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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 

 

 

        

        
OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 
Kalinčiakova 14 
920 42 Červeník 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/08/2019-2020 
 
 

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 OSDS Fitness centrum 

Červeník o.z., Kalinčiakova 14, 920 42 Červeník voči rozhodnutiu č. LKZA-Ro/40/2019-

2020/KONTUMÁCIA o udelení herných dôsledkov pre družstvo FBC Červeník Leopoldov 

v kategórii ZAM2, sezóna 2019/20, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

 

 

rozhodla: 

 

 

odvolaniu klubu OSDS Fitness centrum Červeník o.z., Kalinčiakova 14, 920 42 Červeník voči 

rozhodnutiu LKZA-Ro/40/2019-2020/KONTUMÁCIA podľa čl. 51, bodu 15, písm. d) Stanov 

SZFB smerujúceho k zníženiu udelených pokút vyhovuje. 

 

 

Odôvodnenie: 

  

 Družstvo FBC Červeník Leopoldov odohralo dva zápasy 3. kola  2. mužskej ligy 

regiónu západ (ďalej len „ZAM2“) dňa 09.11.2019, v ktorých v zápase č. 17 nominovalo na 

zápas troch hráčov na hosťovanie a zároveň dvoch hráčov na striedavý štart a v zápase č. 19 

nominovalo troch hráčov na hosťovanie a zároveň troch hráčov na striedavý štart.  

  

Ligová komisia regiónu západ SZFB (ďalej len „LK ZA SZFB“) po odohratí zápasov 

vydala rozhodnutie č. LKZA-Ro/40/2019-2020/KONTUMÁCIA vo veci porušenia povinnosti 

družstva, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článku 13, bod 13.2, písmeno i) VI., 

Štatútu ligovej komisie a rozhodla o udelení herných dôsledkov „a aj poriadkových pokút“ 
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pre družstvo FBC Červeník Leopoldov (klub: OSDS Fitness centrum Červeník o.z.) 

v kategórii ZAM2, sezóna 2019/20 pričom v zápase č. 17 ponechala platný výsledok 0:10 

a udelila poriadkovú pokutu vo výške 100,00,-€ a v zápase č. 19 udelila herný dôsledok 0:5 

a rovnako udelila poriadkovú pokutu vo výške 100,00,-€. 

 

 Následne klub OSDS Fitness centrum Červeník o.z., Kalinčiakova 14, 920 42 Červeník 

podal odvolanie, ktoré bolo doručené LK ZA SZFB na viac krát, posledné dňa 29.12.2019 e-

mailom, ku ktorému bol pripojený doklad o úhrade odvolacieho poplatku a v ktorom žiada 

o zníženie udelených pokút na základe rozhodnutia LK ZA SZFB Sp. Zn.: LKZA-Ro/40/2019-

2020/KONTUMÁCIA.  

 

LK ZA SZFB ako prvostupňový orgán dňa 15.01.2020 postúpila vec odvolacej komisii 

SZFB rozhodnutím č. LKZA-Ro/61/2019-2020/I nakoľko nevyhovela odvolaniu a trvá na 

svojom rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy.   

 

 Odvolacia komisia po preskúmaní vyššie uvedeného rozhodnutia a preskúmaní 

odvolania klubu OSDS Fitness centrum Červeník o.z. konštatuje nasledovné: V zmysle 

Súťažného poriadku SZFB, čl. 5, bodu 5.6, písm. c), povinnosťou družstva je aj „nominovať 

na zápas maximálne štyroch hráčov bez obmedzenia postu na hosťovanie a striedavý 

štart, z toho maximálne dvoch hráčov na striedavý štart z vyššej do nižšej súťaže alebo 

maximálne troch hráčov na striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže alebo maximálne troch 

hráčov na striedavý štart v súťažiach mládežníckych kategórií“ klub OSDS Fitness centrum 

Červeník o.z. nominoval na zápasy 17. resp. 19. kola až päť resp. šesť takýchto hráčov, čím 

došlo k porušeniu uvedeného predpisu. Zároveň podľa čl. 13, bod 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: 

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

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“ 

je udelený správne herný dôsledok avšak uvedený čl. 13, bod 13.2 nehovorí o tom, že by 

bolo možné klub resp. družstvo postihnúť aj poriadkovou pokutou. V zmysle čl. 13, bodu 

13.1 „Priestupky proti ustanoveniam tohto súťažného poriadku, Rozpisu súťaží SZFB 

a ostatným platným florbalovým normám a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich 

orgánov súťaží budú trestané podľa povahy:“ písm. a) „poriadkovou pokutou za porušenie 

poriadkov a smerníc, ktoré sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú jej regulárnosť. Poriadkovú 

pokutu môžu riadiace orgány súťaží ukladať v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto 

súťažného poriadku s ohľadom na závažnosť priestupkov v maximálnej výške, ktorú stanoví 

Rozpis súťaží SZFB. Tieto poriadkové pokuty budú hradené zo súťažnej zábezpeky klubu. V 

prípade, že poriadkové pokuty v priebehu súťaže prevýšia súťažnú zábezpeku, je klub povinný 
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pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí riadiaci orgán súťaže. Nesplnenie tejto lehoty bude 

disciplinárne potrestané;“ porušením ustanovenia čl. 13, bodu 13.2 Súťažného poriadku 

SZFB nie je možné udeliť poriadkovú pokutu ale iba herný dôsledok. 

 

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

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

odvolaním klubu OSDS Fitness centrum Červeník o.z. napadnuté rozhodnutie č. LKZA-

Ro/40/2019-2020/KONTUMÁCIA 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 SZFB ruší rozhodnutie č. LKZA-Ro/40/2019-

2020/KONTUMÁCIA o udelení herných dôsledkov a poriadkových pokút a rozhodnutie č. 

LKZA-Ro/40/2019-2020/KONTUMÁCIA vracia LK ZA SZFB na nové konanie a rozhodnutie. 

   

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu OSDS Fitness 

centrum Červeník o.z. v zmysle Odvolacieho poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.9 vracia. Zároveň 

nakoľko rozhodnutie Odvolacej komisie SZFB č. OKSZFB/Ro/08/2019-2020 je vydané po 

lehote 45 dní od podaného odvolania, odvolanie sa akceptuje. 

 

 

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: 
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• OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 

• LK ZA SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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