
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE | OKSZFB/Ro/01/2022-2023 
voči 

TJ A - FbO Nižná, Lesná 1006, 027 43 Nižná 

 

Popis: 

Ligová komisia SZFB svojím Rozhodnutím č. LK-Ro/166/2021/2022 zo dňa 21.júna 2022 vo 

veci rekategorizácie športovej haly MŠH Tvrdošín, Školská 837, 027 44 Tvrdošín, rozhodla o zmene 

kategorizácie MŠH Tvrdošín z kategórie B na kategóriu C (Rozhodnutie č. LK-Ro/166/2021/2022).  

TJ A – FbO Nižná voči Rozhodnutiu č. LK-Ro/166/2021/2022 dňa 5. júla 2022 podala 

odvolanie, v ktorom požadovala, aby orgán príslušný rozhodnúť o  odvolaní TJ A – FbO Nižná 

v plnom rozsahu odvolaniu vyhovel, Rozhodnutie č. LK-Ro/166/2021/2022 zrušil, a aby bol odvolací 

poplatok uhradený TJ A – FbO Nižná v plnom rozsahu vrátený. 

Ligová komisia SZFB svojím Rozhodnutím č. LK-Ro/1/2022/2023 zo dňa 7. júla 2022 

odvolaniu TJ A – FbO Nižná  nevyhovela a podľa Odvolacieho poriadku SZFB Článok 3 Odvolanie 

a podnet, bod 3.5., resp. 3.7. odvolanie postúpila Odvolacej komisii SZFB (Rozhodnutie č. LK-

Ro/1/2022/2023) . 

Funkciu Odvolacej komisie SZFB plní na základe Stanov SZFB, Článok 27 Funkčné obdobie 

volených funkcionárov SZFB, odsek 11., prezident SZFB (Odvolacia komisia).  

Odvolacia komisia postupovala v súlade so Stanovami SZFB, najmä podľa Stanov SZFB, 

Článok 51 Odvolacia komisia SZFB, a  Odvolacieho poriadku SZFB, a v predmetnej veci uskutočnila 

nasledovné: 

 

• preštudovala si príslušné rozhodnutia Ligovej komisie SZFB a odvolanie TJ A – FbO Nižná, 

• dňa 13.júla 2022 vykonala premeranie hracej plochy športovej haly MŠH Tvrdošín, Školská 

837, 027 44 Tvrdošín, za účasti zástupcov TJ A – FbO Nižná, 

• vyžiadala si stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu TJ A – FbO Nižná voči Rozhodnutiu  

č. LK-Ro/166/2021/2022, 

 

a na základe uvedeného podľa Stanov SZFB, Článok 51 Odvolacia komisia SZFB, odsek 15., 

písm. b), vydáva uznesenie, ktorým odvolanie TJ A – FbO Nižná: 

 

ZAMIETA 

Košice, 21.7.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

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

 

Odvolacia komisia SZFB  

Mgr. Martin Kopejtko, prezident SZFB 

kopejtko@szfb.sk 

mailto:info@szfb.sk
http://www.szfb.sk/


  

  

 

Odôvodnenie: 

Odvolacia komisia svoje rozhodnutie prijala na základe skutočností, podľa ktorých sa 

Ligová komisia SZFB pri svojom rozhodovaní riadila platnými predpismi SZFB, najmä súťažnou 

smernicou Predpis o kategorizácii športových hál, v zmysle ktorej športová hala MŠH Tvrdošín, 

Školská 837, 027 44 Tvrdošín (MŠH Tvrdošín), nespĺňa požiadavky na zaradenie do kategórie B, a 

to v časti  Predpis o kategorizácii športových hál, Článok 2 Kategorizácia športových hál, bod 2.1., 

písm. c): 

• ihrisko podľa pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodržaní minimálnej výbehovej 

zóny za florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m podľa SP SZFB, 

konkrétne pri povinnosti dodržať minimálnu výbehovú zónu za florbalovým mantinelom 

florbalového ihriska min. o rozmere 1 m, pretože po premeraní hracej plochy MŠH Tvrdošín dňa 

13.júla 2022 za účasti zástupcov SZFB a TJ A – FbO Nižná, o čom bol vyhotovený dokument so 

súhlasom všetkých prítomných, je v MŠH Tvrdošín možné postaviť ihrisko podľa pravidiel florbalu 

(min. rozmer 36 x 18 m) pri šírke ihriska 18 m s 0,97 m na jednej strane, resp. 0,77 m na druhej 

strane širokou výbehovou zónou za florbalovým mantinelom florbalového ihriska. 

 

Poučenie: 

Rozhodnutia Odvolacej komisie sú v súlade so Stanovami SZFB, Článok 8 Záväznosť 

rozhodnutí orgánov SZFB, odsek 1. a 2., pre členov SZFB záväzné. 

Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné 

alebo následné rozhodovanie príslušného súdu o nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom 

nároku. Podaniu návrhu na konanie pred príslušným súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k 

rozhodnutiu odvolacej komisie. 

 

 

V Košiciach, dňa 21. júla 2022     

 

 

                             

                                                                                                                 Odvolacia komisia SZFB 

                                                                                                                    Mgr. Martin Kopejtko 

                                                                                                                          prezident SZFB 

 

                                         

 

Prílohy: 

• (1) dokument Rozhodnutie č. LK-Ro/166/2021/2022 zo dňa 21. júna 2022 

• (2) dokument Odvolanie TJ A – FbO Nižná zo dňa 5. júla 2022 voči Rozhodnutiu  č. LK-

Ro/166/2021/2022  

• (3) dokument Rozhodnutie č. LK-Ro/1/2022/2023 zo dňa 7. júla 2022 

• (4) dokument Premeranie hracej plochy zo dňa 13. júla 2022 



  

  

 

• (5) dokument Stanovisko kontrolóra SZFB zo dňa 14. júla 2022 ku odvolaniu TJ A – FbO 

Nižná voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022  

 

Na vedomie:   

• TJ A – FbO Nižná 

• Ligová komisia SZFB 

• Kontrolór SZFB 

• Sekretár SZFB 

• Výkonný viceprezident SZFB 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/166/2021/2022 

 

Florbalový klub Tvrdošín, Medvedzie 38/23, 027 44 Tvrdošín                                                                               

TJ A - FbO Nižná, Lesná 1006, 027 43 Nižná 

Vo veci rekategorizácie športovej haly podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB, 

Štatútu Ligovej komisie SZFB. 

Ligová komisia SZFB rozhodla o zmene  kategorizácie športovej haly MŠH Tvrdošín z kategórie B na 

kategóriu C. 

 

Názov športovej 

haly 
Adresa Rozmer ihriska 

Spĺňa požiadavky  pre zaradenie 

športovej haly do kategórie 

MŠH Tvrdošín 
Školská 837,  

027 44 Tvrdošín 
36x18 C 

   

 

Zdôvodnenie: 

Hala nespĺňa požiadavky podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB na zaradenie do 

kategórie B 

 

Požiadavky pre zaradenie športovej haly do kategórie C 

Parametre a podmienky:  

• Ihrisko podľa pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodržaní minimálnej výbehovej zóny za 

florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m podľa SP SZFB (v prípade absencie 

min. výbehovej zóny zabezpečiť v dostatočnej miere ochranné/bezpečnostné prvky za florbalovým 

mantinelom florbalového ihriska); 

• minimálne tri uzamykateľné šatne s vlastnou sprchou, ktoré sú súčasťou budovy haly;  

• časomiera (v prípade absencie časomiery zabezpečiť na zápas prenosnú časomieru, ktorá musí byť 

viditeľná pre divákov a všetky hrajúce družstvá). 

 

Bratislava, 21.06.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

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

 

Ligová komisia 

lkszfb@szfb.sk 
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Doplňujúce podmienky a parametre : 

• ozvučenie haly; 

 

 

Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

S pozdravom                                             

 
Lukáš Blaško 

Predseda Ligovej komisie SZFB 

 

 

Vybavuje: 

 

Miroslav Bukviš 

koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 

tel.: 0903426550 

e-mail: lkszfb@szfb.sk 

 

 

Na vedomie: 

• Komisia rozhodcov a observerov SZFB, sekretári klubov.  

 











  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/1/2022/2023 

 

TJ A - FbO Nižná, Lesná 1006, 027 43 Nižná  

Vo veci odvolania sa klubu TJ A – FbO Nižná voči Rozhodnutiu Ligovej komisie č LK-Ro/166/2021/2022 o 
rekategorizácii športovej haly MŠH Tvrdošín.  
 
 
 
Na základe doručeného odvolania Vám LK SZFB oznamuje, že odvolaniu nevyhovela.  
 
Podľa odvolacieho poriadku SZFB článku 3. a bodu 3.5 resp 3.7. Vám oznamujeme že Vaše odvolanie 
postupujeme Odvolacej komisii SZFB. 

 

 

 

S pozdravom                                           

 
 
 
 
 
                  Lukáš Blaško                                                                                               vybavuje:  Miroslav Bukviš  
PREDSEDA LIGOVEJ KOMISIE SZFB                                                                 koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 
                                                                                                                                                       sekretár LK SZFB 
                                                                                                                                                       tel.: 0903426550 
                                                                                                                                                   e-mail: lkszfb@szfb.sk 

 

Na vedomie: 

• Prezident SZFB, Odvolacia komisia SZFB, predseda a sekretár klubu.  

Bratislava, 07.07.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

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

 

Ligová komisia 

lkszfb@szfb.sk 
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Vec: Stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu TJ A – FbO Nižná voči rozhodnutiu Ligovej 
komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022 

Podľa § 13 odsek 1 a §13 odsek (2) písmeno c) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prekladám odborné stanovisko ku odvolaniu TJ A – FbO Nižná voči rozhodnutiu Ligovej 

komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022 (ďalej len odvolanie). 

1. Východiská spracovania stanoviska

Pri spracovaní stanovsika som vychádzal z: 

1. Rozhodnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022(ďalej len rozhodnutie);
2. Odvolania TJ A – FbO Nižná voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/166/2021/2022;
3. Rozohdnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/1/2022/2023;
4. Meracieho protokola – premeranie hracej plochy športovej haly MŠH Tvrdošín zo dňa 13.07.2022

(ďalej len merací protokol).

2. Stanovisko kontrolóra SZFB

2.1 Právoplatnosť rozhodnutia 

Rozhodnutie je v súlade s §47 odsek (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny 
poriadok)  nakoľko obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní: 

 Výrok:

„Ligová komisia SZFB rozhodla o zmene kategorizácie športovej haly MŠH Tvrdošín z kategórie B na kategóriu 
C.“ 

 Odôvodnenie:

„Hala nespĺňa požiadavky podľa ustanovení Predpisu o kategorizácii športových hál SZFB na zaradenie do 

kategórie B“ 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134  V Bratislave, 14.07.2022 

Kontrolór 
Ing. Mojmír Kešelák 

kontrolor@szfb.sk 

Prezident SZFB, 
Mgr. Martin Kopejtko 



  

  

 

 Poučenie o odvolaní: 

„Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB.“  

Odôvodnenie rozhodnutia bolo doplnené o informácie predložené ligovou komisiou na základe odvolania 

a merací protokol, ktoré naplnili požiadavku správneho poriadku uviesť v rámci odôvodnenia skutočnosti, 

ktoré boli podkladom pre rozhodnutie.   

2.1 Zaradenie MŠH Tvrdošín do kategórie „C“ 

 

Zaradenie MŠH Tvrdošín do kategórie „C“ je v súlade s predpisom o kategorizácií športových hál (ďalej len 

predpis) na základe, ktorého sa zverejňuje Zoznam kategorizovaných hál SZFB pred začiatkom súťažného 

ročníka. Zoznam požiadaviek na zaradenia haly do vyššej kategórie ako „C“ je stanovený v predpise. 

V prípade MŠH Tvrdošín nie je splnená požiadavka na parametre a podmienky pre zaradenie do kategórie 

„B“, a to konkrétne: 

 Ihrisko podľa pravidiel florbalu (min. rozmer 36 x 18 m) pri dodržaní minimálnej výbehovej zóny za 

florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1 m podľa SP SZFB; 

a teda nespľňa ani požiadavky na zaradenie do kategórií „A“ a „A+“.  

Absencia spomenutej požiadavky v MŠH Tvrdošín je dokázaná a potvrdená meracím protokolom, a to 

konkrétne v časti o výbehovej zóne za florbalovým mantinelom florbalového ihriska min. o rozmere 1m, kde 

podľa meracieho protokolu je výbehová zóna pri šírke ihriska MŠH Tvrdošín len 97cm a 77cm.  

3. Záver 

 
Na základe hore uvedených skutočností odporúčam Odvolacej Komisii SZFB nevyhovieť odvolaniu TJ A – 

FbO Nižná ku rozhodnutiu Ligovej Komisie SZFB.  

 

 

V Bratislave, 14.07.2022       Ing. Mojmír Kešelák 

          Kontrolór SZFB 
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