
   

      

Slovenský zväz florbalu, občianske združenie, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
e-mail: info@szfb.sk • www.szfb.sk • IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 • IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 

 

Odvolacia komisia Slovenského zväzu florbalu 

    v zmysle Stanov čl. 27 ods. 11 v zastúpení 

 prezidenta SZFB a v súčinnosti s kontrolórom SZFB 

 

 

             

Florbalový klub AS Trenčín 
Kubrická 3/109 
911 01 Trenčín 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/09/2019-2020 
 
 

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 AS Trenčín, 

Kubrická 3/109, 911 01 Trenčín voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/189-1/2019-

2020 o zrušení udelených rozhodnutí č. LK-Ro/124/2019-2020 a č. LK-Ro/124-1/2019-2020, 

ktoré sa rozhodnutím Sp. zn.: LK-Ro/189-1/2019-2020 zmenili a to udelením herných 

dôsledkov pre družstvo Florbalový klub AS Trenčín v súťaži Extraliga muži, sezóna 2019/20, 

ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a podľa článku 3, bodu 3.11, písm. b) Odvolacieho 

poriadku vydáva nasledovné 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

 

Odvolacia komisia zamieta odvolanie klubu Florbalový klub AS Trenčín, Kubrická 3/109, 

911 01 Trenčín, zo dňa 18.02.2020, podľa článku 3 bodu 3.11 písm. b) Odvolacieho 

poriadku, nakoľko rozhodnutie LK-Ro/189-1/2019-2020 o zrušení rozhodnutí č. LK-

Ro/124/2019-2020 a č. LK-Ro/124-1/2019-2020 bolo vydané v súlade s predpismi SZFB. 

 

 

Odôvodnenie 

I. 

 Florbalový klub AS Trenčín (ďalej len „FK AS Trenčín“) odvolaním zo dňa 18.02.2020 

uvádza ako odvolací dôvod porušenie čl. 13, bodu 13.4 Súťažného poriadku, a to že 

rozhodnutie bolo vydané po lehote 3 mesiacov, t.j. 17.02.2020. 

Druhým odvolacím dôvodom je skutočnosť, že došlo k mylnému prekladu a k následnej 

mylnej informácii, že hráč môže nastúpiť na zápas zo strany Matriky SZFB. 
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II. 

  

Rozhodnutie Ligovej komisie SZFB bolo vydané dňa 17.02.2020 a teda tri mesiace 

a jeden deň po odohratí zápasu FK AS Trenčín – Florko Košice a teda 16.11.2019 resp. tri 

mesiace a pätnásť dní po odohratí zápasu 1. FBC Trenčín – FK AS Trenčín a teda 02.11.2019. 

Podľa čl. 65 ods. 2 Stanov SZFB prvá veta sa vzťahy neupravené týmito stanovami, 

vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými predpismi 

Slovenskej republiky. Podľa §27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, do lehoty sa 

nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa 

týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením 

zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci 

nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu 

alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 

Odvolacia komisia má za to, že koniec lehoty pripadol na deň 16.02.2020 avšak 

týmto dňom bola nedeľa a teda sviatok pracovného pokoja a preto posledným dňom lehoty 

podľa čl. 13, bodu 13.4 súťažného poriadku bol deň 17.2.2020 a teda rozhodnutie o udelení 

herného dôsledku, t.j. kontumácie 0:5, zápasu AS Trenčín – Florko Košice bolo vydané v 

lehote. Udelenie herného dôsledku zápasu 1. FBC Trenčín – AS Trenčín, odohraného 

02.11.2019, považuje Odvolacia komisia SZFB za nerelevantné, nakoľko v zmysle Súťažného 

poriadku čl. 14, bodu 14.3 platí výsledok dosiahnutý na ihrisku t.j. 14:4. 

 

III. 

 

 Matrika SZFB pri medzinárodných prestupoch potvrdzuje tlačivo Transfer list, ktorý 

kompletne vyplnený posiela Medzinárodnej florbalovej federácii (ďalej len „IFF“) na ďalšie 

konanie, ktoré je výhradne v kompetencii IFF a nie Matriky SZFB. Matrika SZFB v ďalšom 

konaní už nefiguruje a je len na orgánoch IFF ako budú v konaní rozhodovať. Matrika SZFB 

použila nesprávny výklad stanoviska IFF (zle si preložila e-mail), z ktorého jednoznačne 

vyplýva, že k transferu do Sparta Praha dôjde ku dňu 15.11.2019 a vrátila hráča Kusendu do 

informačného systému florbalu (ďalej len „ISF“). FK AS Trenčín rovnako použil nesprávny 

výklad stanoviska IFF (zle si preložili e-mail) a zároveň matrika SZFB ako aj FK AS Trenčín 

z IFF neobdržali tlačivo Transfer list (prestup hráča Kusendu) s odmietnutím transferu, 

ktoré by bolo zamietnuté, parafované členom IFF s uvedením dôvodu zamietnutia. 

Zamietnutie transferu sa uvádza priamo na tlačive transfer list, ktorý Matrika SZFB poslala 

IFF a ktorý hráč Kusenda ako aj zástupca FK AS Trenčín podpísal pred odoslaním na IFF. Po 

skúsenostiach s medzinárodnými prestupmi Matriky SZFB ako aj po skúsenostiach 

s medzinárodnými prestupmi zo strany FK AS Trenčín, sa konanie, ktoré nastalo v období 

odohratia zápasov FK AS Trenčín proti súperom 1. FBC Trenčín a Florko Košice Odvolacej 

komisii SZFB javí ako účelové, nakoľko svoje konanie odôvodňujú, že zo strany IFF došlo 

k zamietnutiu transferu (prestupu hráča Kusendu) pričom tlačivo o zamietnutí transferu 

(zamietnutí prestupu hráča Kusendu) neobdržala Matrika SZFB ani FK AS Trenčín. Tým 

prišlo k porušeniu pravidiel medzinárodnej florbalovej federácie ako aj predpisov SZFB 

pričom Matrika SZFB vo svojom rozhodnutí LK-Ro/124/2019-2020 navyše neoprávnene 

zasiahla aj do práv klubu Florbalový klub Florko Košice (ďalej len „FK Florko Košice“). 
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Zároveň v zmysle čl. 12, bodu 12.5 Súťažného poriadku, vedúci družstva je povinný, okrem 

iných, vyplniť zápis o stretnutí riadne a včas ako aj poznať a dodržiavať všetky ustanovenia 

súťažného poriadku, pravidiel florbalu, disciplinárneho poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a 

ďalších smerníc a pokynov vydaných riadiacim orgánom súťaže a Prezídiom SZFB. Matrika 

SZFB vrátila hráča Kusendu do ISF avšak do zápisu o stretnutí vo vyššie uvedených 

zápasoch hráča uviedol vedúci družstva, ktorý je zodpovedný za nastúpenie hráčov na 

zápasy a uvedenie hráčov v zápisoch o stretnutí.  

 

IV. 

 

 Zároveň uvádzame, že lehota podľa čl. 13, bodu 13.4 Súťažného poriadku nemôže 

odoprieť právo na spravodlivé konanie a pravidlá fair-play, pričom princíp fair-play patrí 

medzi základné princípy uplatňované v činnosti SZFB ako konanie v súlade s etickými 

princípmi a princípmi, ktoré sú v protiklade s koncepciou športového víťazstva za každú 

cenu. Odvolanie klubu FK Florko Košice bolo možné podať až po 22.01.2020. Tomuto 

odvolaniu, ktoré bolo doručené 23.01.2020 mala sama vyhovieť Ligová komisia SZFB, 

nakoľko v odvolaní FK AS Trenčín sa uvádza, že si Matrika SZFB pochybenie uznala, nakoľko 

jediný člen matriky SZFB je zároveň predsedom Ligovej komisie SZFB a sám za ňu vydáva 

rozhodnutia. Predseda Ligovej komisie SZFB napriek priznaniu si chyby tak neučinil. 

 

 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 AS Trenčín napadnuté rozhodnutie č. LK-Ro/189-1/2019-2020 bolo 

vydané v súlade s predpismi SZFB, medzinárodnej športovej organizácie, ako aj s platným 

právnym poriadkom a rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Na 

základe Odvolacieho poriadku SZFB, čl. 3, bodu 3.11., písm. b) Odvolacia komisia SZFB 

necháva v platnosti rozhodnutie č. LK-Ro/189-1/2019-2020 o udelení herných dôsledkov. 

   

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa v tomto prípade klubu FK AS Trenčín 

nevracia. 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. 

 

 

                                                                           

                                              

 

 

Oto Divinský 
      prezident Slovenského zväzu florbalu 
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               Ing. Ján Purc 

kontrolór Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 04.03.2020 

 

 

Na vedomie: 

• Florbalový klub AS Trenčín 

• Ligová komisia SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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