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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 

 

 

        

        
Snipers Bratislava 
Jaroslavova 12 
851 01 Bratislava 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/04/2019-2020 
 
 

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 Snipers Bratislava, Jaroslavova 

12, 851 01 Bratislava voči rozhodnutiu LK-Ro/155/2019-2020 o zrušení poriadkovej pokuty, 

ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolanie klubu Snipers Bratislava, Jaroslavova 12, 851 01 Bratislava voči rozhodnutiu LK-

Ro/155/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov SZFB smerujúceho k zrušeniu 

udelených poriadkový pokút zamieta. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Klub Snipers Bratislava podal dňa 18.09.2019 na Ligovú komisiu SZFB (ďalej len „LK 

SZFB“) vyplnené tlačivo Žiadosť o štart hráča o dve kategórie vyššie ohľadom povolenia 

štartu hráča Michala Šifru o dve kategórie vyššie z kategórie „dorast“ do kategórie „muži“, 

pričom v predpísanom tlačive vyplnil Kód súťaže „MEX“.  Žiadosť bola Ligovou komisiou 

SZFB schválená dňa 26.09.2019.  

 

LK SZFB dňa 22.11.2019 vydala rozhodnutie č. LK-Ro/126/2019-2020 vo veci 

schválených žiadostí o štart hráča o dve kategórie vyššie, podľa ustanovení Súťažného 

poriadku SZFB, článku 5, bodu 5.4, ktoré v sezóne 2019/2020 schválil príslušný riadiaci 
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orgán súťaže SZFB a to pre jednotlivé organizácie registrované SZFB a rozhodla o priamom 

určení jednotlivej súťaže, v ktorej je povolené štartovať hráčovi o dve kategórie vyššie. 

Hráčovi Michalovi Šifrovi tak určila štartovať v najnižšej kategórii a to v kategórii „Muži 

(BAM2)“ t.j. 2. liga muži v regióne Bratislava a nie v kategórii mužskej extraligy (ďalej len 

„MEX“) ako klub uviedol v tlačive Žiadosť o štart hráča o dve kategórie vyššie, čím LK SZFB 

povolila štart hráčovi v najnižšej kategórii v kategórii muži. Zároveň LK SZFB v rozhodnutí 

uviedla: „Platné od 25.11.2019: Ligová komisia SZFB nepostihne spätne organizácie (kluby) 

poriadkovou pokutou, hernými dôsledkami, podľa Súťažného poriadku SZFB, keďže vydané 

rozhodnutia príslušného riadiaceho orgánu SZFB, ktoré boli vydané ku dňu 21.11.2019, 

určovali všeobecne iba kategóriu, neurčovali súťaž, v ktorej povoľuje príslušný riadiaci orgán 

súťaže SZFB štart hráča o dve kategórie vyššie, podľa Súťažného poriadku SZFB. Žiadosti 

o štart hráča o dve kategórie vyššie, ktoré boli príslušným riadiacim orgánom súťaže SZFB 

v sezóne 2019/2020 schválené, vydané, sa rozhodnutím Sp. zn.: LK-Ro/126/2019-2020 

riadiaceho orgánu SZFB (LK SZFB) rušia; hráč môže štartovať iba v súťaži, v ktorej mu na 

základe rozhodnutia Sp. zn.: LK-Ro/126/2019-2020 určil riadiaci orgán súťaže SZFB (LK 

SZFB).“ 

 

Klub Snipers Bratislava napriek rozhodnutiu č. LK-Ro/126/2019-2020 odohral zápas 

č. 55, 10. kola MEX proti súperovi FBC A4ka Mikuláš Prešov dňa 30.11.2019, kde na súpisku 

družstva zaradil okrem iných aj hráča Michala Šifru. 

 

Po odohratí zápasu LK SZFB vydala rozhodnutie č. LK-Ro/155/2019-2020 vo veci 

porušenia, neoprávneného nastúpenia hráča nižšej vekovej kategórie vo vyššej vekovej 

kategórii, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článku 5, bod 5.3, písmeno e) 

a rozhodla o udelení poriadkovej pokuty vo výške 50,00,-€. 

 

 Následne klub Snipers Bratislava podal odvolanie na druho stupňový orgán, ktoré 

bolo doručené Odvolacej komisii SZFB dňa 17.12.2019, ku ktorému bol pripojený doklad 

o úhrade odvolacieho poplatku a v ktorom žiada o zrušení udelenia poriadkovej pokuty; 

písomného vyjadrenia o tom, že rozhodnutie zo dňa 26.09.2019 je stále v platnosti a hráč 

Michal Šifra môže beztrestne nastupovať v súťaži MEX tak ako mu to LK schválila; 

o finančné odškodnenie za každý zápas, na ktorý nemohol hráč Michal Šifra nastúpiť 

z dôvodu neoprávneného vyhrážania zo strany LK vo výške rovnakej ako by nám bola 

udelená v prípade, ak by hráč neoprávnene nastúpil a domáha sa aby sa ligová komisia 

držala svojich právomocí a nenarúšala regulérnosť súťaže prijímaním rozhodnutí, ktoré sú 

v rozpore s rozhodnutiami, ktoré už prijala a aby sa dodržiaval štatút Ligovej komisie 

a svoje poslanie a úlohy, ktoré z tohto štatútu vyplývali a nejednali nad rámec činnosti, 

ktorú im tento štatút umožňuje. 

 

 Odvolacia komisia SZFB po preskúmaní vyššie uvedených rozhodnutí a preskúmaní 

odvolania klubu Snipers Bratislava konštatuje nasledovné:  

Klubu Snipers Bratislava LK SZFB v rozhodnutí uviedla, že sa voči rozhodnutiu nie je možné 

odvolať. Klub Snipers Bratislava preto podal odvolanie na druho stupňový orgán, ktorým je 

Odvolacia komisia SZFB, čím navrhovateľ nepodal odvolanie na orgáne, ktorý napadnuté 
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rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Kontrolór SZFB e-mailom dňa 

22.01.2020 upozornil LK SZFB, že v niektorých rozhodnutiach uvádza, že proti 

rozhodnutiam nie je možné sa odvolať. V zmysle stanov SZFB, článku 8 Záväznosť 

rozhodnutí orgánov SZFB, bodu 4, LK SZFB nedisponuje predpisom, v ktorom by bolo 

uvedené voči akým rozhodnutiam nie je možné podať opravný prostriedok t.j. nie je možné 

sa odvolať. Na základe uvedeného Odvolacia komisia SZFB prerokovala odvolanie klubu 

Snipers Bratislava, ktorý spĺňal náležitosti riadneho doručenia. 

V zmysle Súťažného poriadku SZFB, čl. 5, bod 5.4, písm. b) „Pokiaľ má klub viac družstiev v 

kategórii, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže štartovať iba za družstvo hrajúce 

najnižšiu súťaž určené rozhodnutím riadiaceho orgánu“ je riadiaci orgán súťaže, ktorým je 

LK SZFB, povinný stanoviť najnižšiu súťaž, v ktorej môže štartovať hráč o dve kategórie 

vyššie. Klub Snipers Bratislava má v sezóne 2019/2020 v kategórii muži 2 družstvá a to 

v súťažiach mužskej extraligy v celoslovenskej súťaži a druhej ligy mužov v regionálnej 

súťaži Bratislava. Z uvedeného vyplýva, že najnižšou súťažou v kategórii muži je druhá liga 

mužov v regióne Bratislava. 

Na zasadnutí prezídia SZFB konaného dňa 18. novembra 2019, podľa stanov SZFB čl. 6, 

bodu 6, došlo k výkladu Súťažného poriadku SZFB, čl. 5, bod 5.4., písm. b) – „Hráčovi je 

umožnený štart o dve kategórie vyššie v prípade, ak má klub viac družstiev v kategórii, 

iba za družstvo hrajúce najnižšiu súťaž. Riadiaci orgán súťaže nemôže svojim 

rozhodnutím umožniť štart takéhoto hráča za družstvo hrajúce vyššiu súťaž v prípade, 

ak má klub viac družstiev v kategórii, kde môže hráč štartovať.“ 

LK SZFB v nadväznosti na uvedené, vydala rozhodnutie č. LK-Ro/155/2019-2020, podľa 

ktorého upravila svoje rozhodnutia ohľadom štartu hráčov o dve kategórie vyššie vydané 

pred konaním zasadnutia prezídia SZFB nakoľko v zmysle stanov SZFB čl. 42, bodu 7 

„Rozhodnutia prijaté prezídiom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ prezídium nerozhodne 

inak. Proti rozhodnutiu prezídia nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SZFB 

neustanoví inak. Rozhodnutie prezídia môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo samé 

prezídium z vlastnej iniciatívy alebo na podnet kontrolóra, resp. revíznej komisie“. Zároveň si 

dovolíme upozorniť, že podľa čl. 42, bodu 8 „Rozhodnutia prezídia nemôžu byť v rozpore s 

právnym poriadkom, predpismi SZFB, predpismi IFF a rozhodnutiami konferencie.“ 

Posudzovanie štartu hráčov o dve kategórie vyššie bolo zo strany LK SZFB do 21.11.2019 

posudzované nedostatočne, nakoľko nebola v zmysle platného Súťažného poriadku SZFB 

určovaná najnižšia súťaž. 

Zároveň v zmysle ustanovení stanov SZFB, čl. 8 Záväznosť rozhodnutí orgánov SZFB, bod 1 

„Právoplatné rozhodnutie orgánu SZFB vydané v súlade s predpismi SZFB je pre všetkých 

členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SZFB, ktorým je určené, záväzné“ a bodu 2 

„Člen SZFB a osoba s príslušnosťou k SZFB sú povinní rešpektovať rozhodnutia SZFB a jeho 

orgánov a zabezpečiť ich dodržiavanie“ klub Snipers Bratislava svojim rozhodnutím zaradiť 

hráča na súpisku v zápasoch MEX sa dopustil porušenia ustanovení stanov, ktoré sú pre 

neho záväzné. 

 

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

rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam LK SZFB zistila, že 
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odvolaním klubu Snipers Bratislava napadnuté rozhodnutie č. LK-Ro/155/2019-2020 bolo 

vydané v súlade s predpismi SZFB a rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. Na základe Odvolacieho poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.11., písm. b) odvolacia 

komisia necháva v platnosti rozhodnutie č. LK-Ro/155/2019-2020 o udelení poriadkovej 

pokuty. Odvolacia komisia rozhoduje spôsobom uvedeným v čl. 3, bod 3.11 pričom jej 

úlohou nie je rozhodovať o finančných odškodneniach ani dožadovania písomných 

vyjadrení od iného orgánu SZFB tak ako sa klub Snipers Bratislava vo svojom odvolaní 

domáha. Poslanie Odvolacej komisie je zabezpečenie spravodlivosti  SZFB druhého stupňa 

s odvolacou a prieskumnou právomocou a po preskúmaní vyššie uvedenej veci 

konštatovala, že určením najnižšej úrovne súťaže LK SZFB konala podľa predpisov SZFB.  

 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu Snipers 

Bratislava 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 24. 01. 2020 

 

 

Na vedomie: 

• Snipers Bratislava 

• LK SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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