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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 

 

 

        

        
Floorball club Young Arrows Spišská Nová ves 
Slovenská 48/12 
052 01 Spišská Nová Ves 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/06/2019-2020 
 
 

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 Floorball club Young Arrows 

Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 052 01 Spišská Nová Ves voči rozhodnutiu č. MA-

Ro/12/2019-2020 o vykonaní úpravy dátumu transferu hráča, hosťovanie do, na základe 

platnej legislatívy SZFB, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

Odvolanie klubu Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 052 01 

Spišská Nová Ves voči rozhodnutiu MA-Ro/12/2019-2020 podľa čl. 51, bodu 15, písm. b) 

Stanov SZFB smerujúceho k ponechaniu resp. úpravy dĺžky hosťovania Tomáša Jančára vo 

Florbalovom klube Florko Košice do pôvodného termínu t.j. do 11.04.2020 zamieta. 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Hráč Tomáš Jančár požiadal o hosťovanie odoslaním vyplneného tlačiva Žiadosť 

o transfer hráča z materského klubu Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves do 

klubu pre hosťovanie Florbalový klub Florko Košice (ďalej len „FK Florko Košice“), pričom na 

žiadosti bol vyplnený údaj Ukončenie hosťovania k „11.04.2019“.  

  

Žiadosť o transfer hráča bola na Matriku SZFB doručená dňa 10.10.2019 e-mailom 

a vybavená dňa 10.10.2019. Tomáš Jančár je na hosťovaní v klube FK Florko Košice od 

10.10.2019. Matrika SZFB dňa 21.01.2020 vydala rozhodnutie č. MA-Ro/12/2019-2020 
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o vykonaní úpravy transferu hráča, hosťovanie do, na základe platnej legislatívy SZFB, 

pričom nielen hráčovi Tomáš Jančár ale aj ďalším upravila dátum hosťovania do 30.06.2020. 

 

 Následne Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves podal odvolanie dňa 

23.01.2020 voči rozhodnutiu matriky SZFB č. MA-Ro/13/2019-2020 zo dňa 21.01.2020, ku 

ktorému bol predložený doklad o úhrade odvolacieho poplatku. Odvolanie bolo doručené 

matrike SZFB dňa 23.01.2020 e-mailom, v ktorom Floorball club Young Arrows Spišská 

Nová Ves žiada o ponechanie resp. úpravu dĺžky hosťovania Tomáša Jančára v FK Florko 

Košice do pôvodného termínu , t.j. do 11.04.2020.  

 

Matrika SZFB ako prvostupňový orgán dňa 24.01.2020 postúpila vec odvolacej 

komisii SZFB rozhodnutím č. MA-Ro/13/2019-2020 nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na 

svojom rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. 

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedeného rozhodnutia a preskúmaní 

odvolania klubu Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves konštatuje nasledovné: 

V zmysle Prestupového poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.2 „Na základe dohody medzi klubmi je 

možné hráča s jeho súhlasom uvoľniť na hosťovanie v inom klube, a to na dobu, ktorá nesmie 

byť kratšia ako 1 mesiac a musí byť ukončená najneskôr vždy k 30. 6. každého roka. 

Hosťovanie musí byť ukončené vždy najneskôr do 15. januára, alebo musí platiť do 30.6. 

príslušnej sezóny“ je zrejmé, že hosťovanie pokiaľ nebolo zrušené do 15. januára 

príslušného roka musí platiť až do 30. júna príslušného roka. Uvedené ustanovenie spolu 

s inými ustanoveniami Prestupového poriadku SZFB boli schváľované prezídiom SZFB 

hlasovaním per rollam do dňa 30. júna 2019. V zmysle čl. 13, bodu 13.6 Prestupový 

poriadok SZFB nadobudol účinnosť a platnosť dňa 1. júla 2019 t.j. pred sezónou 2019/2020. 

 

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

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

odvolaním klubu Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves napadnuté rozhodnutie č. 

MA-Ro/12/2019-2020 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 ponecháva rozhodnutie č. MA-Ro/12/2019-2020 

o vykonaní úpravy dátumu transferu hráča, hosťovanie do, na základe platnej legislatívy 

SZFB v platnosti nakoľko napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v 

súlade s predpismi SZFB. 

 

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu Floorball club 

Young Arrows Spišská Nová Ves nevracia. 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. 
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Oto Divinský 
      prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Ján Purc 

kontrolór Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 14.02.2020 

 

 

Na vedomie: 

• Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves  

• Matrika SZFB 

• LK SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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