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Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZFB 

 

V disciplinárnom konaní proti Adriánovi Botkovi, hráčovi klubu ŠK Harvard Partizánske, družstvo FBK 
Harvard Partizánske, vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom a vo veci napadnutia rozhodcu 

v zápase M1, 17. kolo, číslo zápasu 102 dňa 12.01.2020 medzi FBC Predator Sabinov a FBK Harvard 

Partizánske, kedy bol rozhodcami udelený hráčovi Adriánovi Botkovi trest ČK3 (616 - vylúčenie do konca 
stretnutia 3) a na základe získaných dôkazov:  

 
- zápis o stretnutí M1, 17. kolo, číslo zápasu 102 zo dňa 12.01.2020 + on-line ZOS, 

- vyjadrenie rozhodcu Dominika Vrábeľa, 

- vyjadrenie rozhodcu Branislava Sokirku a   
- vyjadrenie hráča Adriána Botku 

 
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) 
 
 

rozhodla, 

 

 

že obvinený z priestupku sa dopustil disciplinárneho priestupku nešportového správania sa voči rozhodcom a to 

opakovaným vulgárnym vyjadrovaním sa voči rozhodcom a zároveň disciplinárneho priestupku napadnutia 
rozhodcu na hracej ploche a to sotením hruďou do jedného z rozhodcov. 

  

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

o udelení trestu hráčovi Adriánovi Botkovi a to 

 

zastavenie športovej činnosti na 12 (dvanásť) zápasov od 13.01.2020. 
 

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

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

nakoľko mala za preukázané, že hráč klubu ŠK Harvard Partizánske, družstvo FBK Harvard Partizánske  Adrián 
Botka sa svojimi opakovanými vulgárnymi vyjadreniami voči rozhodcom a zároveň sotením hruďou do jedného 

z rozhodcov v zápase M1, 17. kolo, číslo zápasu 102 dňa 12.01.2020 medzi FBC Predator Sabinov a FBK 

Harvard Partizánske dopustil disciplinárneho priestupku nešportového správania sa voči rozhodcom a zároveň 
disciplinárneho priestupku napadnutia rozhodcu na hracej ploche.  

  
Vylúčeniu predchádzala situácia, kedy v čase 16:13 druhej tretiny po odpískanom „oute“ pre domáce 

družstvo, hráč hostí č. 88 Adrián Botka nebol stotožnený s vyjadrením rozhodcu a začal arogantne a s použitím 

vulgárnych nadávok protestovať. Za toto svoje konanie bol potrestaný za nešportové správanie a poslaný  
na trestnú lavicu. Počas prechodu na trestnú lavicu si to hráč č. 88 namieril presne oproti jednému z dvojice 

rozhodcov, ktorému skrížil cestu a hruďou do neho  bezdôvodne úmyselne sotil. Následne na to mu bola 
druhým z dvojice rozhodcov udelená červená karta ČK3. Ani po tomto  verdikte hráč neupustil od svojho 

konania, ale pokračoval počas odchodu do šatne vo verbálnom atakovaní rozhodcov a to použitím viacerých 
vulgarizmov na osobu rozhodcu. 

 

 Hráč (s výnimkou kapitána družstva) v zmysle platných pravidiel a predpisov nie je oprávnený  
bez vyzvania komunikovať s rozhodcami. Akékoľvek protestovanie zo strany hráča je nešportovým správaním  

a trestá sa podľa intenzity, pričom je v kompetencii rozhodcu rozhodnúť o tom, aká intenzita je potrebná  
pre udelenie príslušného trestu. Rozhodca je v zápase autoritou, ktorú hráči nemôžu spochybňovať. Vulgárne 

verbálne atakovanie  a už vôbec nie napadnutie rozhodcu čo i len sotením je nemysliteľné.  

 
Ako poľahčujúcu okolnosť vzala DK SZFB do úvahy skutočnosť, že tréner družstva ako aj samotný klub 

účinne napomáhali pri objasňovaní priestupku, a taktiež vyjadrenie hráča Adriána Botku, ktorý v ňom svoje 
konanie oľutoval a za svoje konanie sa v ňom rozhodcom ospravedlnil.  

 
Napriek tomu, že obvinený z priestupku napomáhal účinne objasňovať priestupok a prejavil úprimnú 

ľútosť, DK SZFB považuje takýto počin hráča za netolerovateľný a krajne nevhodný. Nerešpektovanie 

rozhodnutí arbitrov stretnutia nie je len v rozpore s duchom športu a florbalu, ale aj absolútne neprípustné.  
 

 V zmysle DP - 5.1. Udeľovanie trestov  

 a) Ak rieši disciplinárny orgán súčasne viac disciplinárnych priestupkov, vysloví trest za priestupok 
najzávažnejší a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam.  
  

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

4) Nešportové správanie voči rozhodcom, delegátom alebo funkcionárom riadiacich orgánov  
v rámci stretnutia i mimo neho.  

b) urážky, vulgárne výrazy, opľutie, vyhrážanie, výroky hanobiace národ, etnickú skupinu, rasu a vyznanie 

a iné 
- Trestá sa zastavením činnosti na štyri až štrnásť zápasov, prípadne finančnou pokutou.

 

7) Napadnutie rozhodcu na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho.  
 a) sotením, násilným vrazením, násilným vyrazením píšťalky z úst, udretím, kopnutím, úmyselným 
udretím hokejkou alebo iným predmetom a iným spôsobom napadnutia  

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

 
V zmysle DP - 3.6. Zastavenie športovej činnosti 

c) V prípade priestupku s trestom na časové obdobie môže DK uložiť tiež trest na počet súťažných 
zápasov pokiaľ dôjde k záveru, že lepšie splní požadovaný účel. V tomto prípade je jeden mesiac rovný štyrom 
súťažným zápasom. Pri udelení trestu na počet súťažných zápasov hráč neštartuje v žiadnych majstrovských a 
pohárových zápasoch, môže však štartovať počas trestu vo všetkých medzinárodných a medzištátnych 
stretnutiach aj v priateľských zápasoch s domácimi súpermi, pokiaľ DK neurčí inak.  

 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Disciplinárna komisia SZFB • dkszfb@szfb.sk • +421 905 692 642 

Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava • č. účtu.: IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 - Slovenská sporiteľňa, a.s.  

• IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134-2 z 03042003 

 

 

 
 

Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla DK SZFB tak ako je 
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj 

preventívny, t.j. výchovný charakter. 
 

 

       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 Prešove, dňa 22.01.2020  

                                               
                       Mgr. Stanislav Terez 

                                                  člen 
                                Disciplinárnej komisie SZFB                    

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: ŠK Harvard Partizánske - sekretár klubu a vedúci družstva M1, Matrika SZFB, Ligová komisia 

SZFB, Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB 


