Disciplinárna komisia SZFB
Sp. zn.: SZFB-DK-R/16/2019-2020
Adam Štetka
FBC Páv Piešťany
Mateja Bela 4662/24
Piešťany 921 01
fbcpavpiestany@szfb.sk

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB
V disciplinárnom konaní proti Adamovi Štetkovi, členovi klubu FBC Páv Piešťany, vo veci
zverejnenia príspevku na facebookovej stránke klubu FBC Páv Piešťany dňa 06.03.2020 (príspevok
bezprostredne súvisiaci s vyjadrením FBK AS Trenčín ku kontumácii zápasov SZFB a zdieľaný facebookovou
stránkou FBC Páv Piešťany), z ktorého vyplynulo, že DK SZFB mala ovplyvniť rozhodovanie ako Ligovej komisie
SZFB tak aj Odvolacej komisie SZFB a to vo veci rozhodnutia LK SZFB týkajúceho sa kontumácie zápasu MEX
v prospech družstva FK Florko Košice a následného odvolania klubu FK AS Trenčín, ktoré odvolanie Odvolacia
komisia SZFB zamietla a ponechala kontumáciu výsledku v platnosti,
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“)
rozhodla,
že Adam Štetka, člen klubu FBC Páv Piešťany, sa dopustil disciplinárneho priestupku uvádzania či
zverejnenia urážlivých tvrdení týkajúcich sa hráčov, funkcionárov, rozhodcov či delegátov na internetových
stránkach klubu, na sociálnych sieťach a pod.
Na základe uvedeného DK SZFB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla
o udelení trestu Adamovi Štetkovi a to
n a p o m e n u t i e.
DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť trovy disciplinárneho konania
vo výške 30 € v zmysle DP. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky klubu FBC Páv
Piešťany, ktorého je previnilý členom.
Odôvodnenie:
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB sa jednohlasne zhodla na tom, že tu nie sú dôvody na zastavenie
disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že Adam Štetka, člen klubu FBC Páv Piešťany
sa dopustil disciplinárneho priestupku tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB o udelení
najnižšieho trestu, ktorý uvádza DP.
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„Napomenutie je najnižším trestom udeleným jednotlivcom aj kolektívom. Udeľuje sa v prípadoch menej
závažných či ojedinelých priestupkoch. Napomenutie možno udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, ak od jeho
posledného disciplinárneho trestu uplynula doba najmenej 1 rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie
u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich skončenia,
u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej lehoty. Napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou“.
Ako poľahčujúcu okolnosť vzala DK SZFB do úvahy skutočnosť, že voči Adamovi Štetkovi nebolo
doposiaľ vedené disciplinárne konanie, za svoje konanie sa písomne ospravedlnil a tiež skutočnosť, za akej
došlo k spáchaniu disciplinárneho priestupku.
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB o udelení
najnižšieho trestu, ktorý uvádza DP.
Na základe vyššie uvedeného DK 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 19.06.2020
Mgr. Pavol Vrábeľ
predseda
Disciplinárnej komisie SZFB

Na vedomie: FBC Páv Piešťany - sekretár klubu; Matrika SZFB, Ekonomický úsek SZFB
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