
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE | OKSZFB/Ro/01/2020-2021 

voči 

Športový klub KAPI Bratislava, Kĺzavá 18, 831 01 Bratislava 37 

Popis: 

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 Športový klub KAPI Bratislava, Kĺzavá 18, 831 01 Bratislava 37 (ďalej len „KAPI 

Bratislava“) voči rozhodnutiu regionálnej rady BA SZFB č. RRBA-Ro-02-2020-2021 o zrušení poriadkovej 

pokuty, ktorým sa odvolateľ domáha o nápravu, a takto 

rozhodla: 

Odvolanie klubu KAPI Bratislava voči rozhodnutiu RRBA-Ro-02-2020-2021 podľa  čl. 51, bodu 15, písm. b) 

Stanov SZFB smerujúceho k zrušeniu udelenej poriadkovej pokuty zamieta. 

 

Odôvodnenie: 

 Klub KAPI Bratislava dňa 07.07.2020 podal prihlášku na prihlásenie svojho družstva do mužskej 

regionálnej súťaže (ďalej len „BAM2“) na sezónu 2020/21. Táto prihláška bola podaná 2 dni po termíne 

uzávierky podania prihlášok, ktorým bol 05. júl 2020 (do 23:59 hod.). 

 

Regionálna rada Bratislavského kraja SZFB (ďalej len „RR BA SZFB“) dňa 09.07.2020 vydala 

rozhodnutie č. RRBA-Ro-02-2020-2021 vo veci prihlásenia družstva ŠK KAPI Bratislava v kategórii BAM2, po 

termíne prihlasovania, do súťaže bratislavského regiónu SZFB v sezóne 2020/2021, podľa Predpisu 

jednotlivej súťaže; Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a); Štatútu Ligovej komisie SZFB 

a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút a regionálna rada BA SZFB rozhodla o zaradení družstva ŠK 

KAPI Bratislava do regionálnej súťaže BAM2 v sezóne 2020/21 a o udelení poriadkovej pokuty pre družstvo 

ŠK KAPI Bratislava v hodnote 50,-Eur. 

 

Klub KAPI Bratislava podal odvolanie voči rozhodnutiu regionálnej rady BA č. RRBA-RO-02-2020-

2021 dňa 15.07.2020, s uvedením dvoch rozhodnutí z regionálnej rady východ a regionálnej rady západ, pri 

ktorých podľa názoru klubu KAPI Bratislava sa jedná o totožné pochybenia. Klubu KAPI Bratislava nie je 

zrejmé, z akého dôvodu je to isté pochybenie posudzované pri rôznych družstvách rozdielne, najmä keď 

výsledkom rozhodnutia je pre KAPI Bratislava finančná pokuta vo výške 50,-Eur a iné družstvá dostali len 

napomenutie. Odvolaním KAPI Bratislava navrhuje zmeniť rozhodnutie tak, aby KAPI Bratislava dostala len 

napomenutie. Zároveň KAPI Bratislava uvádza, že neskoré podanie prihlášky bolo spôsobené nedopatrením, 
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administratívnym pochybením a nie úmyslom spôsobiť narušenie priebehu súťaže nakoľko s odkazom na 

ustanovenie Súťažného poriadku SZFB čl. 13 bodu 13.1 sa jedná o nízku závažnosť. 

 

RR BA SZFB dňa 30.07.2020 ako I. stupňový orgán v zmysle Odvolacieho poriadku nevyhovela 

odvolaniu KAPI Bratislava, ponechala udelenú výšku poriadkovej pokuty pre družstvo KAPI Bratislava a 

postúpila odvolanie na odvolaciu komisiu ako II. stupňovému orgánu rozhodnutím č. RRBA-RO-02-01/2020-

2021. 

 

 Odvolacia komisia SZFB po preskúmaní vyššie uvedených rozhodnutí a preskúmaní odvolania klubu 

KAPI Bratislava konštatuje nasledovné:  

Klubu KAPI Bratislava RR BA SZFB v rozhodnutí uviedla porušenie Súťažného poriadku SZFB, čl. 13, bodu 

13.1, písmena 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“ na základe čoho v zmysle Príkladového sadzobníka pokút „Ostatné porušenia ustanovení 

Súťažného poriadku SZFB a ostatných predpisov SZFB“ udelila pokutu vo výške 50,-Eur. Rovnako RR BA SZFB 

postupovala aj v prípade družstva TJ Sokol Gajary (RRBA-RO-01-2020-2021), pri ktorom termín prijatia 

prihlášky bol deň 06.07.2020 (1 deň po uzávierke podania prihlášok) a klub TJ Sokol Gajary aj zaplatil udelenú 

poriadkovú pokutu. V sezóne 2019/2020 postupovala Ligová komisia SZFB (ďalej len „LK SZFB“) rovnako aj 

v prípade Športovej školy Galaktikos (LK-Ro/1/2019-2020) a udelila poriadkovú pokutu 50,-Eur. 

Odvolacia komisia SZFB preskúmala rozhodnutie RRVY-RO-01/2020-2021, v ktorom bolo udelené 

napomenutie klubu FBK Humenné. Florbalový klub Humenné zaslal prihlášku do kategórie starší žiaci 

východ (ďalej len „VYSZ“) dňa 05.07.2020 o 10:19 hod. čím splnil lehotu na odoslanie prihlášky avšak odoslal 

na nesprávnu e-mailovú adresu a to matrika@szfb.sk. Po upozornení zo strany SZFB Florbalový klub 

Humenné zaslal prihlášku svojho družstva do regionálnej súťaže VYSZ na správnu adresu lkszfb@szfb až po 

uzávierke prihlášok do regionálnych súťaží a to dňa 06.07.2020 (1 deň po uzávierke podania prihlášok). Na 

základe zjavného omylu v e-mailovej adrese orgánov SZFB Regionálna rada východ SZFB neudelila finančnú 

pokutu ale iba upozornenie. Na základe uvedeného sa nejedná o rovnaký prípad ako v prípade KAPI 

Bratislava, ktorý svoju prihlášku neposlal inému orgánu SZFB v lehote na podanie prihlášky do regionálnej 

súťaže. 

Odvolacia komisia SZFB preskúmala rozhodnutie RRSTR-Ro-01/2020-2021, v ktorom bolo udelené 

napomenutie klubu Centrum voľného času Žiar nad Hronom (ďalej len „CVČ Žiar nad Hronom“). Klub CVČ 

Žiar nad Hronom zaslal prihlášku svojich družstiev dňa 05.07.2020 o 15:48 hod. čím splnil lehotu na odoslanie 

prihlášky avšak odoslal na nesprávnu e-mailovú adresu a to matrika@szfb.sk. Po upozornení zo strany SZFB 

CVČ Žiar nad Hronom zaslal prihlášku svojich družstiev do regionálnej súťaže STRM2, STRJ, STRDo a STRSZ 

na správnu adresu lkszfb@szfb až po uzávierke prihlášok do regionálnych súťaží a to dňa 06.07.2020 (1 deň 

po uzávierke podania prihlášok). Na základe zjavného omylu v e-mailovej adrese orgánov SZFB Regionálna 

rada stred SZFB neudelila finančnú pokutu ale iba upozornenie. Na základe uvedeného sa nejedná o rovnaký 

prípad ako v prípade KAPI Bratislava, ktorý svoju prihlášku neposlal inému orgánu SZFB v lehote na podanie 

prihlášky do regionálnej súťaže. 

 

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

stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam RR BA SZFB zistila, že odvolaním klubu KAPI Bratislava napadnuté 

rozhodnutie č. RRBA-Ro-02-2020-2021 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 3.12., písm. b) odvolacia 



  

  

 

komisia necháva v platnosti rozhodnutie č. RRBA-Ro-2-2020-2021 ako aj RRBA-Ro-2-1-2020-2021 

o udelení poriadkovej pokuty. Poslanie Odvolacej komisie je zabezpečenie spravodlivosti SZFB druhého 

stupňa s odvolacou a prieskumnou právomocou a po preskúmaní vyššie uvedenej veci konštatovala, že 

udelením finančnej pokuty RR BA SZFB konala podľa predpisov SZFB.  

 

Uhradený poplatok za odvolacie konanie sa klubu KAPI Bratislava v zmysle Odvolacieho poriadku 

SZFB čl. 3, ods. 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 27.08.2020 

 

 

Na vedomie: 

• KAPI Bratislava 

• RR BA SZFB 

 


