
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/15/2021-2022 

 
voči 

 
HOLEČKO Patrik, Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, Slovenská 48/12, 05201 Spišská Nová Ves 
 
 V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase VYJ – 8. kolo – číslo 
zápasu 45015 dňa 13.03.2022 medzi FBC Young Arrows Spišská Nová Ves a Žltý sneh Košice, 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 potrestať hráča Patrika Holečka  

 
zastavením športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy od 18.03.2022. 

 
Hráč Patrik Holečko nesmie počas trestu na počet súťažných zápasov štartovať za žiadne družstvo daného 
klubu v majstrovských a  pohárových zápasoch, nemôže tiež nastúpiť ani za klub, do ktorého počas trestu 
prestúpil, resp. v ktorom má eventuálne schválené hosťovanie, či striedavý štart a nesmie vykonávať činnosť 
člena družstva v súťaži VYJ. Vzhľadom k tomu, že Patrik Holečko bude môcť od sezóny 2022/2023 
nastupovať už len v seniorských  súťažiach, DK SZFB rozhodla, že zvyšok trestu sa bude vzťahovať  
na zápasy družstva, na ktorého súpiske bude Patrik Holečko uvedený.    

Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FBC Young Arrows Spišská Nová Ves 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 hráč Patrik Holečko 

sa v zápase VYJ – 8. kolo – číslo zápasu 45015 dňa 13.03.2022 medzi FBC Young Arrows Spišská Nová 
Ves a Žltý sneh Košice, dopustil disciplinárneho priestupku napadnutia súpera na hracej ploche a to tak, že  
v 3. tretine v čase 59:55 počas prerušenej hry po predchádzajúcom faule hráča Žltého Snehu Košice  
na hráča domácich č. 52, ktorý v dôsledku faulu spadol a narazil hlavou do mantinelu v blízkosti stolíka 
zapisovateľov, tak opustil priestor bránkoviska, pribehol medzi hráčov a v strkanici, do ktorej sa dostal, 
úmyselne trafil rýchlym úderom ruky do tváre hráča hostí č. 24. 

Takéto správanie sa hráča 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 aj na tú skutočnosť, že hráč Patrik Holečko nebol 
doposiaľ disciplinárne potrestaný, vyjadril sa k  priestupku vyjadril a prejavil ľútosť, preto DK SZFB uložila 
trest v najnižšej hranici sadzby. 
 
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, sekretár SZFB, KRO SZFB  

Bratislava, 18.03.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
info@szfb.sk  • www.szfb.sk  
IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 
registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 
 

Disciplinárna komisia 

dkszfb@szfb.sk 

        


