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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 

 

 

        

        
1. FbK Banská Bystrica 
Mládežnícka 20 
974 04 Banská Bystrica 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/03/2019-2020 
 
 

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 1. FbK Banská Bystrica, 

Mládežnícka 20, 974 04 Banská Bystrica voči rozhodnutiam LK-Ro/128/2019-2020, LK-

Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-Ro/131/2019-2020 o zrušení herných 

dôsledkov a znížení poriadkových pokút, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolaniu klubu 1. FbK Banská Bystrica, Mládežnícka 20, 974 04 Banská Bystrica voči 

rozhodnutiam LK-Ro/128/2019-2020, LK-Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-

Ro/131/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov SZFB smerujúceho k zníženiu 

udelených poriadkový pokút vyhovuje. 

 

Odvolanie klubu 1. FbK Banská Bystrica, Mládežnícka 20, 974 04 Banská Bystrica voči 

rozhodnutiam LK-Ro/128/2019-2020, LK-Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-

Ro/131/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov SZFB smerujúcemu k zrušeniu 

herných dôsledkov zamieta. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Družstvo FBK BCF Dukla Banská Bystrica nastúpilo na zápasy č. 41 a č. 45, 9. a 10. 

kola juniorskej extraligy (ďalej len „JEX“) dňa 16.11.2019 a 17.11.2019 proti súperom Fk 
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Florko Košice a FaBK ATU Košice resp. nastúpilo na zápasy č. 24 a č. 28, 7. a 8. kola 1. ligy 

žien (ďalej len „Z1“) dňa 16.11.2019 a 17.11.2019 proti súperkám VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava „B“ a Snipers Bratislava. Vo všetkých týchto zápasoch došlo k niekoľkonásobnej 

zmene hracieho času a došlo aj k zmene miesta zápasu pár dní pred termínom zápasov 

zmenou hlásenky t.j. zadaním do informačného systému florbalu (ďalej len „ISF“) a to 

nasledovne: 

 zápas č. 41, 9. kolo, JEX – štvrtá hlásenka zadaná do ISF 11.11.2019, 00:28 

 zápas č. 45, 10. kolo, JEX – druhá hlásenka zadaná do ISF 06.11.2019, 21:08 

 zápas č. 24, 7. kolo, Z1 – štvrtá hlásenka zadaná do ISF 11.11.2019, 00:28 

zápas č. 28, 8. kolo, Z1 – druhá hlásenka zadaná do ISF 06.11.2019, 21:11 

  

Po odohratí zápasov Ligová komisia SZFB (ďalej len „LK SZFB“) vydala rozhodnutia č. 

LK-Ro/128/2019-2020, LK-Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-Ro/131/2019-

2020, dňa 26.11.2019, vo veci neschváleného preloženia súťažného zápasu riadiacim 

orgánom súťaže na iný termín (dátum, čas a miesto), podľa ustanovení Súťažného poriadku 

SZFB, článku 9, bod 9.1, písmeno d); článku 9, bod 9.2; článku 13, bod 13.1, písmeno a), b); 

Štatútu ligovej komisie SZFB a Príkladového sadzobníka poriadkových pokút čím udelila 

družstvu hrajúcemu kategóriu JEX a Z1 herné dôsledky (kontumáciu) 0:5 a poriadkovú 

pokutu vo výške 200,00€ za oba odohrané zápasy. 

 

 Následne klub 1. FbK Banská Bystrica podal odvolanie, ktoré bolo doručené ligovej 

komisii BA SZFB dňa 04.12.2019, ku ktorému bol pripojený doklad o úhrade odvolacieho 

poplatku a v ktorom žiada o zrušení udelenia herných dôsledkov (kontumácií 0:5) a znížení 

poriadkových pokút. 

 

LK SZFB ako prvostupňový orgán dňa 06.12.2019 postúpila vec odvolacej komisii 

SZFB rozhodnutím č. LK-Ro/152/2019-2020 nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na svojom 

rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. 

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedených rozhodnutí a preskúmaní 

odvolania klubu 1. FbK Banská Bystrica konštatuje nasledovné: V zmysle Súťažného 

poriadku, čl. 9, bod 9.1, písm. d) „Riadiacim orgánom súťaže neschválené preloženie 

súťažného zápasu na iný termín, alebo na iné ihrisko bude podľa závažnosti postihované 

poriadkovou pokutou, či hernými dôsledkami.“ došlo predovšetkým k zmene ihriska t.j. 

miesta zápasu, bez schválenia riadiacim orgánom súťaže, ktorým je Ligová komisia SZFB. 

V tomto bode sa hovorí aj o tom, že je možné postihovať preloženie zápasu na iné ihrisko 

hernými dôsledkami. Zároveň podľa 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: ... „.  

Zároveň v zmysle Príkladového sadzobníka poriadkových pokút (súťažná smernica) je za 

previnenie „Odohranie zápasu v neschválenom termíne či neschválenej hale“ možné udeliť 

pokutu v kategórii JEX a zároveň aj v kategórii Z1 vo výške 200,-€. Pri uvedenom previnení 

však nie je bližšie špecifikované, čo konkrétne znamená neschválený termín a neschválená 
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hala. Odvolacia komisia pri tejto nejednoznačnosti zastáva názor, že odohranie všetkých 

zápasov bolo v termíne schváleného ligovou komisiou SZFB ako riadiacim orgánom nakoľko 

termínová listina bola schválená pred začiatkom sezóny 2019/2020 a zápasy sa riadne 

odohrali v termínoch určených termínovou listinou t.j. v termínoch 16. a 17. novembra 2019 

ako zápasy 9. a 10. kola JEX resp. 7. a 8. kola Z1. Zároveň na webovej stránke SZFB 

v súťažných smerniciach je uvedený Zoznam kategorizovaných športových hál, ktorý 

odvolacia komisia považuje za zoznam schválených hál, v ktorých je možné odohrať súťaže 

kategórie JEX, kategórie Z1 ako aj súťaže ostatných vekových ketegórií. Tento zoznam 

schválených hál obsahuje aj Športovú halu Badín, kde sa odohrali všetky vyššie uvedené 

zápasy. Odohratie zápasov v neschválenej hale Odvolacia komisia SZFB považuje v takých, 

ktoré nie sú kategorizované. Zadaním hlásenky menej ako 21 dní pred zápasom, došlo 

k porušeniu Súťažného poriadku čl. 9, bod 9.2, čím v zmysle Príkladového sadzobníka 

poriadkových pokút (súťažná smernica) má byť klubu 1. FbK Banská Bystrica vypočítaná za 

previnenie „Porušenie ustanovení Súťažného poriadku SZFB týkajúcich sa hlásenky za každý 

deň“ pokuta 1,-€ za každý deň omeškania. 

 

 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 1. FbK Banská Bystrica napadnuté rozhodnutia č. LK-Ro/128/2019-2020, 

LK-Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-Ro/131/2019-2020 čo sa týka udelenia 

herných dôsledkov, boli vydané v súlade s predpismi SZFB; napadnuté rozhodnutia č. LK-

Ro/128/2019-2020, LK-Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-Ro/131/2019-2020 

čo sa týka udelenia poriadkových pokút, boli 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 rozhodnutia č. LK-Ro/128/2019-2020, LK-

Ro/129/2019-2020, LK-Ro/130/2019-2020 a LK-Ro/131/2019-2020 o udelení herných 

dôsledkov a poriadkových pokút a rozhodnutia vracia ligovej komisii SZFB na nové 

konanie a rozhodnutie. 

 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu 1. FbK Banská 

Bystrica 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 
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               Ing. Ján Purc 

kontrolór Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 20. 01. 2020 

 

 

Na vedomie: 

• 1. FbK Banská Bystrica  

• LK BA SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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