
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/07/2022-2023 

voči 
 

KOŠINÁR Filip, ŠK 1. FBC Trenčín, Inovecká 3, 911 01 Trenčín 
 

 V disciplinárnom konaní voči Košinárovi Filipovi,  hráčovi  družstva dorastencov 1. FBC Trenčín - 
akadémia, vo veci nešportového správania sa voči divákom v zápase regionálnej ligy dorastencov Západ – 
ZADo 2. kolo / číslo zápasu 24015 dňa 08.10.2022 medzi družstvami 1. FBC Trenčín - akadémia a FBK AS 
Trenčín – červení, za čo mu bol uložený trest do konca zápasu (809), sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej 
len „DK SZFB“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“)  Čl. 3.6., Čl.5. a časti II. 
Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 3. 
písm. a) DP rozhodla potrestať hráča Košinára Filipa  

 
zastavením športovej činnosti na 1 (jeden) zápas od 15.10.2022. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub ŠK 1. FBC Trenčín poplatok disciplinárneho konania  

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

Odôvodnenie: 
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, 

nakoľko mala za preukázané, že Košinár Filip, hráč  družstva dorastencov 1. FBC Trenčín - akadémia sa 
svojim vyjadrením voči divákom v regionálnej lige dorastencov Západ – ZADo 2. kolo / číslo zápasu 24015 
dňa 08.10.2022 medzi družstvami 1. FBC Trenčín - akadémia a FBK AS Trenčín – červení dopustil 
nešportového správania sa voči divákom, za čo mu bol uložený trest do konca zápasu (809).   

Takéto správanie sa hráča nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, ale aj absolútne 
neprípustné a netolerovateľné.  

DK SZFB pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala aj na pomer priťažujúcich a poľahčujúcich 
okolností a taktiež na skutočnosť, že voči hráčovi nebolo doposiaľ vedené žiadne disciplinárne konanie. 

Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB 
o udelení trestu v najnižšej hranici sadzby, ktorú uvádza DP, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej 
stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  
DK SZFB dôrazne apeluje na trénerov, resp. vedúcich družstiev klubu ŠK 1. FBC Trenčín, aby prijali 

adekvátne opatrenia a zamedzili do budúcnosti výskytu podobných nežiadúcich javov, nakoľko ide 
o mládežnícku kategóriu. 

 
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, sekretariát SZFB 

Košice 14.10.2022 
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