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Disciplinárna komisia SZFB  
 

Sp. zn.: SZFB-DK-R/11/2019-2020 
 

Michal Šajbidor 

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

družstvo Tsunami Záhorská Bystrica 

skhargasovazahorskabystrica@szfb.sk 

hvozdik@skhargasova.eu 

 

 

 

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 

 

V disciplinárnom konaní proti Michalovi Šajbidorovi, hráčovi klubu ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, 

družstvo Tsunami Záhorská Bystrica, vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase BASZ, 4. kolo, 
číslo zápasu 32 dňa 08.12.2019 medzi VŠK PdF UK Hurikan Inspiro a Tsunami Záhorská Bystrica.  

a na základe získaných dôkazov: 
- Podnet na začatie disciplinárneho konania zo dňa 09.12.2019, 

- zápis o stretnutí BASZ 4. kolo, číslo zápasu 32 zo dňa 08.12.2019, 

- správa delegáta – rozhodcovia zo dňa 10.12.2019 a  
- Vyjadrenie klubu ŠK Hargašova Záhorská Bystrica  

 
 

Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) po riadnom zistení skutkového stavu  
 

rozhodla, 

 

že v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB Čl. 4.7. písm. a) od potrestania hráča Michala Šajbidora 

upúšťa. 

 
DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho 

konania vo výške 30 € v zmysle DP. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky 

družstva previnilého.  
 

Odôvodnenie:  
DK SZFB po dôkladnom preskúmaní prípadu dospela k záveru, že zo strany hráča Michala Šajbidora 

nepochybne došlo k nešportovému správaniu sa na ihrisku, čím sa dopustil priestupku voči pravidlám florbalu, 
avšak DK SZFB zastáva názor, že v podobnej veci v tom istom zápase bol inému hráčovi za priestupok 

nešportové správanie udelený trest – vylúčenie do konca stretnutia 612 - ČK1, čo by pravdepodobne nastalo aj 

v prípade Michala Šajbidora. 
DK SZFB má za to, že už samotné začatie disciplinárneho konania a následné prešetrovanie               

DK SZFB malo na hráča preventívny, t.j. výchovný charakter. 
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Na druhej strane DK SZFB dôrazne apeluje na trénerov, resp. vedúcich družstiev klubu ŠK Hargašova 
Záhorská Bystrica, aby prijali adekvátne opatrenia a zamedzili do budúcnosti výskytu podobných nežiadúcich 

javov. 
Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 
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 23.12.2019  

                                               

                       Mgr. Pavol Vrábeľ 

                                               predseda  
                              Disciplinárnej komisie SZFB                    

 

  

 

 

 

Na vedomie:  

 ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - sekretár klubu a vedúci družstva SZ, KRO BASZFB, sekretár BASZFB 


