
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/10/2022-2023 

 
voči 

 
CAPITOL Floorball Club, Karpatské námestie 10A, 84103 Bratislava - mestská časť Rača 
a 
BELÁŇ Tomáš, vedúci družstva staršej prípravky CAPITOL Floorball Club 
 
 

 V disciplinárnom konaní voči florbalovému klubu CAPITOL Floorball Club  a zároveň voči Beláňovi 
Tomášovi,  vedúcemu družstva staršej prípravky CAPITOL Floorball Club vo veci umožnenia neoprávneného 
nastúpenia dvoch hráčov, ktorí boli bez klubovej príslušnosti (neboli registrovaní v ISF SZFB) v stretnutiach 
BASP,  číslo kola 2 / číslo zápasu 11020 a 11023 dňa 23.10.2022, 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. CAPITOL Floorball Club – finančná pokuta vo výške 30,- € za nesprávnosti pri registračnom 

a licenčnom konaní. 
 
2. Beláň Tomáš, vedúci družstva staršej prípravky CAPITOL Floorball Club – napomenutie. 
 

Klub CAPITOL Floorball Club 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 CAPITOL Floorball Club poplatok disciplinárneho 
konania vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva staršej prípravky 
CAPITOL Floorball Club. 
 
Odôvodnenie: 

Po vykonanom dokazovaní DK SZFB mala za dostatočne preukázané disciplinárne previnenie ako 
klubu tak vedúceho družstva a to porušením predpisov SZFB. 

 
DK SZFB pri rozhodovaní, aplikujúc pritom  Čl. 5 DP, vzala do úvahy všetky okolnosti prípadu, najmä 

skutočnosť, že išlo predovšetkým o nevedomé a neúmyselné pochybenie a tiež skutočnosť, že klub 
CAPITOL Floorball Club ako aj  Beláň Tomáš neboli doteraz disciplinárne potrestaní.  

Klub navyše prijal vlastné opatrenia, aby zamedzil výskytu podobných situácii do budúcnosti, o čom 
písomne informoval DK SZFB. 

Do úvahy vzala aj fakt, že uvedenému mohli predísť rozhodcovia zápasu, ktorí štart týchto hráčov  
po zistení, že sa nenachádzajú v ISF SZFB, nemali umožniť a to aj napriek súhlasu trénerov súperov. 

Preto po zvážení všetkých skutočností, miery zavinenia, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, 
berúc do úvahy skutočnosť, že išlo o kategóriu, v ktorej sa nehrá na výsledky a nevedú sa štatistiky, teda 
nedošlo k narušeniu regulárnosti súťaže, rozhodla DK SZFB o výške trestov tak ako je uvedené vo výrokovej 
časti rozhodnutia, pričom tieto tresty by mali mať hlavne preventívny, nie represívny charakter. 

 
Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  
 
DK dáva do pozornosti, že DP neobsahuje kompletný zoznam všetkých možných priestupkov 

a trestov, pričom DK svoje rozhodnutia vždy prispôsobí charakteru a okolnostiam konkrétneho prípadu.  
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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, koordinátor regionálnych líg Bratislava, KRO SZFB 


