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Odvolacia komisia Slovenského zväzu florbalu 

    v zmysle Stanov čl. 27 ods. 11 v zastúpení 

 prezidenta SZFB a v súčinnosti s kontrolórom SZFB 

 

 

        

        
FBC BlueBerries Modra 
Moyzesova 45 
900 01 Modra 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/01/2019-2020 
 
 

ROZHODNUTIE 
 

Odvolacia komisia ako orgán zabezpečenia spravodlivosti Slovenského zväzu 

florbalu (ďalej len „SZFB“) v zmysle Stanov čl. 27 ods. 11 v zastúpení prezidenta SZFB a v 

súčinnosti s kontrolórom SZFB prerokovala odvolanie klubu FBC BlueBerries Modra, 

Moyzesova 45, 900 01 Modra voči rozhodnutiu LK-BA-Ro/20/2019-2020 a LK-Ro-

BA/21/2019-2020 zo dňa 07.11.2019 o udelení poriadkových pokút a herných dôsledkov 

(kontumácií zápasov), ktorým sa odvolateľ domáha upravenia poriadkových pokút a 

zrušenia herných dôsledkov, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolanie klubu FBC BlueBerries Modra, Moyzesova 45, 900 01 Modra voči rozhodnutiu 

LK-BA-Ro/20/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. b) Stanov SZFB zamieta. 

 

Odvolaniu klubu FBC BlueBerries Modra, Moyzesova 45, 900 01 Modra voči rozhodnutiu 

LK-Ro-BA/21/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov SZFB vyhovuje. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

 Družstvo FBC BlueBerries Modra nastúpilo na dva zápasy č. 20 a 23, 4. kola 

bratislavského regiónu v kategórii staršia prípravka dňa 27.10.2019 proti súperom ŠK Lido 

Bratislava a Fat Pipe Snipers Bratislava black s počtom hráčov 4 hráči v poli + 2 brankári. 

  

Po odohratí zápasov Ligová komisia bratislavského regiónu SZFB (ďalej len „Ligová 

komisia BA SZFB“) vydala rozhodnutie č. LK-BA-Ro/20/2019-2020 vo veci porušenia 
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povinností družstva „nastúpiť na zápas staršej prípravky v minimálnom počte kmeňových 6 

hráčov v poli a 1 brankár“ pričom stanovila počet chýbajúcich hráčov „2“ a udelila 

poriadkovú pokutu sankciou 20,00,-€ plus 5,-€ za každého chýbajúceho hráča t.j. celkovú 

pokutu 30,-€ za jeden zápas. Zároveň Ligová komisia BA SZFB vydala (nadväzujúce) 

rozhodnutie č. LK-Ro-BA/21/2019-2020 vo veci neoprávneného nastúpenia hráčky Veroniky 

Vrškovej, nar. 04.05.2008, pričom „podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článku 5, bod 

5.5, písmeno c), Štatútu Ligovej komisie SZFB, Ligová komisia BA SZFB“ rozhodla o herných 

dôsledkoch t.j. kontumácií oboch zápasov 5:0 resp. 0:5 v neprospech FBC BlueBerries 

Modra. 

 

 Následne klub FBC BlueBerries Modra podal odvolanie, ktoré bolo doručené ligovej 

komisii BA SZFB dňa 13.11.2019, ku ktorému bol pripojený doklad o úhrade odvolacieho 

poplatku až dňa 19.11.2019 a, v ktorom žiada o zrušenie herných dôsledkov (kontumácií) 

a zároveň žiada o úpravu rozhodnutia č. LK-BA-Ro/20/2019-2020 ohľadom udelenia 

poriadkových pokút z dôvodu, že s hráčkou Veronikou Vrškovou nastúpilo družstvo v počte 

hráčov 5 + 1 a zároveň podľa súťažného poriadku „v kategórii mladší žiaci a mladší môže 

riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže povoliť štart maximálne dvom hráčkam o rok starším, 

ako odpovedá príslušnej kategórii“ mohla hráčka nastúpiť. 

 

Ligová komisia BA SZFB ako prvostupňový orgán dňa 19.11.2019 postúpila vec 

odvolacej komisii SZFB rozhodnutím č. LK-BA-Ro/26/2019-2020 nakoľko nevyhovela 

odvolaniu a trvá na svojom rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. 

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedených rozhodnutí a preskúmaní 

odvolania klubu FBC BlueBerries Modra konštatuje nasledovné: V zmysle Súťažného 

poriadku, čl. 5, bodu 5.5, písm. c) „V kategórii mladší žiaci a mladší môže riadiaci orgán súťaže 

v rozpise súťaže povoliť štart maximálne dvom hráčkam o rok starším, ako odpovedá príslušnej 

kategórii podľa bodu 15.3 tohto SP“. V zmysle rozpisu súťaže, ktorým je Predpis súťaže SZFB 

región Bratislava, pre kategóriu staršia prípravka v časti vekové kategórie pre účasť 

„Riadiaci orgán súťaže povoľuje štart hráčky o rok staršej (ročník nar. 2008), ako odpovedá 

príslušnej kategórii podľa Súťažného poriadku SZFB“. Hráčka Veronika Vršková spadá do 

vekovej kategórie mladšie žiačky avšak v zmysle predpisu súťaže jej je umožnený štart 

v kategórii staršia prípravka. Družstvo FBC BlueBeriries Modra tak mohlo nastúpiť na zápas 

s touto hráčkou. 

Družstvo FBC BlueBerries Modra ale aj napriek tejto skutočnosti odohralo svoje 

zápasy 4. kola kategórie staršia prípravka s počtom hráčov 4 hráči v poli + 2 brankári podľa 

originálu zápisu o stretnutí doručeného na SZFB dňa 28.10.2019, čím porušilo ustanovenie 

predpisu súťaže, ktoré určuje minimálny počet hráčov v súťaži, a to: 6 hráči v poli + 1 

brankár, tzn. v zápase nastúpilo družstvo o 2 hráčov v poli menej. Hlavným dôvodom tohto 

ustanovenia je, aby sa družstvá zúčastňovali zápasov minimálne s dvomi hráčskymi 

formáciami (2 x 3 hráči v poli), aby nedochádzalo k fyzickému preťažovaniu a vyčerpanosti 

malých hráčov počas súťažných turnajov. 

 

 V zmysle vyššie uvedeného, Odvolacia komisia SZFB v rámci svojej právomoci 

rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam Ligovej komisie BA SZFB 
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zistila, že odvolaním klubu FBC BlueBerries Modra napadnuté rozhodnutie č. LK-BA-

Ro/20/2019-2020 bolo vydané v súlade s predpismi SZFB a rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

V zmysle vyššie uvedeného, Odvolacia komisia SZFB v rámci svojej právomoci 

rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam Ligovej komisie BA SZFB 

zistila, že odvolaním klubu FBC BlueBerries Modra napadnuté rozhodnutie č. LK-Ro-

BA/21/2019-2020 bolo vydané v rozpore s predpismi SZFB a rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. Na základe Odvolacieho poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.11., 

písm. c) odvolacia komisia ruší rozhodnutie č. LK-Ro-BA/21/2019-2020 o udelení herných 

dôsledkov a rozhodnutie vracia ligovej komisii BA SZFB na nové konanie a rozhodnutie. 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu FBC BlueBerries 

Modra vracia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. 

 

                                                                           

                                              

 

 

Oto Divinský 
      prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Ján Purc 

kontrolór Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 17. 12. 2019 

 

 

Na vedomie: 

• FBC BlueBerries Modra 

• LK BA SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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