
Rozhodnutie LK 2012/2013 – MEX_08 

 

Vec: 18. kolo MEX zo dňa 20.1. 2013 

 

Zápas :  FBK Bogdau Stupava  – ATU Košice 

 

POPIS: ATU Košice požiadalo na základe uznesenia P-SZFB o odklad stretnutia pre 

reprezentačné povinnosti hráčov. (reprezentačné sústredenie juniorov). LK žiadosti musela 

vyhovieť, nakoľko nominovaní hráči boli uvedení na súpiske „A“ družstva ATU Košice. 

 

Obidva kluby vykonali veľkú snahu stretnutie odohrať, avšak to sa nepodarilo do skončenia 

základnej časti súťaže MEX v ročníku 2012/13. 

 

ATU Košice a FbK Bogdau Stupava sa dohodli na dohrávke 2.2.2013. Oba kluby termín 

potvrdili, Stupava zarezervovala halu, ale ATU následne termín zrušilo a požiadalo o termín 

1.2.2012. Opätovne oba kluby termín dohrávky potvrdili a Stupava objednala halu na 1.2.2013. 

Následne ATU požiadalo o zrušenie tohto termínu dohrávky, nakoľko sa cez víkend 2.-3.2. 2013 

konalo reprezentačné sústredenie juniorov v Ostrave. ATU Košice malo právo o odklad, opäť na 

základe uznesenia prezídia o uvoľňovaní hráčov pre reprezentáciu. Nasledoval návrh ATU na 

dohrávku stretnutí 17. a 18. kola cez voľný víkend MEX 23.-24.2. 2013. Stupava bola ochotná 

hrať, ale keďže VŠK FTVŠ UK Bratislava hrať nemohol, pre ATU Košice sa zdalo cestovanie 

z Košíc do Bratislavy len na jeden zápas ekonomicky nevýhodné. Preto ďalej Stupava neriešila 

tento termín stretnutia. Následne po dohode ATU Košice, VŠK FTVŠ UK Bratislava a Fbk 

Bogdau Stupava prišlo k dohode, že ATU Košice si predohrá stretnutia z posledné kalá 27. – 28. 

MEX (FbO Florko lorko, FBK Michalovce) a stretnutia v Bratislave odohrajú ATU Košice 

v piatok a cez víkend 8.-10.3. 2013. Dohoda bola odsúhlasená klubmi ATU Košice, VŠK FTVŠ 

UK Bratislava a Fbk Bogdau Stupava. Následne VŠK FTVŠ UK Bratislava a Fbk Bogdau 

Stupava potvrdili rezerváciu haly na víkend 9.-10. 3. 2013. Potvrdenie tohto riešenia dokazuje 

mailová komunikácia medzi klubmi z 15.2. 2013. Ale 25.2. 2013 ATU Košice, po zmene 

rozhodnutia FbO Florko Košice o predohrávke, zrušili termín dohrávky stretnutia so Stupavou, 

a to aj napriek tomu, že na predohrávke boli dohodnuté aj kluby VŠK FTVŠ UK Bratislava a Fbk 

Bogdau Stupava, aby tak umožnili dohrať stretnutia ATU Košice. Na záver sa ešte Stupava 

a ATU Košice dohodli na dohrávke v týždni od 11. do 15. 3. 2013. Keďže termín dohrávky po 

odohratí posledného kola základnej časti súťaže nebol v súlade so Súťažným poriadkom SZFB, 

LK SZFB takýto termín zamietla. 

 

ROZHODNUTIE: LK SZFB má za to, že termín dohrávky cez víkend 9. a 10.3. 2013 bol 

dohodnutý a potvrdený dokonca zo strany 3 klubov. VŠK FTVŠ UK Bratislava a Fbk Bogdau 

Stupava boli natoľko ústretoví, že sa dohodli na predohrávke vzájomného stretnutia, aby tak 

umožnili ATU Košice odohrať všetky stretnutia základnej časti v termíne do posledného kola 

základnej časti MEX. Keďže ATU Košice nakoniec odmietlo pricestovať na dohodnutý termín 

stretnutia, LK SZFB rozhodla o stretnutí 18. kola MEX medzi FbK Bogdau Stupava a ATU 

Košice, že stretnutie na základe súťažného poriadku SZFB kontumuje v neprospech 

družstva ATU Košice. LK SZFB vyhlasuje stav stretnutia 18. Kola MEX: 

 

  FBK Bogdau Stupava – ATU Košice  5:0      kontumačne  

 



 

 

LK dáva podnet na začatie disciplinárneho konania voči klubu ATU Košice, za neúčasť na 

dohrávke stretnutia 18. Kola MEX. LK žiada DK, aby prihliadla na skutočnosť, že ATU Košice 

malo právo stretnutie si preložiť, ATU Košice malo právo preložiť si aj dohrávku z termínu 1.2 

a 2.2., čo LK aj schválila. Tak isto klub ATU Košice bol aktívny a navrhoval množstvo termínov 

a teda preukázal snahu predmetné stretnutie odohrať. Tak isto žiadame DK, aby zobrala do úvahy 

aj fakt, že ATU Košice nakoniec nepricestovali, pre zmenu rozhodnutia o predohrávke stretnutia 

na strane FbO Florka Košice. 

 

 

Proti rozhodnutiu LK je možné sa vzhľadom na play off  odvolať do 24 hodín od zverejnenia 

rozhodnutia.  

 

LK má k dispozícii kompletnú mailovú komunikáciu medzi klubmi ATU a Stupava ako aj 

vyjadrenie oboch strán.  

 

LK pri zverejnení rozhodnutia okamžite telefonicky oznámi zúčastneným stranám, že im bolo 

rozhodnutie poslané elektronicky.  

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 12.3. 2013 

Za LK Tomáš Hrnčiar, Stano Jaroš, Bednár 


