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KRO SZFB sa po preskúmaní podnetu družstva ATU Košice rozhodla: 
 

V bode 4. podnetu družstva ATU Košice, hráč Erik Slezák evidentne a jasne chytil hráča 
Hoanga Longa Dávida Pham Trunga za krk, čím sa previnil voči Pravidlám Slovenského zväzu florbalu 

a to v bode 617 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 3. ( bod 4. „ Ak sa previní 

hráč alebo člen realizačného tímu násilným konaním. Násilné konanie znamená úmysený útok na 
fyzickú integritu jedinca, bez toho , aby došlo k zraneniu.“). 

 
V bode 5. podnetu družstva ATU Košice, hráč Dominik Holečko úmyselne atakuje oblasť hlavy. 

KRO SZFB navrhuje DK SZFB zmeniť rozhodnutie rozhodcov z ČK 1 na ČK3. Dôvodom je jasné 

previnenie sa voči Pravidlám Slovenského zväzu florbalu a to v bode 617 Priestupky, ktoré vedú 
k vylúčeniu do konca zápasu 3. ( bod 4. „ Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu násilným 

konaním. Násilné konanie znamená úmysený útok na fyzickú integritu jedinca, bez toho , aby došlo 
k zraneniu.“). 

 
 

 

 
 
Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa.  
Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a povinnostiach disciplinárny orgán rozhodol. Za jednotlivca nemôže podať 
odvolanie nikto iný, než on sám. Za družstvo alebo klub sa môže odvolať len klub prostredníctvom zástupcov oprávnených 
rokovať za klub podľa Evidenčnej karty.  
Odvolanie sa podáva písomne dokladovateľným spôsobom do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia KRD, a to k príslušnému 
odvolaciemu orgánu.  
Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení 
poplatku vo výške a za podmienok stanovených v Odvolacom poriadku SZFB.  
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                                                                                            predseda KRO SZFB                                                                                                           
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