
  

  

 

 

 

 

 

 
 KRO-PP/01/2022-2023 

Rozhodnutie KRO SZFB 

 

Meno a priezvisko rozhodcu: Adam Kišš 

vo veci nešportového správania sa rozhodcu počas rozhodovania zápasu SZFB v sezóne 2022/23  v 

zmysle Súťažného poriadku SZFB, Sadzobníka pokút pre rozhodcov SZFB, Príkladového sadzobníka 

poriadkových pokút sezóna 2022/23 a Príručky rozhodcov 2022 počas zápasu ZAM2 2 kolo / číslo zápasu 26016 

dňa 01.10.2022 medzi ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom „B“ a FBC AS Trenčín „B“ - Trenovec 

rozhodla 

 

o pozastavení rozhodcovskej činnosti na dobu 14 dní 

 

Odôvodnenie:  

 KRO SZFB po dôkladnom preštudovaní podnetov rozhodcov, stanoviska klubu ŠK Victory Stars 

Dubnica nad Váhom a vyjadrení hráčov dospela k záveru, že rozhodca Adam Kišš sa svojím konaním značne 

pričinil k vzniku konfliktu s hráčmi klubu ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom. 

KRO SZFB je toho názoru, že rozhodca v konfliktných situáciách musí zastávať pozíciu pokojnej sily, 

nesmie sa verbálne alebo neverbálne zapájať do konfliktu. Konanie rozhodcu viedlo k eskalovaniu konfliktu. 

KRO SZFB odporúča rozhodcovi opätovne preštudovanie si Príručky rozhodcov 2022 – kapitola „Aspekty 

činnosti rozhodcu“. 

KRO SZFB pri rozhodovaní brala do úvahy, že rozhodca nebol doposiaľ trestaný a pri komunikácií 

priznal svoje pochybenia. 

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 KRO, 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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Komisia rozhodcov a observerov 

kucera@szfb.sk 
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Jakub Kučera 

PREDSEDA KRO SZFB 
kučera@szfb.sk 

+ 421 902 095 619 
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