
  

  

 

 
 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/15/2022-2023 

voči 
 

Richard Francl, Športový klub Radoľa - Florbalový oddiel Vretenice, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa 
 

V disciplinárnom konaní vo veci neoprávneného vstupu na hraciu plochu a nešportového správania voči 
rozhodcovi v zápase 1. ligy žien Z1 – 12. kolo / číslo zápasu 852 dňa 27.11.2022 medzi ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves 
a ŠK Vretenice Radoľa, sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK“) 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 4. písm. a) a bod 10 písm. a)  
Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla potrestať  Richarda Francla  

 
zákazom výkonu funkcie na 3 (tri) mesiace od 06.12.2022 do 05.03.2023 

 
 Francl Richard nesmie po dobu trvania trestu vykonávať funkciu člena realizačného tímu v žiadnom stretnutí 
organizovanom SZFB a taktiež v žiadnom medzinárodnom stretnutí.  

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub Športový klub Radoľa - Florbalový oddiel Vretenice poplatok 

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

Odôvodnenie: 
DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov, vyjadrenia vedúceho družstva žien ŠK Vretenice Radoľa, 

vyjadrenia klubu ŠK Vretenica Radoľa, vyjadrenia hlavného organizátora a videozáznamu dospela k záveru, že tu nie sú 
dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že Francl Richard  sa v zápase  
1. ligy žien Z1 – 12. kolo / číslo zápasu 852 dňa 27.11.2022 medzi ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves a ŠK Vretenice 
Radoľa dopustil disciplinárnych priestupkov neoprávneného vstupu na hraciu plochu a nešportového správania sa voči 
rozhodcovi. 

Vo veci začatého disciplinárneho konania za nešportové správanie voči hlavnému organizátorovi – pokus 
o inzultáciu hlavného organizátora sa tento priestupok na základe predloženého videozáznamu nepotvrdil, preto DK  
na tento ďalej neprihliadala. 

Uvedeným priestupkom predchádzala situácia, ktorú podľa názoru vedúceho družstva neposúdili rozhodcovia 
správne, čo sa nepáčilo vedúcemu družstva Franclovi Richardovi, ktorý mal na situáciu iný názor a svoju nespokojnosť 
prejavoval verbálne voči rozhodcovi, za čo mu rozhodca uložil osobný trest 2 + 10 za nešportové správanie. Následne 
vedúci družstva neoprávnene vstúpil počas prerušenej hry na hraciu plochu a agresívnym spôsobom ďalej verbálne 
vyjadroval svoju nespokojnosť, kráčal oproti rozhodcovi Királymu, pričom tento rozhodca pred ním musel ustupovať. 
V tom okamihu mu rozhodca Király uložil červenú kartu – trest do konca zápasu. Situáciu následne pribehol ukľudniť 
jeden z členov realizačného tímu ŠK Vretenice Radoľa, hráčka ŠK Vretenice Radoľa, druhý rozhodca a hlavný 
organizátor zápasu, za ktorých súčinnosti opustil Francl Richard hraciu plochu a následne odišiel do šatne. 

DK konštatuje, že takéto správanie člena realizačného tímu nie je len v rozpore s duchom športu  
a fair play, ale aj absolútne neprípustné a netolerovateľné. Nie je predsa možné vybíjať si negatívne emócie  
na rozhodcoch, obzvlášť takýmto spôsobom. Takéto vystupovanie podľa názoru DK do florbalu nepatrí. 

DK  si uvedomuje okolnosti za akých došlo  k spáchaniu priestupkov, taktiež chápe emócie zo strany vedúceho 
družstva a fakt, že sa dožadoval informácie od rozhodcu za čo bol vylučovaný, avšak riešením by nemalo byť nešportové 
správanie voči rozhodcom počas zápasu a už vôbec nie takýmto spôsobom ako to predviedol vedúci družstva.  

Na druhej strane je však potrebné uviesť, že je možné, že k vzniknutej situácii mohli prispieť aj rozhodcovia 
zápasu, nakoľko obidve strany vo svojich vyjadreniach uviedli nespokojnosť s ich rozhodovaním počas zápasu, čo mohlo 
prispieť k nervozite na obidvoch stranách ako na lavičke tak aj na hracej ploche. Nakoniec klub ŠK Vretenice Radoľa to 
aj doložil videozáznamami. 
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DK pri rozhodovaní prihliadala tiež na to, že vedúci družstva ako aj klub spolupracovali a predložením 
videozáznamu prispeli k objektívnemu posúdeniu prejednávaných priestupkov. Vedúci družstva sa ospravedlnil, je si 
vedomý, že takéto konanie nepatrí na športoviská a do budúcna sa bude takému niečomu vyhýbať. 

DK taktiež prihliadla aj na tú skutočnosť, že Richard Francl sa dopustil priestupkov aj napriek tomu, že bol už 
v posledných dvoch rokoch disciplinárne potrestaný a to rozhodnutím DK Sp. zn.: SZFB-DK-R/04/2021-2022  
zo dňa 23.09.2022, čo sa v zmysle DP Čl. 5.3. považuje za priťažujúcu okolnosť. 
 DK preto po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania uložila trest a to zákaz výkonu funkcie na 3 (tri) 
mesiace od 06.12.2022 do 05.03.2023, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj 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 a personálny úsek SZFB, Sekretariát SZFB, KRO SZFB, ŠK 98 Pruské 

 


