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Disciplinárna komisia SZFB  
 

Sp. zn.: SZFB-DK-R/08/2019-2020 
 

Branislav Holička, rozhodca SZFB 

branislavholicka@gmail.com 

 

 

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 
 

V disciplinárnom konaní proti Branislavovi Holičkovi, rozhodcovi SZFB, vo veci nesprávneho 

nakladania so zápisom o stretnutí v regionálnej lige starších žiakov ZASZ - 2. kolo, číslo zápasu 18, dňa 
27.10.2019 medzi FBK Púchov a FBK Fair Levice, kedy rozhodca Branislav Holička po tom ako mu bolo 

oznámené, že v uvedenom zápase nastúpil za družstvo starších žiakov FBK Púchov hráč Erik Rolin, ktorý nebol 
na súpiske, manipuloval so zápisom o stretnutí a to tak, že uvedeného hráča po ukončení zápasu dodatočne 

vyškrtol zo zápisu o stretnutí  

a na základe získaných dôkazov: 
- Podnet na prešetrenie KRO SZFB, 

- zápis o stretnutí ZASZ 2/18 zo dňa 27.10.2019, 
- informácia Matriky SZFB, 

- súpiska družstva starších žiakov FBK Púchov, 
- súpiska družstva dorastencov FBK Púchov, 

- vyjadrenie predsedu RR ZA SZFB, 

- vyjadrenie sekretára ZA SZFB a 
- vyjadrenie rozhodcu 

 
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) 
 

rozhodla, 
 

že obvinený z priestupku sa dopustil disciplinárneho priestupku nesprávneho nakladania so zápisom         
o stretnutí a to tak, že v regionálnej lige starších žiakov ZASZ - 2. kolo, číslo zápasu 18 dňa 27.10.2019 medzi 

FBK Púchov a FBK Fair Levice, po tom ako mu bolo oznámené, že v uvedenom zápase nastúpil za družstvo 

starších žiakov FBK Púchov hráč Erik Rolin, ktorý nebol na súpiske, manipuloval so zápisom o stretnutí a to tak, 
že uvedeného hráča po ukončení zápasu dodatočne vyškrtol zo zápisu o stretnutí.  

Na základe uvedeného DK SZFB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla  
o udelení trestu Branislavovi Holičkovi, rozhodcovi  a to 

 
zákaz výkonu funkcie rozhodcu na 1 mesiac od 14.12.2019 

 

DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho konania      
vo výške 30 € v zmysle DP. Tento poplatok je previnilý povinný do 15.01.2020. 

 
 

 

Odôvodnenie:  

mailto:branislavholicka@gmail.com


 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplinárna komisia SZFB • dkszfb@szfb.sk • +421 905 692 642 

Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava • č. účtu.: IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 - Slovenská sporiteľňa, a.s.  

• IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134-2 z 03042003 

 

 
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že tu nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, 

nakoľko mala za dostatočne preukázané, že rozhodca Branislav Holička sa dopustil disciplinárneho priestupku 
nesprávneho nakladania so zápisom o stretnutí a to tak, že v regionálnej lige starších žiakov ZASZ - 2. kolo, 

číslo zápasu 18 dňa 27.10.2019 medzi FBK Púchov a FBK Fair Levice, kedy rozhodca Branislav Holičko po tom 

ako mu bolo oznámené, že v uvedenom zápase nastúpil za družstvo starších žiakov FBK Púchov hráč Erik Rolin, 
ktorý nebol na súpiske, manipuloval so zápisom o stretnutí a to tak, že uvedeného hráča po ukončení zápasu 

dodatočne vyškrtol zo zápisu o stretnutí.  
Týmto jeho konaním došli k tomu, že zmaril LK ZASZFB začať konanie v zmysle Článku 13 Súťažného 

poriadku SZFB: 
13.2. Hernými dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného výsledku, musia byť postihnuté družstvá, ak porušia 
tie ustanovenia tohto súťažného poriadku a iných predpisov SZFB, v ktorých je vyslovene ustanovené, že postih 
hernými dôsledkami je možný, najmä ak sa dopustia nasledujúcich previnení: 
 i) ak hráč nastúpil k zápasu neoprávnene, a to:  
                                                                  IV. ak nastúpil hráč v nižšej vekovej kategórii;  

  

 V zmysle DP - III. - Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia rozhodcov a observerov 

3) Zápis o stretnutí.  
 a) Zamlčania inzultácie, neuvedenie udelenia ČK3, nesprávne nakladanie so zápisom o stretnutí, 
nezaslanie zápisu o stretnutí a vyjadrení v prípade udelenia ČK3, resp. podnetu na začatie disciplinárneho 
konania Disciplinárnej komisii SZFB v stanovenej lehote a pod.  

 - Trestá sa napomenutím, resp. finančnou pokutou a popr. aj zákazom výkonu funkcie až na jeden rok.  
 
DK SZFB pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala aj na tú skutočnosť, že rozhodca Branislav Holička 

nebol doposiaľ disciplinárne potrestaný, svoje konanie oľutoval . 
 

Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj 
preventívny, t.j. výchovný charakter. 

 
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 Košiciach, dňa 13.12.2019  
                                               

                       Mgr. Pavol Vrábeľ 
                                               predseda  

                              Disciplinárnej komisie SZFB                    
 

  

Na vedomie:  

 Sekretár ZASZFB, Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB 


