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Disciplinárna komisia SZFB  
 

Sp. zn.: SZFB-DK-R/07/2019-2020 

 

Floorball club Young Arrows Sp.Nová Ves 

Slovenská 48/12 
052 01 Spišská Nová Ves 

fbcyoungarrowssnv@szfb.sk 
a 

Juraj Drobný, klubová príslušnosť FbC Young 

Arrows SNV 
Viliam Slezák, klubová príslušnosť FbC Young 

Arrows SNV 
Erik Slezák, klubová príslušnosť FbC Young 

Arrows SNV 
Dominik Holečko, klubová príslušnosť FbC 

Young Arrows SNV 

 

 

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 

 
 

V disciplinárnom konaní proti  
 

1. florbalovému klubu  FbC Young Arrows SNV vo veci  
- nezabezpečenia zdravotnej služby a 

- nedostatočného zabezpečenia organizátorskej služby v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 

5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice 
 

2. Jurajovi Drobnému, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV (zdravotná služba)             
vo veci napadnutia diváka v areáli haly v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 

01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice 

 
3. Viliamovi Slezákovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV – hlavný organizátor 

(usporiadateľ) vo veci neplnenia si povinností organizátorskej služby  a vo veci napadnutia diváka 
v areáli haly v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows 

SNV a FaBK ATU Košice 

 
4. Erikovi Slezákovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV vo veci napadnutia súpera       

na hracej ploche a vo veci napadnutia diváka v  areáli haly v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 
5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice 

 
5. Dominikovi Holečkovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV vo veci napadnutia súpera 

na hracej ploche v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young 

Arrows SNV a FaBK ATU Košice 
 

mailto:fbcyoungarrowssnv@szfb.sk
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a na základe vykonaných dôkazov:  
 

- Podnet FaBK ATU Košice, 
- Stanovisko KRO SZFB, 

- ZOS VYDo 5/13 zo dňa 01.12.2019, 

- Vyjadrenie – rozhodca Matej Ondas, 
- Vyjadrenie – rozhodca Daniel Omasta, 

- Vyjadrenie – Juraj Drobný, 
- Vyjadrenie – Viliam Slezák, 

- Vyjadrenie – Erik Slezák, 
- Verejné ospravedlnenie – Jozef Blahut, 

- Vyjadrenie zákonného zástupcu hráča Dominika Holečka, 

- Vyjadrenie klubu FbC-YA-SNV - Gavin Tomáš a 
- Vyjadrenie trénera Jozefa Blahuta 

 
Disciplinárna komisia SZFB  (ďalej len „DK SZFB“)  v  súlade  s  Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“)  
 

rozhodla o udelení trestov nasledovne: 

 

1. florbalovému klubu  FbC Young Arrows SNV: 
a) vo veci nezabezpečenia zdravotnej služby v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 

01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice - finančná pokuta vo výške      

50,- €. 
b) vo veci nedostatočného zabezpečenia organizátorskej služby v zápase regionálnej ligy dorastencov 

VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice, v dôsledku čoho 
musel byť zápas predčasne ukončený - finančná pokuta vo výške 250,- € a 

c) uzatvorením hľadiska na 2 zápasy VYDo v sezóne 2019/2020. 
Florbalový klub FbC Young Arrows SNV je zároveň povinný na všetkých domácich zápasoch zabezpečiť zvýšený 

počet usporiadateľov. 

 

2. Viliamovi Slezákovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV – hlavný organizátor (usporiadateľ): 

vo veci neplnenia si povinností organizátorskej služby a vo veci napadnutia diváka v areáli haly v zápase 

regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU 
Košice 

a) finančná pokuta vo výške 100,- €, 
b) zákaz výkonu funkcie hlavného organizátora (usporiadateľa) na 1 (jeden) rok od 13.12.2019,  

DK SZFB ďalej rozhodla o opatrení a to: 
- zákaz vstupu Viliamovi Slezákovi do športovej haly a na všetky súťažné stretnutia organizované 

klubom FbC Young Arrows SNV na 1 (jeden) rok od 13.12.2019. Za dodržanie tohto opatrenia je 

zodpovedný klub FbC Young Arrows SNV. Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na zápasy a tréningy, 
ktorých sa zúčastní ako hráč družstva mužov klubu Young Arrows Spišská Nová Ves v MEX.   

 
3. Erikovi Slezákovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV vo veci napadnutia súpera na hracej 

ploche a vo veci napadnutia diváka v  areáli haly v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 

01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice - zastavenie športovej činnosti       
na 6 (šesť) mesiacov od 13.12.2019. (Pokiaľ DK neurčí inak, tak hráč, ktorému bola zastavená 
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športová činnosť, nesmie vykonávať činnosť člena realizačného tímu v súťaži, v ktorej mu bol trest 
uložený). 
 

4. Dominikovi Holečkovi, klubová príslušnosť FbC Young Arrows SNV vo veci napadnutia súpera           

na hracej ploche v zápase regionálnej ligy dorastencov VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young 

Arrows SNV a FaBK ATU Košice - zastavenie športovej činnosti na 2 (dva) zápasy v regionálnej 
lige VYDo od 13.12.2019 (Ak môže hráč štartovať za viac družstiev jedného klubu, nesmie počas 
trestu na počet súťažných zápasov štartovať za žiadne družstvo daného klubu v majstrovských            
a pohárových zápasoch, nemôže tiež nastúpiť ani za klub, do ktorého počas trestu prestúpil, resp.           
v ktorom má eventuálne schválené hosťovanie, striedavé hosťovanie, či striedavý štart.).  

 

5. Disciplinárna komisia ďalej rozhodla, že disciplinárne konanie voči Jurajovi Drobnému, klubová 

príslušnosť FbC Young Arrows SNV vo veci napadnutia diváka v areáli haly v zápase regionálnej ligy 
dorastencov VYDo 5/13 dňa 01.12.2019 medzi FbC Young Arrows SNV a FaBK ATU Košice disciplinárne 

konanie zastavuje, nakoľko počas disciplinárneho konania sa nepreukázalo, že sa dopustil priestupku, 
za ktorý bolo voči nemu začaté disciplinárne konanie. 

 

DK SZFB ďalej rozhodla o opatrení a to: 
- zákaz vstupu Martinovi Slezákovi do športovej haly a na všetky súťažné stretnutia 

organizované klubom  FbC Young Arrows SNV na 1 (jeden) rok od 13.12.2019. Za dodržanie tohto 
opatrenia je zodpovedný klub    FbC Young Arrows SNV. 

 
DK SZFB ďalej rozhodla, že klub má povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho konania   

vo výške 30 € v zmysle DP.  

Pokuty ako aj poplatok budú odrátané zo súťažnej zábezpeky Floorball club Young Arrows 
Spišská Nová Ves – družstvo dorastencov. V prípade, že zábezpeka klubu nebude postačovať, 

bude zvyšná suma odrátaná zo súťažnej zábezpeky Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 
– družstvo – MEX, resp. následne JEX, SZ, MZ, SP a MP.  

 

Odôvodnenie:  
Po vykonanom dokazovaní DK SZFB zistila, že až na prípad Juraja Drobného, nie sú dôvody  

na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že menovaní sa dopustili 
priestupkov tak ako to bolo uvedené v Oznámení o začatí disciplinárneho konania č. Sp. zn.: OzDK 06/2019-

2020 zo dňa 09.12.2019. 

V prípade hlavného organizátora (usporiadateľa) Viliama Slezáka došlo k nedostatočnému zabezpečeniu 
organizátorskej služby, čo potvrdili aj zástupcovia klubu, ktorí vo svojich vyjadreniach uviedli, že sú si vedomí, 

že na tento zápas nezabezpečili adekvátnu zdravotnú a organizátorskú službu. DK SZFB konštatuje, že miesto  
hlavného organizátora (usporiadateľa) malo byť v priestore medzi striedačkami a nie v hľadisku. V tomto 

prípade by vzniknutá situácia pravdepodobne nenastala. 
Vo veci napadnutia diváka Viliamom Slezákom DK SZFB mala za preukázané, že bol jedným z tých, ktorí 

sa zúčastnili výtržnosti a surovým spôsobom napadli diváka v priestoroch haly na tribúne pre divákov. 

V prípade hráča Erika Slezáka DK SZFB na základe stanoviska Komisie rozhodcov a observerov SZFB 
rozhodla o dodatočnom potrestaní hráča Erika Slezáka vo veci napadnutia súpera na hracej ploche, kedy         

po prerušení hry chytil pod krk kapitána hostí a ťahal ho, pričom prestal, až po pribehnutí jedného z rozhodcov 
zápasu.  Takéto správanie sa je netolerovateľné a neprípustné.  

Vo veci napadnutia diváka mala DK SZFB jednoznačne preukázané, že hráč Erik Slezák, potom ako mu 

bol udelený trest a posadil sa na trestnú lavicu, svojvoľne opustil priestory trestnej lavice a na tribúne              
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pre divákov sa zúčastnil výtržnosti. Takéto správanie hráča – dorastenca je absolútne neprípustné a musí byť 
postihované prísnymi trestami.  

Vo veci, kedy mal Erik Slezák hrubou fyzickou silou zraniť hráča Hoanga Longa Dávida Pham Trunga  
DK SZFB uvádza, že v zápise o stretnutí nie je žiadna zmienka o zranení hráča, pričom podľa vyjadrení klubu 

FBC Young Arrows SNV hráč po predčasnom ukončení zápasu nejavil žiadne známky zranenia a taktiež nebola 

ani vznesená žiadna požiadavka na jeho na ošetrenie. Taktiež lekárska správa, ktorá bola súčasťou podnetu, je 
zo dňa 02.12.2019 (nasledujúci deň po zápase), a teda nie je možné jednoznačne povedať, že toto zranenie mu 

spôsobil práve hráč Erik Slezák.  
Taktiež v prípade hráča Dominika Holečka DK SZFB na základe stanoviska Komisie rozhodcov 

a observerov SZFB prehodnotila výšku trestu udelenú tomuto hráčovi a to – červená karta – 612 – vylúčenie       
do konca stretnutia 1, nakoľko mala za dostatočne preukázané,  že Dominik Holečko po prerušení hry 

nezmyselne atakoval hráča hostí do oblasti hlavy.  

Útoky vedené do oblasti hlavy a hornej časti tela nemajú miesto v žiadnom športe. Každý hráč si musí 
byť vedomý svojho správania a možných následkov, ktoré môže spôsobiť, obzvlášť zákrokmi v oblasti hlavy 

svojich protihráčov. 
Napriek tomu, že vyššia miera emócií už aj v mládežníckych zápasoch je pochopiteľná, takéto správanie 

sa hráčov nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, ale je aj absolútne neprípustné                           

a neakceptovateľné. 
Je úlohou rozhodcov ako aj funkcionárov klubov, aby sa takéto zákroky, ktoré nemajú nič spoločné 

s duchom fair play neobjavovali, resp. boli potrestané v súlade s predpismi. 
 

V zmysle Súťažného poriadku SZFB: 
- 7.2. písm. o) je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne 

označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú 
funkciu pri zápase.  

- 7.4. K udržaniu poriadku pri zápase je organizátor povinný zabezpečiť organizátorskú službu              
v rozsahu primeranom úrovni súťaže a počtu divákov. 

- 7.5. Organizátorská služba zaistí:  
a) poriadok v hale a bezpečnosť účastníkov;  

- 7.6.  Ak klub nesplní, alebo poruší akékoľvek ustanovenia tohto článku o organizovaní, bude vždy 
potrestaný poriadkovou pokutou, alebo disciplinárne. 

 
V zmysle DP, Článok 3 - Disciplinárne tresty: 

3.5. Finančná pokuta 
a) Jednotlivcom pôsobiacim v slovenskom florbale je možné udeliť finančnú pokutu až do výšky 500 €.  
b) Kolektívom je možné udeliť finančnú pokutu až do výšky 5000 €. 
c) Finančné pokuty budú odrátané klubu zo súťažnej zábezpeky, ak v rozhodnutí DK nie je stanovené inak.  
d) Klub nesie zodpovednosť za úhradu finančných pokút udelených svojim členom.  
 

V zmysle DP 3.2. Sadzobník previnení a trestov: 

„Súčasťou DP je sadzobník previnení a trestov. Táto časť DP neobsahuje kompletný zoznam všetkých možných 
disciplinárnych priestupkov a trestov. Disciplinárny orgán svoje rozhodnutia o trestoch vždy prispôsobí 
charakteru a okolnostiam konkrétneho prípadu. DK pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky primerane 
prihliada na ustanovenia v sadzobníku. Vždy prihliada na závažnosť disciplinárneho previnenia, najmä na spôsob 
previnenia sa a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo k disciplinárnemu previneniu, na mieru 
zavinenia, pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a na osobu previnilca.“. 
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V zmysle DP „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“:  
 
 5) Napadnutie súpera, napadnutie spoluhráča, trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia           
a odplácanie takého napadnutia na hracej ploche.  
 a) sotením, mykaním, vrážaním, strčením, ak nedošlo k zraneniu napadnutého  

  - Trestá sa zastavením činnosti na dva až osem zápasov, prípadne finančnou pokutou.  
 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.  
 c) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú 

neschopnosť napadnutého  

 - Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až dva roky, prípadne finančnou pokutou.                 
V závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale.  

 

 6) Napadnutie súpera, spoluhráča, trénera, funkcionára, diváka či iného účastníka stretnutia                     
a odplácanie napadnutia mimo hraciu plochu v areáli haly či v jeho blízkosti.  

 a) akýmkoľvek spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého  

 - Trestá sa zastavením činnosti na tri mesiace až jeden rok.  
 b) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú 

neschopnosť napadnutého  
 - Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až dva roky. V závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti vo florbale.  

 

V zmysle DP „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia kolektívov“:  
 

1) Výtržnosti medzi divákmi, hráčmi a funkcionármi.  

 a) nešportové správanie, bitka, urážlivé pokrikovanie na rozhodcu, hráčov či divákov a iné jednotlivé 
prípady v areáli ihriska počas stretnutia i po zápase.  

- Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou klubu, ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti 
dopustili, prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK (zvýšenie počtu usporiadateľov, dohľad 
orgánu na náklady klubu na niekoľko stretnutí a pod).  

 b) hrubé urážky rozhodcov či iným orgánom SZFB, vniknutie divákov na hraciu plochu, pokus                  

o inzultáciu rozhodcov alebo hráčov a iné výtržnosti v areáli ihriska počas stretnutia i po zápase  

- Trestá sa finančnou pokutou klubu, prípadne uzatvorením ihriska až na štyri stretnutia pre družstvo, 
ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili a ďalšími opatreniami ako v bode a)  

 
V zmysle súťažnej smernice  „PRÍKLADNÝ SADZOBNÍK PORIADKOVÝCH POKÚT“ 

- Organizátorská služba – celkové zlyhanie organizujúceho klubu (odobranie organizovania, 

predčasné ukončenie turnaja, alebo zápasu, poškodenie dobrého mena florbalu)  
Regionálne súťaže, M-SR, ToPp – poriadková pokuta 250€** (**/ Uvedené sumy sú fixné). 

- Neprítomnosť zdravotníka na zápase (za jeden zápas)  
regionálne súťaže – poriadková pokuta 50€** (**/ Uvedené sumy sú fixné). 

 
DK SZFB pri udeľovaní trestov vzala do úvahy to, že voči klubu FBC Young Arrows Spišská Nová Ves tak 

aj voči hráčom Erikovi Slezákovi a Dominikovi Holečkovi nebolo doposiaľ vedené disciplinárne konanie, a taktiež 

poľahčujúce okolností, ktoré sú uvedené v DP: 
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- bol vyprovokovaný 
- pred priestupkom sa slušne správal, 

- napomáhal účinne pri objasňovaní svojho priestupku,  
Taktiež však musela prihliadať aj na priťažujúce okolnosti, ktoré sú uvedené v DP  a to: 

- sa dopustil priestupku surovým spôsobom, zákerne alebo pomstychtivo;  

- sa dopustil priestupku u mládežníckych družstiev;  
- sa dopustil viac priestupkov.  

 
DK SZFB uvítala tiež tú skutočnosť, že tréner dorastencov klubu FBC Young Arrows Spišská Nová Ves 

zaslal klubu FaBK ATU Košice verejné ospravedlnenie.  
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti disciplinárnych previnení, prihliadajúc pritom najmä  spôsob 

previnení a na ich jeho následky, na okolnosti, za ktorých došlo k disciplinárnym previneniam, na mieru 

zavinenia a na osoby previnilých,  DK SZFB rozhodla o udelení trestov v súlade s DP, pričom tieto tresty by mali 
mať okrem 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 12.12.2019  

                                               
                       Mgr. Pavol Vrábeľ 

                                               predseda  

                              Disciplinárnej komisie SZFB                    
 

 

 

 Na vedomie:  

 Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves - sekretár klubu, prezident SZFB, Ekonomický úsek SZFB, 

KRO SZFB, LK SZFB, Matričný úsek SZFB 


