
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/08/2021-2022 

 
voči 

 
FBC Červeník, Kalinčiakova 14, 92042 Červeník 
Filip Húšťava, sekretár klubu FBC Červeník 
Michal Valent, vedúci družstva mladších žiakov FBC Červeník 
Ľubomír Černý, hráč FBC Červeník 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci: 
 
- umožnenia neoprávneného nastúpenia hráča bez platnej hráčskej licencie,  
- umožnenia štartu hráča v nižšej vekovej kategórii a pod cudzou identitou,  
- neoprávneného nastúpenia hráča bez platnej hráčskej licencie a v nižšej vekovej kategórii 

v zápasoch ZAMZ 2. kolo, čísla zápasov 22018 a 22021 dňa 23.10.2021 a  
- vo veci pozmeňovania identity hráča v Informačnom systéme florbalu SZFB,   

 
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Čl. 3 a  časťou II. Sadzobník previnení 
a trestov Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla o uložení trestov nasledovne:  
 
1. klub FBC Červeník a Filip Húšťava, sekretár klubu FBC Červeník – finančná pokuta vo výške 200,- € 

za pozmeňovanie identity hráča v ISF SZFB a za nesprávnosti pri registračnom a licenčnom konaní. 
 
2. Michal Valent, vedúci družstva mladších žiakov FBC Červeník – zákaz výkonu funkcie na dobu 

6 mesiacov a to od 01.12.2021 a finančná pokuta 30,-€ za umožnenie neoprávneného nastúpenia 
hráča bez platnej hráčskej licencie a za umožnenie štartu hráča v nižšej vekovej kategórii a pod cudzou 
identitou.  V súlade s ods. 3.7. písm. e) DP začne lehota plynúť až po opätovnom začatí súťaží. 

 
3.   Ľubomír Černý, hráč FBC Červeník – zastavenie športovej činnosti na 3 mesiace od 01.12.2021  

za neoprávnené nastúpenia hráča bez platnej hráčskej licencie a v nižšej vekovej kategórii. 
V súlade s ods. 3.6. písm. f) DP začne lehota plynúť až po opätovnom začatí súťaží. Vzhľadom k veku 
hráča DK SZFB upúšťa v tomto prípade od uloženia finančnej pokuty. 

 
Klub FBC Červeník a Filip Húšťava sú povinní uhradiť pokutu vo výške 200,-€ do 14-tich dní odo 

dňa vydania rozhodnutia. 
 

Michal Valent je povinný uhradiť pokutu vo výške 30,-€  do 14-tich dní odo dňa vydania rozhodnutia. 
 

Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FBC Červeník poplatok disciplinárneho konania  
vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva mladších žiakov FBC 
Červeník. 
 

Vzhľadom k tomu, že došlo k neoprávnenému nastúpeniu hráča k zápasom ZAMZ č. 22018 a 22021 
nariaďuje DK SZFB, aby Riadiaci orgán súťaže ZA SZFB prijal opatrenia v súlade s Čl. 13 Súťažného 
poriadku SZFB, bod 13.2. 
 

Nakoľko je v systéme ISF SZFB pozmenená fotografia hráča, nariaďuje DK SZFB klubu FBC 
Červeník, aby poskytol súčinnosť Matričnému úsek SZFB za účelom vykonania opravy. 

 

Košice, 01.12.2021 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 
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Odôvodnenie 
 
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB mala za dostatočne preukázané disciplinárne previnenia ako 

klubu tak aj jeho členov a to porušením predpisov SZFB: 
 
Registračný poriadok SZFB 
Článok 5 Registrácia hráča 
5.3. Štart v súťažiach SZFB sa umožňuje iba hráčovi, ktorý je registrovaný v klube SZFB a súčasne je 
držiteľom platnej hráčskej licencie podľa licenčného poriadku SZFB. 
5.6. Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške zodpovedá klub. V prípade, že v zápase nastúpi hráč, 
ktorý nespĺňa podmienky podľa Registračného poriadku SZFB, článok 2, ods. 2.1., článok 5, ods. 5.4. a 5.5., 
môžu byť voči klubu vyvodené herné alebo disciplinárne dôsledky. 
 
Licenčný poriadok SZFB 
2.1 Každý hráč súťažného zápasu (ligový, pohárový zápas) je povinný mať platnú hráčsku licenciu. 
2.5. Nastúpenie hráča bez platnej hráčskej licencie v súťažnom zápase má dôsledky podľa Súťažného 
poriadku SZFB, poprípade podľa Disciplinárneho poriadku SZFB. 
 
Súťažný poriadok SZFB  
ČLÁNOK 4 Náležitosti klubov 
4.3. Kluby, ktoré majú zaradené svoje družstvá do súťaží, sú povinné: 
a) mať hráčov, registrovaných podľa Registračného poriadku SZFB a s platnou licenciou; 
 
ČLÁNOK 5 Náležitosti družstiev 
5.1. Súpiska 
b) Súpiska sa vyhotovuje vždy pred súťažnou sezónou v termínoch stanovených riadiacim orgánom súťaže. 
Súpisku vyplní klub podľa pokynov uvedených v Predpise pre prácu so súpiskou družstva, ktorý zároveň 
stanovuje minimálny počet hráčov uvedených na súpiske s registráciou platnou v danom klube a licenciou 
platnou po dobu celého súťažného ročníka, ktorí sú oprávnení za dané družstvo nastúpiť. 
d) Falšovanie súpisky a uvádzanie nepravdivých údajov bude podľa charakteru a závažnosti trestané 
pokutami, disciplinárnymi trestami a inými opatreniami. 
 
ČLÁNOK 6 Náležitosti hráčov 
6.1. Registrácia a licencie 
a) Aby hráč mohol štartovať v súťažnom zápase, musí byť v klube zaregistrovaný podľa Registračného 
poriadku SZFB, mať licenciu platnú pre daný súťažný ročník a byť zapísaný na súpiske družstva v klube. 
c) Voči   družstvu   môžu   byť   vyvodené   herné   a   disciplinárne   dôsledky,   ak   sa   preukáže,   že 
niektorý   hráč   z družstva štartoval neoprávnene. 
 
ČLÁNOK 12 Povinnosti a práva členov družstva 
12.5. Vedúci družstva je povinný:   
b) vyplniť zápis o stretnutí riadne a včas tak, aby mohol byť odovzdaný ku kontrole rozhodcom poverených 
viesť zápas najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu, pokiaľ príslušný rozpis súťaže nestanoví 
inú lehotu;  
d) poznať a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku, pravidiel florbalu, disciplinárneho 
poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ďalších smerníc a pokynov vydaných riadiacim orgánom súťaže  
a Prezídiom SZFB;  
h) bezprostredne   po  zápase  overiť   zápis  o   stretnutí  a   tým  potvrdiť  správnosť  údajov  uvedených  
v zápise o stretnutí. Táto povinnosť ukladá vedúcemu družstva zodpovednosť za neoprávnený štart hráča 
alebo  hráčov; 
 
ČLÁNOK 13 Previnenie klubu a družstva 
13.1. Priestupky proti ustanoveniam tohto súťažného poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ostatným platným 
florbalovým normám a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží budú trestané podľa 
povahy: 
a) poriadkovou pokutou za porušenie poriadkov a smerníc, ktoré sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú jej 
regulárnosť. Poriadkovú pokutu môžu riadiace orgány súťaží ukladať v súlade s príslušnými ustanoveniami 
tohto súťažného poriadku s ohľadom na závažnosť priestupkov v maximálnej výške, ktorú stanoví Rozpis 
súťaží SZFB. Tieto poriadkové pokuty budú hradené zo súťažnej zábezpeky klubu. V prípade, že poriadkové  



  

  

 

 
pokuty v priebehu súťaže prevýšia súťažnú zábezpeku, je klub povinný pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí 
riadiaci orgán súťaže. Nesplnenie tejto lehoty bude disciplinárne potrestané; 
b) hernými dôsledkami, za závažné porušenie poriadkov a smerníc, ktorými bola porušená regulárnosť 
súťaže; 
c) disciplinárne, pokiaľ porušenie poriadkov a smerníc je možno kvalifikovať aj ako disciplinárne previnenie. 
 
13.2. Hernými dôsledkami, 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: 
I. ak nastúpil bez platnej hráčskej licencie, 
IV. ak nastúpil hráč v nižšej vekovej kategórii; 
13.3. Rozhodnutie o herných dôsledkoch môže urobiť iba riadiaci orgán súťaže. 

 
 
 
V zmysle DP, sadzobník previnení a trestov, II. - Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia 

kolektívov: 
 
4) Porušovanie zákonov, stanov, poriadkov a predpisov SZFB a rozhodnutia jeho orgánov. 

a) Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie nepravdivých údajov v dokladoch  
a oznámeniach, uvádzanie či zverejnenie urážlivých tvrdení týkajúcich sa funkcionárov, rozhodcov 
či delegátov na internetových stránkach klubu, nakladanie s finančnými a hmotnými prostriedkami  
v rozpore so zákonmi a poriadkami SZFB, nezabezpečenie hráčov k reprezentácii, nedodržiavanie 
alebo porušovanie rozhodnutia orgánov SZFB, hrubé alebo opakované porušenie poriadkov  
a predpisov SZFB a pod. 
• Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou klubu, náhradou vzniknutých škôd a nákladov, 

prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK. 
 
5) Potrestanie vinníkov. 

a) Vo všetkých prípadoch, keď príde ku kolektívnemu priestupku zavinením konkrétnych osôb, uloží DK 
okrem kolektívnych trestov i tresty jednotlivcom, podľa prílohy I. tohto DP. 

 
V zmysle DP, Sadzobník previnení a trestov, I. – Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia 

jednotlivcov: 
 
8) Nesprávnosti pri prestupnom, registračnom, či licenčnom konaní. 

a) Nezodpovedný postup pri konaní o zmene klubovej príslušnosti, podanie viacerých prestupov, alebo 
hosťovaní, nedodržiavanie ustanovení poriadku, uvádzanie nesprávnych údajov, ich zatajovanie 
alebo falšovanie, žiadosť o členstvo v SZFB či žiadosť o registráciu do klubu už člena SZFB alebo 
registrovaného hráča a iné. 
• Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti či zákaz výkonu funkcie na tri mesiace až 

dva roky a v závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale. 
 
9) Neoprávnené nastúpenie hráča na stretnutie. 

b) nastúpenie hráča v zastavenej činnosti, nastúpenie hráča na cudziu identitu 
• Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti na 3 až 24 mesiacov a v závažnejších alebo 

opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale. 
 

c) vedúci družstva, tréner, prípadne kapitán za umožnenie neoprávneného nastúpenia hráča 
• v zastavenej činnosti, nastúpenie hráča na cudziu identitu - trestá sa zastavením činnosti alebo 

zákazom výkonu funkcie na tri až štrnásť zápasov a finančnou pokutou a v závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale. 

 
 
 
 
 



  

  

 

10) Porušovanie zákonov, stanov, poriadkov a predpisov SZFB a rozhodnutí jeho orgánov. 
a) Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie nepravdivých údajov v dokladoch  

a oznámeniach, nepravdivé svedecké výpovede,  nakladanie s finančnými a hmotnými prostriedkami  
v  rozpore  so  zákonmi  a poriadky SZFB, nedodržiavanie alebo porušovanie rozhodnutia orgánov 
SZFB, uvádzanie či zverejnenie urážlivých tvrdení týkajúcich sa hráčov, funkcionárov, rozhodcov či 
delegátov na internetových stránkach klubu, na sociálnych sieťach a pod. 
• Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom výkonu funkcie na jeden mesiac až dva roky, 

prípadne ďalšími opatreniami alebo finančnou pokutou podľa tohto DP a v závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale. 

 
 

DK SZFB pri rozhodovaní, aplikujúc pritom  Článok 5 DP – Zásady pre udeľovanie disciplinárnych 
trestov, , body 5.1., 5.2. a 5.3., vzala do úvahy všetky okolnosti jednotlivých priestupkov, najmä skutočnosť, 
že išlo predovšetkým o vedomé a úmyselné pochybenie jednotlivcov a tiež skutočnosť, že voči klubu FBC 
Červeník ako aj voči Filipovi Húšťavovi, Michalovi Valentovi a Ľubomírovi Černému nebolo doteraz vedené 
disciplinárne konanie.  

Preto po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, berúc do úvahy 
viaceré porušenia predpisov, rozhodla DK SZFB o výške trestov tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia, 
pričom tieto tresty by mali mať hlavne 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.  
 

 

S pozdravom 

 

 

 

 
 

 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

 

Na vedomie: Ekonomický úsek SZFB, koordinátor regionálnych líg Západ, predseda RR Západ 


