
  

  

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/16/2021-2022 

voči 
 
Michal Valent, tréner družstva mladších žiakov FBC Červeník Leopoldov 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci neoprávneného vykonávania funkcie člena realizačného tímu – 
trénera v stretnutiach Regionálnej ligy mladších žiakov Západ (ZAMZ): 

- 5 / 22055 zo dňa 27.02.2022 (ŠK Slávia SPU DFA Nitra - FBC Červeník Leopoldov),  
- 7 / 22068 zo dňa 05.03.2022 (FBC Červeník Leopoldov - FBK Harvard Partizánske) a  
- 7 / 22071 zo dňa 05.03.2022 (FBC Červeník Leopoldov - FBK Fair Levice),  

  
 

Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Čl. 3.2., 3.7., Čl.5. a časti II. Sadzobníka 
previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 10. 
Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla o potrestaní trénera družstva mladších žiakov FBC 

Červeník Leopoldov Michala Valenta  a to  
 

zákaz výkonu funkcie člena realizačného tímu na 1 rok od 25.03.2022 
 
DK SZFB ďalej rozhodla, že pôvodný trest uložený Michalovi Valentovi ako vedúcemu družstva 

mladších žiakov FBC Červeník Leopoldov Rozhodnutím DK SZFB č. SZFB-DK-R/08/2021-2022 zo dňa 
01.12.2021 a to zákaz výkonu funkcie na dobu 6 mesiacov od 01.12.2021 (lehota začala plynúť až 
po opätovnom začatí súťaží t.j. od 14.01.2022) sa prerušuje a jeho zvyšok sa vykoná až po uplynutí nového 
trestu. 

 
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. 

 
Odôvodnenie 

 
Disciplinárnej komisii SZFB boli na základe informácií získaných z Informačného systému florbalu 

SZFB a webovej stránky SZFB zaslané kópie zápisov o stretnutí regionálnej súťaže mladších žiakov ZAMZ  
č. 5 / 22055 zo dňa 27.02.2022, 7 / 22068 a 7 / 22071 zo dňa 05.03.2022, kde je na týchto zápisoch ako člen 
realizačného tímu družstva FBC Červeník Leopoldov – tréner uvedený p. Michal Valent.  

Tieto skutočnosti DK SZFB si následne overila aj u družstiev, ktoré sa zápasov zúčastnili, resp. 
organizovali, pričom prítomnosť p. Michala Valenta na striedačke družstva mladších žiakov FBC Červeník 
Leopoldov sa potvrdila. Túto skutočnosť potvrdil taktiež p. Filip Húšťava z klubu FBC Červeník emailovou 
správou zaslanou DK SZFB dňa 10.03.2022. 

 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB Čl. 3.7. Zákaz výkonu funkcie: 

a) „Trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť trénerom, vedúcim družstiev, rozhodcom a iným osobám 
povereným obdobnými funkciami na obdobie najviac dva roky. Pokiaľ je udelený trest zákazu výkonu 
funkcie trénera, vedúceho družstva či iného člena družstva, potrestaný nesmie počas trestu vykonávať 
akúkoľvek funkciu členov družstva. Potrestaný nesmie tiež vykonávať činnosť hráča v súťaži, v ktorej 
bol trest uložený“. 

d) „Člen realizačného tímu, resp. funkcionár, ktorému bol uložený trest zákazu výkonu funkcie, nesmie po 
dobu trvania trestu vykonávať funkciu člena realizačného tímu v žiadnom stretnutí organizovanom 
SZFB a taktiež v žiadnom medzinárodnom stretnutí. DK môže v rozhodnutí stanoviť, že počas doby 
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trvania trestu môže člen realizačného tímu vykonávať funkciu člena realizačného tímu 
v medzinárodných stretnutiach“. 
 
V zmysle Súťažného poriadku SZFB, ČLÁNOK 12 Povinnosti a práva členov družstva: 

 
12.1. Za členov družstva sú považovaní:  
a) hráči družstva;  
b) členovia realizačného tímu (tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár, zdravotník, masér, atď.) starší 
ako 15 rokov, pokiaľ tento SP neustanovuje inak.  
12.2. Len osoby uvedené v zápise o stretnutí sa môžu zdržovať na striedačke pre družstvo. Ako člen družstva 
nesmie byť v zápise uvedený ktokoľvek pôsobiaci v inom klube v rovnakej súťaži s výnimkou ustanovení ods. 
15.4. tohto SP. Porušenie tohto ustanovenia bude postihované poriadkovou pokutou.  
U všetkých členov družstva je v zápise o stretnutí uvedený dátum narodenia. Všetci členovia družstva na 
žiadosť rozhodcu alebo observera preukážu svoju totožnosť. Ak je niektorý člen družstva počas zápasu 
vykázaný rozhodcom z priestoru ihriska, plní jeho povinnosti určené pravidlami florbalu a súťažným poriadkom 
iný člen družstva. Všetci členovia družstva zdržujúci sa počas zápasu v ohraničenom priestore ihriska musia byť 
v zápise o stretnutí uvedení menom a priezviskom.  

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

jednotlivcov: 
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 týkajúce sa uvedeného porušenia, najmä 

skutočnosť, že išlo v krátkom časovom úseku o druhé previnenie, preto rozhodla tak ako je uvedené  
vo výroku 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.  
 
S pozdravom 

 

 
 

 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

 

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

Západ, sekretár KRO SZFB 


