
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/11/2021-2022 

voči 
 

Ján Kovačič, Športový klub KAPI Bratislava, Kĺzavá 18, 831 07 Bratislava 
 

V disciplinárnom konaní vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom v zápase 10. kola BAM2, 
číslo zápasu 16027 dňa 23.01.2022 medzi družstvami FBC Dragons Bratislava a FBC Jánošíkovi zbojníci,   
Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK“) 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 Jána Kovačiča a to  

 
 

zastavenie športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy od 24.01.2022. 
 
 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub ŠK KAPI Bratislava poplatok disciplinárneho konania  

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

Odôvodnenie 
 
DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení hráča a rozhodcov konštatuje, že tu nie sú dôvody  

na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že Ján Kovačič, hráč klubu 
ŠK KAPI Bratislava, družstvo FBC Jánošíkovi zbojníci, sa v zápase 10. kola BAM2, číslo zápasu 16027 dňa 
23.01.2022 medzi družstvami FBC Dragons Bratislava a FBC Jánošíkovi zbojníci dopustil disciplinárneho 
priestupku nešportového správania sa voči súperovi a rozhodcom použitím vulgarizmov, za čo mu bola 
v zápase udelená ČK3.  

Hráč Ján Kovačič prejavil svoju nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcov, kedy mu bola zlomená 
hokejka a za priestupok podľa jeho názoru mal byť nariadený samostatný nájazd v prospech jeho družstva, a 
vulgárne urazil protihráča a rozhodcov. Takéto správanie považuje DK za neprípustné. Fakt, že hráč nie je 
spokojný s rozhodovaním rozhodcov, nie je ospravedlnením pre nešportové správanie voči ním.  

 
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: Sekretariát SZFB, Ekonomický úsek SZFB, RR BA SZFB 

Košice, 31.01.2022 
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