
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/10/2021-2022 

voči 
 

Lenka Cupráková, FBC Predator Sabinov, Matice Slovenskej 17, 083 01 Sabinov 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase Hyundai Extraliga 
žien – 14. kolo – číslo zápasu 256 dňa 09.01.2022 medzi FBC Predator Sabinov a ŠK 98 Pruské, kedy v 2. 
tretine v čase 16:59 úmyselne zasiahla vrchnou časťou hokejky hráčku ŠK 98 Pruské č. 3 Simonu 
Pohorelcovú do oblasti podbruška, sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade 
s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“)  Čl. 3.6., Čl.5. a časti II. Sadzobníka previnení a trestov, 
časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 5. písm. b) DP rozhodla dodatočne 
potrestať hráčku Lenku Cuprákovú 

 
zastavením športovej činnosti na 6 (šesť) zápasov od 10.01.2022. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí Sabinovský florbalový klub poplatok disciplinárneho konania 

vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva previnilej.  
 

Odôvodnenie: 
 
DK SZFB pri svojom rozhodovaní vychádzala z: 
- podnet a vyjadrenia rozhodcov Martin Lukáč a Tomáš Matina,  
- Stanovisko KRO SZFB zo dňa 10.01.2022, 
- videozáznam, 
- vyjadrenie trénera ŠK 98 Pruské p. Vladimíra Gábora, 
- vyjadrenie hráčky  ŠK 98 Pruské Simony Pohorelcovej, 
- vyjadrenie hráčky  FBC Predator Sabinov Lenky Cuprákovej, 
- vyjadrenie Sabinovského florbalového klubu, 
- Rozhodnutie KRO SZFB č. KRO-PP/20/2021-2022 a 
- Rozhodnutie KRO SZFB č. KRO-PP/21/2021-2022. 
 
 
Po dôkladnom preštudovaní spisového materiálu a videozáznamu DK SZFB dospela k záveru, že 

Lenka Cupráková sa v zápase Hyundai Extraliga žien – 14. kolo – číslo zápasu 256 dňa 09.01.2022 medzi 
FBC Predator Sabinov a ŠK 98 Pruské, dopustila disciplinárneho priestupku napadnutia súpera na hracej 
ploche a to tak, že v 2. tretine v čase 16:59 úmyselne zasiahla vrchnou časťou hokejky hráčku ŠK 98 Pruské 
č. 3 Simonu Pohorelcovú do oblasti podbruška, v dôsledku čoho hráčka Simona Pohorelcová ihneď spadla 
na hraciu plochu.  

Takéto správanie sa hráčky nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, ale aj absolútne 
neprípustné a netolerovateľné.  

DK SZFB pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala na tú skutočnosť, že hráčka Lenka Cupráková 
nebola doposiaľ disciplinárne potrestaná, na druhej strane DK SZFB vzala do úvahy priťažujúcu okolnosť 
a to, že hráčka sa dopustila úmyselne surovým spôsobom a týmto svojim nezodpovedným konaním ohrozila 
zdravie protihráčky. 

V zmysle „Sadzobníka trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“, ktorý je súčasťou 
Disciplinárneho poriadku SZFB môže DK SZFB udeliť trest zastavením činnosti na štyri až dvanásť zápasov, 
prípadne finančnou pokutou:  
„5) Napadnutie súpera, napadnutie spoluhráča, trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia  
a odplácanie takého napadnutia na hracej ploche. 
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b) kopnutím alebo udretím, udretím hokejkou, vrátane pokusu o kopnutie, podrazenie alebo udretie  
a iným obdobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého“ 

Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, prihliadajúc pritom 
najmä na spôsob akým sa hráčka Lenka Cupráková dopustila priestupku,  DK SZFB rozhodla o udelení 
trestu v strednej výške sadzby, ktorú uvádza Disciplinárny poriadok SZFB, 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.  
 
S pozdravom 
 

 
 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

 

 

Na vedomie: Ekonomický úsek SZFB, Sekretariát SZFB 


