
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/13/2021-2022 

 
voči 

 
 
ŠTIPÁK Krištof, Florbalový klub Brezno , 9. mája 9, 977 01 Brezno 
 
 
 V disciplinárnom konaní vo veci nešportového správania sa voči rozhodcovi v zápase regionálnej 
ligy dorastencov Stred (STRDo) – 4. kolo – číslo zápasu 34029 dňa 12.02.2022 medzi FBK Svrčinovec  
a FBC Horehronec Brezno, voči ktorému mal použiť vulgarizmus, za čo mu bol udelený trest vylúčenie do 
konca zápasu 3 – ČK3, Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK“) v súlade s Čl. 3.2., 3.3., 3.7., Čl.5. 
a časti II. Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia 
jednotlivcov“ bod 4. Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) rozhodla o potrestaní trénera družstva 
dorastencov FBC Horehronec Brezno a to  

 
 

zákaz výkonu funkcie člena realizačného tímu na 1 mesiac s podmienečným odkladom na skúšobnú 
dobu 3 mesiacov 

 
Udelenie podmienečného trestu neruší trest za ČK3 podľa pravidiel florbalu. Krištof Štipák podľa pravidiel 
florbalu sa preto nesmie zúčastniť ako člen družstva nasledujúceho zápasu družstva FBC Horehronec 
Brezno 3. kolo / č. zápasu 34026, ktoré je odložené na neurčito.  
 

Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí Florbalový klub Brezno poplatok disciplinárneho konania  
vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva previnilého.  

 
 
Odôvodnenie: 

DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov, trénera družstva FBC Horehronec Brezno  
a vedenia klubu FBK Brezno dospela k záveru, že tréner Krištof Štipák sa už počas zápasu dostával  
do slovnej konfrontácie s rozhodcami. Situácia mala vyhrotiť vtedy, keď podľa názoru trénera Štipáka 
súperov hráč fauloval jedného z jeho hráčov a to nedovoleným bránením, nakoľko mal zraziť tohto hráča  
na zem. Keďže sa za uvedený zákrok nevylučovalo, ale bol rozhodcom nariadený voľný úder, tréner  Štipák 
sa s týmto nestotožnil a reagoval na verdikt neprimeraným spôsobom, za čo mu bola udelená ČK, pričom  
pri odchode z priestorov striedačky do šatne adresoval rozhodcovi vulgarizmus. 

DK chápe aj emócie spojené so zápasom a fakt, že tréner Štipák sa v danom momente domnieval, 
že faulujúci hráč mal byť potrestaný vylúčením, avšak nie je možné dávať emóciám priechod vo forme 
vulgarizmu voči rozhodcovi. Takéto vystupovanie podľa názoru DK do florbalu nepatrí.  

Na základe vyššie uvedeného preto rozhodla DK o zastavení výkonu funkcie člena realizačného 
tímu na jeden mesiac. Zároveň vzhľadom ku skutočnosti, že tréner Štipák si je vedomý nevhodnosti svojej 
reakcie, za čo sa ospravedlnil, ako aj vzhľadom k okolnostiam, za akých došlo k tomuto previneniu, rozhodla 
DK, že zákaz výkonu funkcie člena realizačného tímu bude uložený s podmienečným odkladom.  

Udelenie podmienečného trestu neruší trest za ČK3 podľa pravidiel florbalu. Krištof Štipák podľa 
pravidiel florbalu sa preto nesmie zúčastniť ako člen družstva nasledujúceho zápasu družstva FBC 
Horehronec Brezno 3. kolo / č. zápasu 34026, ktoré je odložené na neurčito.  

 
 

 

Košice, 17.02.2022 

Slovenský zväz florbalu 
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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, KRO SZFB, Regionálna rada Stred SZFB 


