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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 
040 01 Košice 
 
 
 

     Sp. Zn.: OKSZFB/Ro/10/2019-2020 
 
 

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 podnet Florbalového klubu Florko Košice, 

Užhorodská 39, 040 01 Košice vo veci kontumácie zápasov mužskej extraligy, ktorým sa 

navrhovateľ domáha o nápravu, a podľa článku 3, bodu 3.11, písm. a) Odvolacieho poriadku 

vydáva nasledovné 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

 

Odvolacia komisia zastavuje konanie o podnete Florbalového klubu Florko Košice, 

Užhorodská 39, 040 01 Košice, zo dňa 19.02.2020, podľa článku 3 bodu 3.11 písm. a) 

Odvolacieho poriadku, nakoľko sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie 

konanie ako neúčelné. 

 

 

Odôvodnenie 

I. 

 Florbalový klub Florko Košice (ďalej len „FK Florko Košice“) podal elektronicky 

podnet dňa 19.02.2020, pričom až 25.02.2020 došlo k uhradeniu stanoveného poplatku ako 

podmienky pre začatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní, podľa článku 

3, bodu 3.4 Odvolacieho poriadku SZFB. FK Florko Košice ako dôvod podnetu uvádza, že 

došlo k neoprávnenému štartu mladších hráčov ako dovoľujú predpisy Extraligy mužov 

2019/2020 a podal návrh na kontumáciu zápasov. Florko Košice zároveň uvádza, že Ligová 

komisia SZFB v rovnakých prípadoch konala resp. rozhodla pri ženskej extralige a mužskej 

extralige odlišne. 
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II. 

  

Odvolacia komisia SZFB rozhodnutím č. OKSZFB/Ro/02/2019-2020 konštatovala 

porušenie predpisu Hyundai extraligy žien a to nastúpením hráčky ročníka narodenia 2006, 

ktoré predpisom súťaže v sezóne 2019/2020 povolené nie je. V sezóne 2019/2020 je 

povolené štartovať iba hráčkam ročníkov 2005 a staršie. 

Štart hráčov o 2 kategórie vyššie, týkajúci sa mužskej extraligy, na ktoré FK Florko 

Košice podal podnet, podľa Súťažného poriadku SZFB, článku 5, bodu 5.4 povolené je 

a preto sa nejedná o rovnaký prípad. 

 

III. 

 

 Ligová komisia SZFB rozhodnutím č. LK-Ro/126/2019-2020 zo dňa 22.11.2019 sa 

v priebehu súťažného ročníka 2019/2020 rozhodla upraviť výklad Súťažného poriadku 

SZFB, článku 5, bodu 5.4, písm. b) „Pokiaľ má klub viac družstiev v kategórii, v ktorej je 

hráčovi umožnení štart, hráč môže štartovať iba za družstvo hrajúce najnižšiu súťaž určené 

rozhodnutím riadiaceho orgánu.“ a rozhodla o priamom určení úrovne súťaže, za ktorú môžu 

hráči o 2 kategórie vyššie štartovať. Uvedené sa týka klubov, ktoré majú v rovnakej úrovni 

súťaže dve družstvá (prípadne viac) a štart týchto hráčov je povolený iba v najnižšej úrovni 

súťaže. 

 Ligová komisia SZFB do dátumu 22.11.2019, neurčovala najnižšiu úroveň súťaže 

a tak hráči o dve kategórie vyššie štartovali aj v najvyšších úrovniach súťaže. 

Odvolacia komisia SZFB má za dôležité uviesť skutočnosť, že Ligová komisia 

SZFB neurčovala najnižšiu úroveň súťaže nielen v sezóne 2019/2020 ale aj 

v predchádzajúcich sezónach, čím došlo k čiastočnému rozhodovaniu Ligovej komisie 

SZFB z dôvodu nedostatočného výkladu Súťažného poriadku SZFB. 

 

IV. 

 

 Dňa 16.03.2020 sa konala video konferencia zasadnutia prezídia SZFB, ktorá mala na 

programe aj bod č. 3 „LK SZFB“ ohľadom štartu hráčov o dve kategórie vyššie.  Prezídium 

SZFB schválilo návrh uznesenia č. P-SZFB/03/28-2020 t.j. zápasy „umožniť odohrať hráčom o 

dve kategórie vyššie v družstvách klubu bez určenia najnižšej súťaže v sezóne 2019/20.“ 

 Zároveň prezídium SZFB schválilo uznesením č. P-SZFB/03/29-2020 do 15.04.2020 

predložiť návrhy na zjednodušenie a sprehľadnenie ustanovenia Súťažného poriadku SZFB 

týkajúce sa umožnenia štartu hráčov o dve kategórie vyššie v súťažiach od sezóny 2020/21, 

čím chce dosiahnuť úpravu uvedeného ustanovenia. 

 

V. 

 

Dňa 27.03.2020 sa konala video konferencia zasadnutia prezídia SZFB, na základe 

ktorej bodom programu č. 2 „Súťaže SZFB - riešenie aktuálnej situácie s prerušením súťaží z 

dôvodu šírenia koronavírusu“ došlo k schváleniu návrhu „predčasné ukončenie súťaží SZFB: 

extraliga mužov, Hyundai extraliga žien, extraliga juniorov, 1. liga mužov a regionálne súťaže v 

kategóriách muži a juniori v sezóne 2019/20“. 
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VI. 

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

rozhodovať o podnetoch a preskúmavať právoplatné rozhodnutia a postupy orgánov 

členov SZFB konštatuje, že na základe rozhodnutia prezídia dohrať sezónu 2019/2020 

bez určenia najnižšej súťaže hráčom umožneným štart o dve kategórie vyššie ako aj na 

základe rozhodnutia prezídia o predčasnom ukončení a nedohratí sezóny 2019/2020, 

ohľadom konania o podnete klubu FK Florko Košice rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

   

 

Uhradený poplatok za konanie o podnete sa v tomto prípade klubu FK Florko 

Košice, v zmysle článku 3, bodu 3.9 Odvolacieho poriadku SZFB 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 01.04.2020 

 

 

Na vedomie: 

• Florbalový klub Florko Košice 

• Ligová komisia SZFB 

• Ekonomický úsek SZFB 
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