
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/19/2022-2023 

voči 
 

JAKUBČO Maroš, Sabinovský florbalový klub, Matice Slovenskej 17, 083 01 Sabinov 
 
 

V disciplinárnom konaní voči Jakubčovi Marošovi,  členovi realizačného tímu družstva HEX FBC 
Predator Sabinov, vo nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase HEX – Nadstavba B – 1.kolo / 
číslo zápasu 270 dňa 07.01.2023  medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a FBC Predator Sabinov, 
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len 
„DP“)  Čl. 3.3., Čl. 3.7., Čl.5. a časti II. Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov  
za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 4. písm. a) rozhodla o treste pre člena realizačného tímu 
družstva HEX FBC Predator Sabinov Jakubča Maroša a to 

 
zákaz výkonu funkcie na 2 zápasy s podmienečným odkladom  

na skúšobnú dobu 3 (tri) mesiace od 13.01.2023. 
 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FBC Predator Sabinov poplatok disciplinárneho konania 

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

Odôvodnenie: 
DK SZFB po dôkladnom preštudovaní zápisu o stretnutí, vyjadrení rozhodkýň a vyjadrenia Jakubča 

Maroša ako aj s prihliadnutím na okolnosti, za akých došlo k tomuto previneniu dospela k záveru, že tu nie 
sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že člen 
realizačného tímu družstva HEX FBC Predator Sabinov Jakubčo Maroš sa v HEX – Nadstavba B – 1.kolo / 
číslo zápasu 270 dňa 07.01.2023  medzi VŠK PdF UK Hurikán Bratislava a FBC Predator Sabinov dopustil 
disciplinárneho priestupku nešportového správania sa voči rozhodcom a to hrubým protestovaním voči 
verdiktu rozhodkýň. 

DK SZFB pri rozhodovaní prihliadala na to, že Jakubčo Maroš doposiaľ disciplinárne trestaný,  
za svoje konanie sa ospravedlnil, spolupracoval a pomohol objasniť dôvody svojho previnenia, preto  
po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania uložila trest a to zákaz výkonu funkcie na 2 (dva) 
zápasy s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 (tri) mesiace od 13.01.2023, 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 
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