
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE | OKSZFB/Ro/02/2022-2023 
voči 

ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Popis: 

Ligová komisia SZFB svojím Rozhodnutím č. LK-Ro/2/2022/2023 zo dňa 11. júla 2022 vo veci 

vystúpenia družstva Kométa Spišská Nová Ves z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok (SZy1) v 

sezóne 2022/2023, rozhodla o udelení poriadkovej pokuty (Rozhodnutie č. LK-Ro/2/2022/2023).  

ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves podala dňa 14. júla 2022 voči Rozhodnutiu č. LK-

Ro/2/2022/2023 odvolanie. 

Ligová komisia SZFB svojím Rozhodnutím č. LK-Ro/3/2022/2023 zo dňa 26. júla 2022 

odvolaniu ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves  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/3/2022/2023) . 

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 ŠK Fbk Kométa 

Spišská Nová Ves,  

• vyžiadala si stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči 

Rozhodnutiu č. LK-Ro/2/2022/2023, 

 

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

vydáva uznesenie, ktorým Rozhodnutie č. LK-Ro/2/2022/2023: 

 

MENÍ – poriadková pokuta sa neudeľuje 

 

 

 

Košice, 15.8.2022 

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 má za to, 

že priebeh súťaže sa začína ukončeným prihlasovaním sa do súťaže SZFB a pokračuje určením 

rozpisu súťaže, úhradou poplatkov do súťaže, a po 1. septembri príslušného kalendárneho roka, 

spustením hracej časti súťaže, a podľa ktorých má tiež za to, že sa Ligová komisia SZFB pri svojom 

rozhodovaní 

1. neriadila princípom primeranosti uvedeným v Stanovách SZFB, Článok 4 Princípy 

uplatňované v činnosti SZFB, odsek 2., písm. e): 

 

e) princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním  

dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého 

cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt, 

 

pričom poslaním SZFB je v zmysle Stanov SZFB, Článok 3 Účel vzniku, poslanie, ciele 

a hlavné činnosti, odsek 2., písm. b) a e) predovšetkým: 

 

b) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo florbale, 

 

e) podpora a rozvoj vrcholového florbalu a amatérskeho florbalu s osobitným dôrazom na 

šport detí a mládeže, 

 

a cieľom člena SZFB je v zmysle Stanov SZFB, Článok 22 Práva člena SZFB, odsek 2., písm. d) 

 

d) starať sa o všestranný rozvoj florbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi 

mládežou a deťmi, 

 

2. a v súvislosti s vyššie uvedeným princípom Ligová komisia SZFB nevzala do úvahy zmeny 

v prihlasovaní sa do súťaží SZFB 2022/2023, ktoré nastali schválením uznesení najvyššieho 

orgánu SZFB Konferencie SZFB na jej zasadnutí 5. júla 2022, a to uznesenia 

 

2.1. číslo uznesenia: K-SZFB/01/018-2022, ktoré znamenalo doplnenie vekovej 

kategórie pre účasť hráčok v súťaži 1. liga žien (Z1), konkrétne hráčok s rokom 

narodenie 2008, 

 

a uznesenia 

 

2.2. číslo uznesenia: K-SZFB/01/020-2022, ktoré znamenalo predĺženie termínu 

prihlasovania do celoštátnej súťaže Z1, 

 

pretože tieto uznesenia mohli významne meniť možnosti členov SZFB prihlasovať svoje 

družstvá do súťaží SZFB, nakoľko sa prekrývali vekové kategórie umožňujúce štart hráčok 

v súťažiach Szy1 a Z1 a nebolo ukončené prihlasovanie do súťaže SZFB Z1, čo mohlo viesť 



  

  

 

k zmene rozhodnutia príslušného člena SZFB prihlásiť svoje družstvá do súťaží SZFB SZy1 

a Z1, a v prípade člena SZFB ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves aj viedlo. 

 

Poučenie: 

Na základe tohto rozhodnutia Odvolacej komisie SZFB sa členovi SZFB ŠK Fbk Kométa 

Spišská Nová Ves poplatok za odvolanie vracia. 

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 15. augusta 2022     

 

 

                             

                                                                                                                 Odvolacia komisia SZFB 

                                                                                                                    Mgr. Martin Kopejtko 

                                                                                                                          prezident SZFB 

 

                                         

 

Prílohy: 

• (1) dokument Rozhodnutie č. LK-Ro/2/2022/2023 zo dňa 11. júla 2022 

• (2) dokument Odvolanie ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves zo dňa 14. júla 2022 voči 

Rozhodnutiu  č. LK-Ro/2/2022/2023  

• (3) dokument Rozhodnutie č. LK-Ro/3/2022/2023 zo dňa 26. júla 2022 

• (4) dokument Stanovisko kontrolóra SZFB zo dňa 28. júla 2022 k odvolaniu ŠK Fbk Kométa 

Spišská Nová Ves voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/2/2022/2023 

 

Na vedomie:   

• ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves 

• Ligová komisia SZFB 

• Kontrolór SZFB 

• Sekretár SZFB 

• Výkonný viceprezident SZFB 

 



  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/2/2022/2023 

 

ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Vo veci vystúpenia družstva Kométa Spišská Nová Ves z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok 

(SZy1)  v sezóne 2022/2023, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článok 3, bod 3.3., písmeno d); 

článok 13, bod 13.1., písmeno a); článok 14, bod 14.8., Štatútu Ligovej komisie SZFB, Ligová komisia SZFB 

 

rozhodla 

 

o udelení poriadkovej pokuty nasledovne: 

 

Organizácia 
Vyššia 

celoštátna súťaž 
Družstvo 

Vystúpenie družstva 

zo súťaže dňa 

Poriadková pokuta vo 

výške 

ŠK Fbk Kométa 

Spišská Nová 

Ves 

1.liga starších 

žiačok 

Kométa Spišská 

Nová Ves  
08.07.2022 800,00€ 

 

 

Organizácia ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves je povinná uhradiť poriadkovú pokutu na účet SZFB v lehote 

do 26.07.2022. Organizácia ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves môže požiadať Ekonomický úsek SZFB 

o splátkový kalendár. 
 

 

Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

 

 

Bratislava, 11.07.2022 

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 

 

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


  

  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

                                                                                                                                                      Vybavuje:    

 
Lukáš Blaško                                                                                                                         Miroslav Bukviš 

Predseda Ligovej komisie SZFB                                                                         koordinátor celoštátnych súťaží SZFB           

                                                                                                                                                     tel.: 0903 426 550                                                    

                                                                                                                                                  e-mail: lkszfb@szfb.sk                       

 

Na vedomie: 

• Prezídium SZFB; Ekonomický úsek SZFB; Komisia rozhodcov a observerov SZFB; sekretár klubu, 
vedúci družstva; sekretári klubov 1. ligy starších žiačok; vedúci družstiev 1. ligy starších žiačok;  

 

 

                               

 

 





  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/3/2022/2023 

 

ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

Vo veci odvolania sa klubu ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči Rozhodnutiu Ligovej komisie č LK-
Ro/2/2022/2023 o vystúpení družstva Kométa Spišská Nová Ves z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok 
(SZy1)  v sezóne 2022/2023. 
 
 
 
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, 26.07.2022 

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 

 

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


  

  

 

 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
Vec: Stanovisko kontrolóra SZFB ku odvolaniu ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči 
rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/2/2022/2023 
 

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 ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves  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/2/2022/2023 (ďalej len rozhodnutie); 
2. Odvolania ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves voči rozhodnutiu Ligovej komisie SZFB č. LK-

Ro/2/2022/2023 (ďalej len odvolanie); 
3. Rozohdnutia Ligovej komisie SZFB č. LK-Ro/3/2022/2023; 

Ligová komisia rozhodla o udelení poriadkovej pokuty za vystúpenie družstva Komáta Spišská Nová Ves 

z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok (SZy1) v sezóne 2022/2023 s odvolaním sa na: 

 Ustanovenie Súťažného poriadku SZFB, článok 3, bod 3.3., písmeno d); 

 Článok Súťažného poriadku SZFB  13, bod 13.1., písmeno a); 

 Článok Súťažného poriadku SZFB  14, bod 14.8.; 

Podľa ustanovenia Súťažného poriadku SZFB, článok 3, bod 3.3., písmeno d) ak vystúpi družstvo v priebehu 

súťaže zo súťaže, alebo z nej bude pred posledným zápasom vylúčené na základe ods. 14.7. a 14.8. 

Súťažného poriadku SZFB , bude považované za družstvo zostupujúce a v nasledujúcom ročníku má právo 

štartovať v najbližšej nižšej úrovni súťaže. Riadiaci orgán je povinný takéto vystúpenie, či vylúčenie zo súťaže 

postihnúť mimoriadnou pokutou. Výšku mimoriadnej pokuty môže riadiaci orgán stanoviť, buď v príslušnom 

rozpise súťaží SZFB, alebo ju v priebehu súťaže určí tak, aby bola až niekoľkonásobne vyššia ako náklady 

klubu na účasť jeho družstva v súťaži.  

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, 28.07.2022 

Kontrolór 
Ing. Mojmír Kešelák 

kontrolor@szfb.sk 

Prezident SZFB, 
Mgr. Martin Kopejtko 



  

  

 

ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves sa v rámci odvolania odkazuje na článok 3, bod 3.9. Súťažného poriadku 

SZFB, ktorý definuje spustenie a ukončenie celoštátnych súťaží. Podľa článku 3.9. Súťažného poriadku SZFB 

je termín spustenia celoštátnych súťaží od 1. Septembra kalendárneho roka.   

Podľa ustanovenia Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a) 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: 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 pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí riadiaci 

orgán súťaže. Nesplnenie tejto lehoty bude disciplinárne potrestané. 

2. Stanovisko kontrolóra SZFB 

 
Na základe preštudovania rozodnutia, odvolania, Stanov SZFB a Súťažného poriadku SZFB udelenie pokuty 

nie je dostatočne definované. Ligová komisia SZFB sa odvoláva na článok 3, bod 3.3., písmeno d) súťažného 

poriadku, ktorý upravuje vystúpenie družstva v priebehu súťaže, nakoľko podľa článku 3. bod 3.9. 

Súťažného poriadku SZFB je súťaž spustená od 1. Septembra kalendárneho roka vystúpenie družstva 

Komáta Spišská Nová Ves z celoštátnej súťaže 1. liga starších žiačok (SZy1) v sezóne 2022/2023 nepodlieha 

článku 3, bod 3.3., písmeno d) Súťažného poriadku SZFB.   

Ďalej sa Ligová komisia SZFB odvoláva na Článok Súťažného poriadku SZFB  13, bod 13.1., písmeno a), ktorý 

definuje poriadkové pokuty za priestupky proti Súťažnému poriadku SZFB, Rozpisu súťaží SZFB 

a ostatným platným florbalovým normám a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží. 

V rámci rozhodnutia o udelení pokuty nie je definované, akých priestupkov sa klub ŠK Fbk Kométa Spišská 

Nová Ves proti Súťažnému poriadku SZFB, Rozpisu súťaží SZFB a ostatným platným florbalovým normám 

a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží dopustil.  

  



  

  

 

3. Záver 

 
Na základe hore uvedených skutočností odporúčam Odvolacej Komisii SZFB vyhovieť odvolaniu ŠK Fbk 

Kométa Spišská Nová Ves ku rozhodnutiu Ligovej Komisie SZFB.  

Ďalej odporúčam na návrh Ligovej komisie SZFB jasne stanoviť termín priebehu celoštátnych súťaží. 

 

 

V Bratislave, 28.07.2022       Ing. Mojmír Kešelák 

          Kontrolór SZFB 
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