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Dominik Holečko
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Spišská Nová Ves
Slovenská 48/12
052 01 Spišská Nová Ves
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Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB
Na základe doručenej žiadosti hráča Dominika Holečka „Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu“,
uloženého mu Rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZFB Sp. zn.: SZFB-DK-R/07/2019-2020 zo dňa
12.12.2019, Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB
rozhodla
udelený trest zastavenia športovej činnosti na 2 (dva) zápasy v regionálnej lige VYDo
pre Dominika Holečka ponechať v platnosti.
Odôvodnenie:
V zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB bod 7.3 písm. a)“ „Po odpykaní najmenej polovice trestu
zastavenia športovej činnosti, zákazu výkonu funkcie a uzatvorenia ihriska je na základe žiadosti
potrestaného možné zvyšok trestu odpustiť, prípadne podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od troch
mesiacov do jedného roku.
V tomto prípade už pri prvom rozhodnutí DK SZFB premietla všetky poľahčujúce okolnosti do výšky
trestu a preto rozhodla o udelení trestu v najnižšej možnej hranici sadzby, ktorú uvádza Disciplinárny
poriadok SZFB. DK SZFB má za to, že pri udelení najnižšieho možného trestu v zmysle Disciplinárneho
poriadku SZFB za napadnutie súpera na hracej ploche, už nie je priestor na odpustenie zvyšku trestu, či
podmienečného odloženia trestu.
Na základe vyššie popísaného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
DK SZFB ďalej konštatuje, že žiadateľ riadne podal žiadosť a uhradil trovy disciplinárneho konania vo výške
30 €.
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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, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu.

V Košiciach, dňa 20.12.2019
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, RR VYSZFB
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