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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 

 

 

        

        
ŠK Slávia SPU DFA Nitra 
Nábrežie slobody 1 
949 01 Nitra 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/02/2019-2020 
 
 

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 ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra voči rozhodnutiu LK-Ro/113-1/2019-2020 zo dňa 

21.11.2019 o zrušení udelení herných dôsledkov a ponechaní poriadkových pokút, ktorým 

sa odvolateľ domáha o nápravu a ponechanie platnosti prvého rozhodnutia LK-

Ro/113/2019-2020 zo dňa 07.11.2019 o udelení herných dôsledkov, poriadkových pokút 

a postúpení na prešetrenie disciplinárnej komisii, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolaniu klubu ŠK Slávia SPU DFA Nitra, Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra voči 

rozhodnutiu LK-Ro/113-1/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov SZFB vyhovuje. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Družstvo ŠK Slávia SPU DFA Nitra nastúpilo na zápas č. 26, 6. kola Hyundai extraligy 

žien dňa 27.10.2019 proti súperovi Eastern Wings Michalovce, za ktoré bola v originály 

zápisu o stretnutí uvedená aj hráčka Diana Podolská, roč. nar. 2006. 

  

Po odohratí zápasu Ligová komisia SZFB (ďalej len „LK SZFB“) vydala rozhodnutie č. 

LK-Ro/113/2019-2020, dňa 07.11.2019, vo veci porušenia, neoprávneného nastúpenia 

hráčky (Diany Podolskej) nižšej vekovej kategórie vo vyššej vekovej kategórii, „podľa 
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ustanovení Súťažného poriadku SZFB, čl. 5, bodu 5.3, písm. e)“ a rozhodla o udelení herných 

dôsledkov, poriadkových pokút a postúpení na prešetrenie Disciplinárnej komisii SZFB, 

„podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, čl. 13, bodu 13.1, písm. a), b), c) a čl. 13, bodu 

13.2, písm. i) č. III“, čím udelila družstvu Eastern Wings Michalovce herný dôsledok 

(kontumáciu) 0:5 a poriadkovú pokutu vo výške 50,00,-€. 

 

 Následne LK SZFB vydala rozhodnutie č. LK-Ro/113-1/2019-2020 dňa 21.11.2019 vo 

veci porušenia, neoprávneného nastúpenia hráčky (Diany Podolskej) nižšej vekovej 

kategórie vo vyššej vekovej kategórii, „podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, čl. 5, 

bodu 5.3, písm. e)“ a rozhodla o zrušení udelení herných dôsledkov a ponechaní 

poriadkových pokút, čím ponechala platný výsledok 4:3 (výsledok zápasu) v prospech 

Eastern Wings Michalovce a ponechala poriadkovú pokutu vo výške 50,00,-€. 

 

 Následne klub ŠK Slávia SPU DFA Nitra podal odvolanie, ktoré bolo doručené ligovej 

komisii BA SZFB dňa 03.12.2019, ku ktorému bol pripojený doklad o úhrade odvolacieho 

poplatku a v ktorom žiada o zrušenie rozhodnutia č. LK-Ro/113-1/2019-2020 a ponechaní 

v platnosti pôvodného rozhodnutia LK-Ro/113/2019-2020 ohľadom udelenia herného 

dôsledku (kontumácie 0:5) a poriadkovej pokuty vo výške 50,00,-€. 

 

LK SZFB ako prvostupňový orgán dňa 05.12.2019 postúpila vec odvolacej komisii 

SZFB rozhodnutím č. LK-Ro/147/2019-2020 nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na svojom 

rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. 

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedených rozhodnutí a preskúmaní 

odvolania klubu ŠK Slávia SPU DFA Nitra konštatuje nasledovné: V zmysle Súťažného 

poriadku, čl. 13, bodu 13.2 „Hernými dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného výsledku, 

musia byť postihnuté družstvá, ak porušia tie ustanovenia tohto súťažného poriadku a 

iných predpisov SZFB, v ktorých je vyslovene ustanovené, že postih hernými dôsledkami 

je možný, najmä ak sa dopustia nasledujúcich previnení: 

a) ak klub nepripraví hraciu plochu tak, aby bola spôsobilá ku hre. V týchto prípadoch 

musí byť preukázané zavinenie klubu; 

b) ak nenastúpi družstvo k súťažnému zápasu alebo k nemu nastúpi po uplynutí čakacej 

doby, pokiaľ v tom nie sú dôvody uvedené v bode 10.3. tohto SP; 

c) ak družstvo odmietne predložiť doklady totožnosti ku kontrole pred zápasom 

rozhodcovi; 

d) ak dôjde k inzultácii rozhodcu niektorým členom družstva, ktoré má za následok 

predčasné ukončenie zápasu podľa bodu 11.10. tohto SP; 

e) v prípade, ak viac ako jeden hráč z družstva bol obvinený z porušenia 

antidopingového pravidla; 

f) ak dôjde k ovplyvneniu zápasu spôsobom, ktorý odporuje princípu poctivého 

športového súťaženia; 

g) v prípade porušenia bodu 5.3. písm. b) c) d) alebo bodu 5.5. písm. e) tohto SP; 

h) ak sa družstvo rozhodne v priebehu zápasu nedohrať tento zápas z dôvodu 

nedostatočnej teploty v hale 
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i) ak hráč nastúpil k zápasu neoprávnene, a to: 

I. ak nastúpil bez platnej hráčskej licencie, 

II. ak nastúpil v dobe, kedy mu beží trest zastavenia súťažnej činnosti alebo 

pokiaľ dostal ČK3, jeho previnenie bolo uvedené v zápise, ale disciplinárna 

komisia o treste ešte nerozhodla; 

III. ak nastúpil hráč zo súpisky družstva za iné družstvo svojho klubu pokiaľ 

takýto štart nie je súťažným poriadkom povolený; 

IV. ak nastúpil hráč v nižšej vekovej kategórii; 

V. odmietol sa podrobiť kontrole totožnosti alebo sa jej vyhol; 

VI. ak nastúpil na zápas piaty hráč na striedavý štart, hosťovanie; alebo ak 

nastúpil na zápas tretí hráč na striedavý štart z vyššej do nižšej súťaže alebo 

štvrtý hráč na striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže. 

VII. ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už nastúpil v inom zápase konaného v rámci 

rovnakého kola tej istej súťaže za iný klub; 

VIII. ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už je registrovaný v inom klube a jeho štart 

nie je povolený; 

IX. ak nastúpil na zápas hráč bez klubovej príslušnosti; 

X. ak nastúpil na zápas hráč na striedavý štart, ktorý nastúpil v inom zápase 

v ten istý deň za iný klub; 

XI. ak nastúpil na zápas hráč na striedavý štart v súťaži, kde mu nebol povolený 

striedavý štart.“ 

V nadväznosti na uvedené, rozhodnutie LK-Ro/113-1/2019-2020 zo dňa 21.11.2019 sa 

odvoláva na ustanovenie Súťažného poriadku, čl. 5, bodu 5.3, písm. e) „Štart hráčov z nižšej 

vekovej kategórie vo vyššej je až na podmienky stanovené v tomto článku a v čl. 15 tohto SP 

neobmedzený. Tieto ustanovenia platia vo všetkých úrovniach súťaže. Neoprávnené 

nastúpenie hráča nižšej vekovej kategórie vo vyššej bude postihnuté poriadkovou 

pokutou, môže však byť postihnuté aj hernými následkami i disciplinárne“ čím podľa čl. 

13, bodu 13.2 toho istého Súťažného poriadku SZFB musí byť družstvo postihnuté 

vyhlásením kontumačného výsledku. Uvedením hráčky Diany Podolskej, roč. nar. 2006 do 

zápisu o stretnutí došlo k porušeniu predpisu súťaže extraligy žien na sezónu 2019/20, 

nakoľko vekové kategórie pre účasť v zápasoch sú: ženy - ročníky nar. 2000 a staršie, 

juniorky - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenky - ročníky nar. 2003 a 2004, staršie žiačky – 

ročník nar. 2005, čím sa družstvo Eastern Wings Michalovce dopustilo porušenia Súťažného 

poriadku SZFB a má mu byť v zmysle čl. 5, bodu 5.3 v nadväznosti na čl. 12, bod 12.3 

udelená poriadková pokuta a kontumačný výsledok. 

 

 

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

rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam LK SZFB zistila, že 

odvolaním klubu ŠK Slávia SPU DFA Nitra napadnuté rozhodnutie č. LK-Ro/113-1/2019-

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-BA/113-1/2019-2020 o zrušení udelení herných 
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dôsledkov a ponechaní poriadkových pokút a rozhodnutie vracia ligovej komisii SZFB na 

nové konanie a rozhodnutie. 

 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu ŠK Slávia SPU 

DFA Nitra v zmysle Odvolacieho poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.9 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 16. 01. 2020 

 

 

Na vedomie: 

• ŠK Slávia SPU DFA Nitra 

• LK BA SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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