
  

  

 

 

 

 

 

 
 KRO-PP/9/2022-2023 

Rozhodnutie KRO SZFB 

 

Meno a priezvisko rozhodcu: Jakub Kučera 

            vo veci pochybenia rozhodcu počas rozhodovania celoštátnych zápasov v sezóne 2022/23  v zmysle 

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

pokút sezóna 2022/23 a Príručky rozhodcov – edícia 2022 

rozhodla 

 

o udelení poriadkovej pokuty 15 eur 

 

Odôvodnenie: Rozhodca pochybil nasledovne: 

14.10.2022 – MEX/6/31 -  neudelenie vylúčenia do konca stretnutia 

KRO po preskúmaní video záznamu zo zápasu medzi FBK AS Trenčín a FaBK ATU Košice je toho názoru, 

že rozhodcovia nepostrehli situácie v čase 55:13, keď sa hráč hostí previnil priestupkom proti pravidlám, 

ktorý mal byť ohodnotený vylúčením do konca stretnutia. Následne sa zo striedačky zapojili hráči domácich 

do šarvátky s hráčom hostí, čo malo taktiež byť ohodnotené vylúčením do konca stretnutia pre oboch 

hráčov. Po uvážení všetkých skutočností pristúpila KRO k potrestaniu rozhodcov tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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.  

 
 

 

Ing. TOMÁŠ JUHÁS 

ČLEN KRO SZFB 

juhas@szfb.sk 
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