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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 

 

 

        

        
FBC Páv Piešťany 
Mateja Bela 4662/24 
921 01 Piešťany 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/07/2019-2020 
 
 

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 FBC Páv Piešťany, Mateja Bela 

4662/24, 921 01 Piešťany voči rozhodnutiu č. LK-Ro/177/2019-2020 o schválení 

náhradného termínu súťažného zápasu, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

konanie o odvolaní klubu FBC Páv Piešťany, Mateja Bela 4662/24, 921 01 Piešťany voči 

rozhodnutiu LK-Ro/177/2019-2020 podľa čl. 51, bodu 15, písm. a) Stanov SZFB smerujúceho 

k nesúhlaseniu s rozhodnutím ligovej komisie presunúť ligový zápas súťaže JEX, kolo 16, 

kód 70 zastavuje. 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Družstvo FBC Páv Piešťany vycestovalo na zápasy juniorskej extraligy (ďalej len 

„JEX“) do Košíc, kedy dňa 11.01.2020 odohralo zápas 15. kola proti súperovi ATU Košice 

a nasledujúci deň malo odohrať zápas proti Florbalovému klubu Florko Košice. Nedeľňajší 

zápas č. 70, 16. kola JEX dňa 12.01.2020 so stanoveným začiatkom zápasu o 10:00 sa 

neodohral z dôvodu nesprístupnenia športovej haly t.j. zápas nebol začatý z dôvodu 

neotvorenia haly do času 10:35. Čakacia doba do času 10:20 bola dodržaná - 20 minút.  

  

Ligová komisia SZFB (ďalej len „LK SZFB“) po neodohratí zápasu vydala rozhodnutie 

č. LK-Ro/177/2019-2020 vo veci žiadosti o preloženie súťažného zápasu v celoštátnej 
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súťaži, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článku 9, Štatútu LK SZFB a LK SZFB 

rozhodla o schválení náhradného termínu súťažného zápasu pričom povinnosťou oboch 

družstiev bolo dohodnúť sa na náhradnom termíne zápasu do 3-ch dní a to do 17.01.2020. 

 

 Následne klub FBC Páv Piešťany podal odvolanie, ktoré bolo doručené LK SZFB dňa 

17.01.2020 listinne, ku ktorému bol pripojený doklad o úhrade odvolacieho poplatku a 

v ktorom nesúhlasí s rozhodnutím LK SZFB Sp. Zn.: LK-Ro/177/2019-2020.  

 

LK SZFB ako prvostupňový orgán dňa 17.01.2020 postúpila vec odvolacej komisii 

SZFB rozhodnutím č. LK-Ro/182/2019-2020 nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na svojom 

rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy. Zároveň LK SZFB dňa 17.01.2020 vydala 

rozhodnutie č. LK-Ro/177-1/2019-2020 o nariadení náhradného termínu súťažného zápasu, 

nakoľko ku dohode do dňa 17.01.2020 neprišlo zo strany hostí (FBC Páv Piešťany) 

a stanovila náhradný termín na deň 01.02.2020  so začiatkom zápasu o 15:00 hod.   

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedeného rozhodnutia a preskúmaní 

odvolania klubu FBC Páv Piešťany konštatuje nasledovné: V zmysle Odvolacieho poriadku 

SZFB, čl. 3, bodu 3.3 „Obsahové náležitosti odvolania tvoria najmä: 

a) kópia písomného rozhodnutia v I. stupni, 

c) stručný popis skutkového stavu, 

d) odôvodnenie odvolania a predloženie dôkazov na potvrdenie svojich 

tvrdení, 

e) uvedenie, čoho sa odvolávajúci domáha, 

f) potvrdenie o zaplatení odvolacieho poplatku v prospech SZFB, 

g) dátum a podpis odvolávajúceho – pri klube pečiatka a podpisy dvoch 

právoplatných zástupcov klubu“ 

odvolanie klubu FBC Páv Piešťany nespĺňa všetky obsahové náležitosti (riadne doručenie). 

V zmysle čl. 3, bodu 3.5 predseda orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, nemal 

postúpiť odvolanie Odvolacej komisii pretože odvolanie nespĺňa všetky náležitosti (riadne 

doručenie) nakoľko odvolanie klubu FBC Páv Piešťany bolo podpísané iba jednou osobou 

t.j. predsedom občianskeho združenia FBC Páv Piešťany Matúšom Kromholcom a zároveň 

v odvolaní nebolo špecifikované, čoho sa presne odvolávajúci domáha (bol uvedený iba 

nesúhlas s vydaným rozhodnutím LK SZFB). 

 

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

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

odvolanie klubu FBC Páv Piešťany nebolo podané 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. a) Odvolacia komisia SZFB zastavuje konanie o odvolaní voči 

rozhodnutiu č. LK-Ro/177/2019-2020 o schválení náhradného termínu súťažného zápasu 

v celoštátnej súťaži a ponecháva ho v platnosti nakoľko odvolanie nespĺňalo náležitosti 

riadneho doručenia. 
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Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu FBC Páv Piešťany 

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 17.02.2020 

 

 

Na vedomie: 

• FBC Páv Piešťany 

• LK SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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