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Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 

 

V disciplinárnom konaní proti Adamovi Margetinovi, hráčovi  klubu FBC Páv Piešťany, družstvo FBC Páv 
Piešťany, vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase JEX - 6. kolo, číslo zápasu 25 dňa 13.10.2019 

medzi FBC Páv Piešťany a FaBK ATU Košice  

a na základe získaných dôkazov: 
- zápis o stretnutí JEX -6. kolo, číslo zápasu 25 zo dňa 13.10.2019 + on-line zápis, 

- vyjadrenia rozhodcov, 
- vyjadrenie klubu FBC Páv Piešťany a 

- vyjadrenie hráča 

 
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) 
 

rozhodla, 

 

že obvinený z priestupku sa dopustil disciplinárneho priestupku napadnutia súpera na hracej ploche tak 
ako je uvedené v zápise o stretnutí JEX - 6. kolo, číslo zápasu 25 dňa 13.10.2019 medzi FBC Páv Piešťany 

a FaBK ATU Košice.  

Na základe uvedeného DK SZFB v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla  

o udelení trestu Adamovi Margetinovi, hráčovi  klubu FBC Páv Piešťany, družstvo FBC Páv Piešťany a to 

 

zastavenie športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy organizované SZFB od 14.10.2019. 

 

DK SZFB ďalej rozhodla, že previnilý má povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho 
konania vo výške 30 € v zmysle DP. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky 

družstva previnilého.  
 

Odôvodnenie:  

 
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že tu nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, 

nakoľko mala za preukázané, že Adam Margetin, hráč klubu FBC Páv Piešťany, družstvo FBC Páv Piešťany sa  
v zápase JEX - 6. kolo, číslo zápasu 25 dňa 13.10.2019 medzi FBC Páv Piešťany a FaBK ATU Košice, dopustil 
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disciplinárneho priestupku napadnutia súpera na hracej ploche a to spôsobom, že úmyselne počas prerušenej 
hry udrel päsťou do tváre hosťujúceho hráča.  

Za uvedený zákrok bol hráčovi Adamovi Margetinovi uložený rozhodcami trest - 5 min. – 909 – hrubosť 
a zároveň červená karta ČK3 - 616 - vylúčenie do konca stretnutia 3. 

Takéto správanie sa hráča nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, ale aj absolútne 

neprípustné a netolerovateľné. 
DK SZFB vzala do úvahy tú skutočnosť, že jeho vylúčeniu predchádzala vzájomná fyzická konfrontácia 

s hráčom hostí, to však neoprávňuje hráča aby fyzicky útočil na kohokoľvek. 
DK SZFB pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala aj na tú skutočnosť, že hráč Adam Margetin nebol 

doposiaľ disciplinárne potrestaný. 
Ako priťažujúcu okolnosť však vzala DK SZFB do úvahy tú skutočnosť, že priestupku sa dopustil junior, 

teda ide v zmysle DP o „dopustenie sa priestupku u mládežníckych družstiev“. 
 
V zmysle DP  „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“: časť I., bod 5) Napadnutie 

súpera, napadnutie spoluhráča, trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia a odplácanie takého 
napadnutia na hracej ploche:  

b) kopnutím alebo udretím, udretím hokejkou, vrátane pokusu o kopnutie, podrazenie alebo udretie        
    a   iným obdobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého 

 • Trestá sa zastavením činnosti na štyri až dvanásť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 

DK SZFB po zvážení všetkých skutočností rozhodla o udelení trestu v najnižšej hranici sadzby, pričom 
tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

 
Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 
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.  

 

 
 

 

V Košiciach, dňa 18.10.2019  

                                               
                       Mgr. Pavol Vrábeľ 

                                               predseda  
                              Disciplinárnej komisie SZFB                    

 

  

 

 

 

Na vedomie:  

 FBC Páv Piešťany - sekretár klubu a vedúci družstva JEX, Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB, LK SZFB 


