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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 

 

 

        

        
Florbalový klub Florko Košice 
Užhorodská 39 
974 01 Košice 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/05/2019-2020 
 
 

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 Florbalový klub Florko Košice, 

Užhorodská 39, 040 01 Košice voči rozhodnutiu LK-Ro/124-1/2019-2020 o neporušení 

platnej legislatívy SZFB zo strany organizácie Florbalový klub AS Trenčín a osoby Ondrej 

Kusenda, ktorý odohral zápasy Extraligy mužov – MEX v sezóne 2019/2020 za Florbalový 

klub AS Trenčín, dňa 02.11.2019 a dňa 16.11.2019, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, 

a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolaniu klubu Florbalový klub Florko Košice (ďalej len „FK Florko Košice“), Užhorodská 

39, 040 01 Košice voči rozhodnutiu LK-Ro/124-1/2019-2020 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. d) 

Stanov SZFB smerujúceho ku kontumácii zápasu č. 45, 8. kola mužskej extraligy (ďalej len 

„MEX“) zo dňa 16.11.2019 vyhovuje. 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Družstvo Florko Košice nastúpilo na zápas č. 45, 8. kola MEX dňa 16.11.2019 proti 

súperovi Florbalový klub AS Trenčín (ďalej len „FK AS Trenčín“). V uvedenom zápase za 

družstvo domácich (FK AS Trenčín) nastúpil aj hráč Ondrej Kusenda, roč. narodenia 1999.  
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Po odohratí zápasu Ligová komisia SZFB (ďalej len „LK SZFB“) vydala rozhodnutie č. 

LK-Ro/124/2019-2020, dňa 21.11.2019, vo veci neurčitej všeobecnej terminológie, 

frazeológie z príslušných terminologických a frazeologických výrazov anglického jazyka, 

ktoré boli doručené na mailovú adresu Matriky SZFB (ďalej len „M-SZFB“) dňa 24.10.2019 

od International Floorball Federation (ďalej len „IFF“), ohľadne medzinárodného transferu 

osoby Ondrej Kusenda (1999), ktorý podal medzinárodný transfer z FK AS Trenčín (SK) do 

AC Sparta Praha (CZ) dňa 24.10.2019 na IFF, následne bol transfer zo strany M-SZFB 

považovaný od IFF za vrátený, ďalej komunikované medzi M-SZFB a IFF, M-SZFB na základe 

doručených informácii od IFF, obnovila registráciu osoby Ondrej Kusenda (1999) za FK AS 

Trenčín (SK) v Informačnom systéme florbalu (ďalej len „ISF“) SZFB dňa 24.10.2019, keďže 

IFF sa vyjadrila, že podaný transfer bude možné podať až od dňa 15.11.2019, podľa 

Prestupového poriadku IFF. Dňa 15.11.2019 následne vykonala IFF medzinárodný transfer 

osoby Ondrej Kusenda (1999) bez vedomia M-SZFB, bez vedomia Florbalový klub AS 

Trenčín (SK), bez vedomia AC Sparta Praha (CZ) a bez vedomia osoby Ondrej Kusenda 

(1999). 

 

 Následne FK Florko Košice podal podnet na prešetrenie správnosti a oprávnenosti 

postupu Ligovej komisie SZFB a Matriky SZFB vo veci vydania rozhodnutia č. LK-

Ro/124/2019-2020 zo dňa 21.11.2019. Podnet bol poslaný e-mailom dňa 29.11.2019, 

pričom zároveň klub uviedol okrem iných informácií aj informáciu o tom, že podľa vydaného 

rozhodnutia č. LK-Ro/124/2019-2020 mu nebolo umožnené podať odvolanie a tak svoj 

podnet smeroval na prezidenta SZFB a kontrolóra SZFB. 

 

 LK SZFB v zmysle Odvolacieho poriadku SZFB nemohla podnetu sama vyhovieť a ani 

nemohla postúpiť podnet Odvolacej komisii SZFB nakoľko podnet nebol podaný na orgáne, 

ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda a zároveň nebola 

splnená podmienka čl. 3, bodu 3.4 Odvolacieho poriadku SZFB, kde podmienkou pre začatie 

konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku. 

 

 Kontrolór SZFB po preštudovaní vydaného rozhodnutia v súlade s predpismi SZFB 

vydal dňa 22.01.2020 nasledovné stanovisko: „Ligová komisia SZFB v rozhodnutí č. LK-

Ro/124/2019-2020 uvedením výroku „proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať“ 

neoprávnene zamedzila klubu FK Florko Košice možnosť domáhať sa opravného prostriedku a 

nekonala v súlade so stanovami a predpismi SZFB. Z uvedeného dôvodu kontrolór SZFB 

odporúča Ligovej komisii SZFB opraviť rozhodnutie č. LK-Ro/124/2019-2020, v ktorom v 

Poučení sprístupní možnosť sa odvolať t.j. podať opravný prostriedok s tým, že lehota 15 dní 

na odvolanie sa alebo podanie podnetu odo dňa oznámenia alebo doručenia opraveného 

rozhodnutia bude platiť, počas ktorej klub môže podať odvolanie alebo podnet. Klubu FK 

Florko Košice po oprave rozhodnutia kontrolór SZFB odporúča postupovať v zmysle 

Odvolacieho poriadku SZFB, aby odvolanie alebo podnet spĺňal náležitosti riadneho doručenia, 

so zaplatením stanoveného poplatku. Po splnení všetkých náležitostí bude Odvolacia komisia 

ako druhostupňový orgán rozhodovať v danej veci, ak Ligová komisia SZFB odvolaniu alebo 

podnetu sama nevyhovie“. 
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V nadväznosti na to, LK SZFB dňa 22.01.2020 vydala rozhodnutie č. LK-Ro/124-

1/2019-2020, v ktorom v časti Poučenie uviedla „proti tomuto rozhodnutiu je možné sa 

odvolať“. 

 

FK Florko Košice podal dňa 23.01.2020 odvolanie voči rozhodnutiu LK SZFB Sp. Zn.: 

LK-Ro/124-1/2019-2020 zo dňa 22.01.2020, ku ktorému bol predložený doklad o úhrade 

odvolacieho poplatku. Odvolanie bolo doručené LK SZFB dňa 23.01.2020 e-mailom, 

v ktorom FK Florko Košice žiada kontumovať zápas č. 8 / 45 zo dňa 16.11.2019 medzi FK AS 

Trenčín a FK Florko Košice v prospech družstva FK Florko Košice 0:5.  

 

LK SZFB ako prvostupňový orgán dňa 24.01.2020 postúpila vec odvolacej komisii 

SZFB rozhodnutím č. LK-Ro/189/2019-2020 nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na svojom 

rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. 

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedeného rozhodnutia a preskúmaní 

odvolania klubu FK Florko Košice konštatuje nasledovné: V zmysle Súťažného poriadku 

SZFB, čl. 6, bodu 6.1, písm. c) voči družstvu môžu byť vyvodené herné a disciplinárne 

dôsledky, ak sa preukáže, že niektorý hráč z družstva štartoval neoprávnene. 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: 
 

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 

i) ak hráč nastúpil k zápasu neoprávnene, a to: 

I. ak nastúpil bez platnej hráčskej licencie, 
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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. 
 

Žiadosť o medzinárodný prestup bola podaná zo strany matriky SZFB e-mailom na 

Medzinárodnú florbalovú federáciu (ďalej len „IFF“) dňa 24.10.2019, pričom žiadosť bola 

podpísaná splnomocnencami klubu FK AS Trenčín už dňa 13.10.2019. IFF v nadväznosti na 

podanú žiadosť o medzinárodný prestup informovala klub FK AS Trenčín a matriku SZFB, že 

v zmysle § 5 Transfer period, dokumentu International transfers regulations, je možné 

uskutočniť transfer až od 15.11.2019 („A player having played the EuroFloorball Cup 

(Qualification and/or Final Round) may not transfer before 15th of November the same 

season“) a to z dôvodu, že hráč Ondrej Kusenda sa zúčastnil v aktuálnej sezóne 2019/2020 

finálneho kola turnaja EuroFloorball Cup, konaného 09.-13. októbra 2019 v Malackách. Po 

tomto upozornení došlo zo strany matriky SZFB a klubu FK AS Trenčín k mylnému prekladu 

resp. výkladu a tým umožneniu hráča Ondreja Kusendu zaradiť na súpisku družstva 

(obnovením registrácie v ISF SZFB) a tým aj do zápasu. IFF vo svojom vyjadrení zo dňa 

24.10.2020 uviedla, že prestup bude možný odo dňa 15.11.2019 a nie že ho bude možné 

podať opätovne odo dňa 15.11.2020. Podané konanie ohľadom medzinárodného prestupu 

nebolo zo strany klubu FK AS Trenčín zrušené, zastavené ani späťvzaté t.j. konanie 

o medzinárodnom prestupe stále prebiehalo. 

IFF na svojej webovej stránke zverejňuje medzinárodné prestupy hráčov s dátumom 

platnosti prestupu (pričom zvyčajne overuje pripísanie poplatku za medzinárodný prestup 

na účte IFF vždy v pondelok a následne zverejňuje takéto prestupy) a teda hráčovi 

Ondrejovi Kusendovi v zmysle medzinárodného prestupového poriadku (International 

transfers regulations) na webovej stránke IFF zaevidovala prestup s dátumom platnosti od 

15.11.2019 podľa § 5 Transfer period, pričom hráč Ondrej Kusenda je už týmto dňom 

evidovaný ako hráč českého klubu AC Sparta Praha. Hráč Ondrej Kusenda teda nastúpil na 

zápas dňa 16.11.2019 za FK AS Trenčín v rámci 8. kola MEX neoprávnene, nakoľko bol už 
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hráčom iného klubu, čím došlo k porušeniu Súťažného poriadku čl. 13, bodu 13.2 

v nadväznosti na čl. 6, bod 6.1, písm. c) a má byť vyhlásený kontumačný výsledok 0:5. 

 

 

 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 FK Florko Košice napadnuté rozhodnutie č. LK-Ro/124-1/2019-2020 

nebolo vydané v súlade s predpismi SZFB; napadnuté rozhodnutie 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/124-1/2019-2020 o neporušení platnej legislatívy SZFB zo strany organizácie FK AS 

Trenčín a osoby Ondrej Kusenda a rozhodnutie vracia ligovej komisii SZFB na nové 

konanie a rozhodnutie. 

 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu FK Florko Košice 

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 14.02.2020 

 

Na vedomie: 

• FK Florko Košice 

• FK AS Trenčín 

• LK SZFB 

• Matrika SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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