
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/04/2021-2022 

voči 
 

Richard Francl, JSC educationis Devils Čadca, Horelica 25, 022 01 Čadca 
 

V disciplinárnom konaní vo veci verbálneho a fyzického napadnutia rozhodcov v zápase M1 – 1. kolo, 
kód zápasu 605 dňa 11.09.2021 medzi klubmi Devils Čadca a Žatva 90 Dolný Kubín odohraný 11.09.2021 
v Mestskej športovej hale PRATEX v Čadci, sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade 
s Čl. 3.2., 3.6., Čl.5. a časti II. Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne 
previnenia jednotlivcov“ bod 4. písm. b) a bod 7 písm. a)  Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) 
rozhodla potrestať hráča Richard Francla  

 
zastavením športovej činnosti na 8 mesiacov  od 12.09.2021 do 11.05.2022 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub JSC educationis Devils Čadca poplatok disciplinárneho 

konania vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva previnilého.  
 

Odôvodnenie: 
 
DK SZFB po dôkladnom preskúmaní situácie, po preštudovaní vyjadrení rozhodcov a vyjadrenia 

hráča Richarda Francla dospela k záveru, že Richard Francl sa v zápase M1 – 1. kolo, kód zápasu 605 dňa 
11.09.2021 medzi Devils Čadca a Žatva 90 Dolný Kubín dopustil disciplinárneho priestupku nešportového 
správania voči rozhodcom vulgárnymi nadávkami, vyhrážkami a zároveň disciplinárneho priestupku 
napadnutia rozhodcu na hracej ploche. Hráč Richard Francl na konci tretej tretiny v čase neprimeraným 
spôsobom po odpískanom faule na neho vrazil hokejkou do protihráča, za čo bol rozhodcami vylučovaný, 
načo reagoval použitím viacerých vulgarizmov na adresu rozhodcu, za čo mu bola udelená ČK3, avšak  
vo svojom agresívnom konaní neprestal, naopak pokračoval vo vulgarizmoch voči rozhodcovi a následne  
do neho začal strkať a vyhrážal sa mu. Po pristúpení druhého z dvojice rozhodcov, ktorý ho vyzval  
na opustenie haly, následne sotil aj do tohto rozhodcu. 

DK SZFB nemá pochopenie pre takéto správanie sa hráča, ktoré je nie len v rozpore s duchom 
športu, florbalu a fair play, ale aj absolútne neprípustné a netolerovateľné.  

Pri uložení výšky trestu DK SZFB prihliadala na skutočnosť, že išlo dva disciplinárne priestupky, 
pričom za najzávažnejší uložila trest v najnižšej sadzbe ktorú uvádza DP a na druhý priestupok prihliadala 
ako k priťažujúcej okolnosti. 

 
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.  
 
S pozdravom 
 

 
 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
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