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Disciplinárna komisia SZFB  
 
Sp. zn.: SZFB-DK-R/06/2019-2020 

 

Dušan Koščo 

Floorball club Young Arrows Sp.Nová Ves 

Slovenská 48/12 

052 01 Spišská Nová Ves 

fbcyoungarrowssnv@szfb.sk 

 

 

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 

 
 

V disciplinárnom konaní proti Dušanovi Koščovi, členovi SZFB, klubová príslušnosť Floorball club Young 
Arrows Spišská Nová Ves, vo veci nešportového správania sa voči rozhodcovi po zápase HYUNDAI extraligy žien 

- 8. kolo, kód zápasu 34 dňa 03.11.2019 medzi Fbk Kométa Spišská Nová Ves a Eastern Wings Michalovce, kedy 

mal Dušan Koščo použiť voči rozhodcovi Erikovi Robovi opakovane vulgarizmy 
 

a na základe vykonaných dôkazov:  
 

- podnet rozhodcu Erika Robu, 

- vyjadrenie - rozhodca Jakub Lengvarský, 
- vyjadrenie KRO VYSZFB – Tomáš Juhás, 

- vyjadrenie – Dušan Koščo + príloha sms, 
- vyjadrenie ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves, 

- vyjadrenie – Karol Schneider a  
- vyjadrenie – Viliam Slezák, 

 

Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) 
 

rozhodla, 

 

že obvinený z priestupku Dušan Koščo sa dopustil disciplinárneho priestupku nešportového správania sa 

voči rozhodcovi Erikovi Robovi a to opakovaným použitím vulgarizmov na jeho adresu po ukončení zápasu 

HYUNDAI extraligy žien - 8. kolo, kód zápasu 34 dňa 03.11.2019 medzi Fbk Kométa Spišská Nová Ves a Eastern 

Wings Michalovce. 

 

Na základe uvedeného DK SZFB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla  

o udelení trestu Dušanovi Koščovi a to: 

 

finančná pokuta vo výške 200,- €. 
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DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho 

konania vo výške 30 € v zmysle DP.  
Pokuta ako aj poplatok budú odrátané zo súťažnej zábezpeky Floorball club Young Arrows 

Spišská Nová Ves, ktorého je previnilý členom.  
 

Odôvodnenie:  

Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že vo veci nešportového správania sa voči rozhodcovi nie sú 
dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že Dušan Koščo sa 

dopustil disciplinárneho priestupku nešportového správania sa voči rozhodcovi Erikovi Robovi po ukončení 
zápasu HYUNDAI extraligy žien - 8. kolo, kód zápasu 34 dňa 03.11.2019 medzi Fbk Kométa Spišská Nová Ves 

a Eastern Wings Michalovce a to opakovaným použitím vulgárnych výrazov na jeho adresu. 
O uvedenom incidente bol bezprostredne po zápase telefonicky vyrozumený člen KRO SZFB p. Juhás 

Tomáš, ktorý neskôr o tomto incidente telefonicky vyrozumel predsedu DK SZFB. 

DK SZFB rozhodla o udelení trestu finančnej pokuty, nakoľko Dušan Koščo sa uvedeného zápasu 
nezúčastnil ako člen realizačného tímu, ale ako divák, avšak člen SZFB s klubovou príslušnosťou Floorball club 

Young Arrows Spišská Nová Ves. 
Takéto správanie sa hráča a trénera v jednej osobe je absolútne neprípustné a neakceptovateľné bez 

ohľadu na to, či je na zápase ako hráč, člen realizačného tímu alebo ako divák. 

 
V zmysle DP, Článok 3 - Disciplinárne tresty: 

3.5. Finančná pokuta 

a) Jednotlivcom pôsobiacim v slovenskom florbale je možné udeliť finančnú pokutu až do výšky 500 €.  

c) Finančné pokuty budú odrátané klubu zo súťažnej zábezpeky, ak v rozhodnutí DK nie je stanovené inak.  

d) Klub nesie zodpovednosť za úhradu finančných pokút udelených svojim členom.  
  

V zmysle DP „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“:  
 
„Za jednotlivca (hráča, trénera a funkcionára, atď.) je na účely tohto disciplinárneho poriadku považovaný aj 
divák, ak je členom SZFB“. 

 

4) Nešportové správanie voči rozhodcom, delegátom alebo funkcionárom riadiacich orgánov  
v rámci stretnutia i mimo neho.  

b) urážky, vulgárne výrazy, opľutie, vyhrážanie, výroky hanobiace národ, etnickú skupinu, rasu a vyznanie 

a iné 
 Trestá sa zastavením činnosti na štyri až štrnásť zápasov, prípadne finančnou pokutou.

Za priestupky v bodoch 3b a 4b nemožno uložiť podmienečný trest. 
 

DK SZFB prihliadla aj na ospravedlňujúcu sms správu Dušana Košča zaslanú rozhodcovi Erikovi Robovi 

dňa 05.11.2019. 
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB o udelení 

trestu finančnej pokuty v nižšej hranici sadzby, ktorú uvádza DP, pričom tento trest by mal mať mimo 
represívnej stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

 

Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  
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Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa v zmysle čl. 6 DP do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia DK SZFB, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 20.11.2019  

                                               
                       Mgr. Pavol Vrábeľ 

                                               predseda  

                              Disciplinárnej komisie SZFB                    
 

 

 

 Na vedomie:  

 Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves - sekretár klubu, Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB,       

LK SZFB, Matričný úsek SZFB 


