
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/07/2021-2022 

voči 
 

Tobiáš Súkeník, Športový klub Lido, Strachanovská 36, 821 05 Bratislava 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase 5. kola BAM2, 
číslo zápasu 16014 dňa 30.10.2021 medzi družstvami ŠK Lido Prírodovedec „B“ a 1. SC Malacky,   
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Čl. 3.2., 3.6., Čl.5. a časti II. Sadzobníka 
previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 4. písm. b) 
Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla o potrestaní hráča Tobiáša Súkeníka a to  

 
 

zastavenie športovej činnosti na 8 (osem) zápasov od 31.10.2021 
 
 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub ŠK Lido poplatok disciplinárneho konania vo výške 30,- 

€. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva previnilého.  
 
 

Odôvodnenie 
 
 
DK SZFB po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov dospela k záveru, že Tobiáš Súkeník  sa 

v zápase 5. kola BAM2, číslo zápasu 16014 dňa 30.10.2021 medzi družstvami ŠK Lido Prírodovedec „B“  
a 1. SC Malacky dopustil disciplinárneho priestupku nešportového správania voči rozhodcom vulgárnymi 
nadávkami a vyhrážkami.  

 
Hráč Tobiáš Súkeník v druhej tretine v čase 16:03 po tom, ako mu bol udelený trest za nešportové 

správanie, začal vulgárne nadávať rozhodcom. Potom ako ho jeden z dvojice rozhodcov odprevadil 
k trestnej lavici, tak po prekročení mantinelu sa otočil smerom k rozhodcovi a začal opakovane nadávať 
s použitím vulgarizmov a vyhrážok. Za to mu už bola udelená ČK3. Po oznámení, že mu bola udelená ČK3 
opakovane začal kričať na rozhodcov, vulgárne ich urážať a až po výzve organizátora zápasu opustil 
priestory ihriska, pričom však naďalej, až po opustenie priestorov ihriska, po rozhodcoch vykrikoval 
vulgarizmy a vyhrážal sa. Svoje vulgárne správanie voči rozhodcom zopakoval aj počas prestávky  
po II. tretine z tribúny, z ktorej ho však okamžite organizátor vykázal.  
  

Hráč Tobiáš Súkeník sa do termínu disciplinárneho konania nevyjadril a taktiež klub ŠK Lido nezaslal 
svoje stanovisko.  

 
DK SZFB nemá pochopenie pre takéto správanie sa hráča. 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.  
 

Nerešpektovanie rozhodnutí arbitrov stretnutia nie je len v rozpore s duchom športu a florbalu, ale aj 
absolútne neprípustné.  
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Ako poľahčujúcu okolnosť vzala DK SZFB do úvahy skutočnosť, že voči hráčovi Tobiášovi Súkeníkovi 
nebolo doposiaľ vedené disciplinárne konanie. 

 
 

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.  
 

 

S pozdravom 

 

 

 

 
 

 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

 

Na vedomie: Ekonomický úsek SZFB, KRO SZFB, LK SZFB 


