis SZFB 

schválený prezídiom alebo konferenciou. 

  

Článok 3 

Odvolanie a podnet 

 3.1.  

Odvolacie konanie (odvolanie) a preskúmavacie konanie (podnet) sa začína na základe riadne a 

včas podaného odvolania a podnetu. 

3.2.  

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 evidenčnej karte SZFB. 

3.3. 

Obsahové náležitosti riadne doručeného odvolania a podnetu tvoria najmä: 

a) označenie orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni s uvedením čísla rozhodnutia, 

b) stručný popis skutkového stavu, 

c) odôvodnenie odvolania a podnetu a predloženie dôkazov na potvrdenie svojich 

tvrdení, 

d) uvedenie, čoho sa odvolávajúci domáha, 

e) potvrdenie o zaplatení odvolacieho poplatku v prospech SZFB, 

f) dátum a podpis odvolávajúceho – pri klube pečiatka a podpis jedného z 

právoplatných zástupcov klubu, pri podnete dátum a podpis navrhovateľa. 

3.4.  

Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie 

stanoveného poplatku. Odvolací poplatok je pri všetkých súťažiach 30 €. Stanovený poplatok 

sa vracia iba v prípade pokiaľ bolo odvolaniu, aj keď len z časti, vyhovené. 

3.5. 

Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia alebo 

doručenia rozhodnutia na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup 

sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od doručenia odvolania alebo 

podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie 

alebo podnet so všetkými nevyhnutnými podkladmi na prešetrenie veci (ďalej len 

“predloženie veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo 
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ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám 

nevyhovie. 

3.6. 

Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám 

v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec 

odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí. 

3.7. 

Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne 

doručenému odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez 

zbytočného odkladu na rozhodnutie odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na 

rozhodnutie veci a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa. 

3.8. 

Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich prijal 

vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ 

poskytne potrebnú súčinnosť, inak bude konanie zastavené. 

3.9. 

Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením 

odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo 

postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť 

najneskôr do 20 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 10 dní od riadneho doručenia 

odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, 

ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 3.5. sám. Ak sa Odvolacia 

komisia SZFB nestihne vyjadriť ani do 35 dní, odvolanie sa akceptuje. 

3.10. 

Vecou, ktorá neznesie odklad sa rozumie akákoľvek vec, ktorá svojou povahou môže 

ovplyvniť súťaž a ktorej povaha by narušila regulárnosť súťaže, prípadne narušila regulárnosť 

súťažného ročníka po určitom dátume napr. po ukončení základnej časti. Z tohto hľadiska sú 

veci, ktoré neznesú odklad vecami, o ktorých treba rozhodnúť, vydať stanovisko, 

odporúčanie alebo podnet  na konanie iného orgánu SZFB pred nadstavbovou časťou alebo 

iným dňom zmeny režimu súťaže. Pod vecou, ktorá neznesie odklad sa nerozumie len časové 

hľadisko ale môže to byť aj iné hľadisko. 

3.11. 

Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8 odsek 1 a 2 Stanov SZFB pre členov 

SZFB záväzné. 

3.12. 

Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných 

spôsobov: 

a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, 

alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné, 

alebo aj navrhovateľ vzal svoje odvolanie alebo podnet späť. 

b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané 

v súlade s predpismi SZFB, medzinárodnej športovej organizácie, ako aj s platným 

právnym poriadkom, 

c) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie 

prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi 

SZFB, medzinárodnej športovej organizácie alebo odporuje právnemu poriadku SR 

alebo EÚ, alebo zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom 

orgánu, ktorého rozhodnutie na základe podnetu preskúmavala a zrušila, na nové 

konanie a rozhodnutie. 
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3.13. 

Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo 

podnet na konanie iného orgánu SZFB alebo jeho člena alebo na zmenu predpisov SZFB 

alebo jeho člena. 

3.14. 

Odvolanie nie je možné podať na rozhodnutia orgánov vydané na základe rozhodnutia alebo 

uznesenia odvolacej komisie a vydané na základe prejavu vôle žiadateľa vziať svoje odvolanie 

alebo podnet späť. 

3.15. 

Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné 

alebo následné rozhodovanie príslušného súdu o nároku na náhradu škody alebo inom 

súvisiacom nároku. Podaniu návrhu na konanie pred príslušným súdom nemá odkladný 

účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie. 

3.16. 

Rozhodnutie Odvolacej komisie SZFB sa vydáva písomne a zasiela sa doporučenou poštou, 

alebo na elektronickú adresu odvolávajúcemu sa a takisto všetkým dotknutým stranám na 

ich elektronické adresy, pod ktorými sú registrované v SZFB. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

4.1.  

Tento Odvolací poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB. Odvolací poriadok SZFB nadobúda 

účinnosť a platnosť dňa 1. septembra 2020. Ku dňu 31. augusta 2020 končí platnosť 

doterajšieho Odvolacieho poriadku SZFB so všetkými zmenami a doplnkami. 

 

 

 

 

 


