
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/19/2021-2022 

 
voči 

 
 
Peter Hinka, FBK Púchov, Komenského 1630/9, 02001 Púchov 
 
 

V disciplinárnom konaní voči Petrovi Hinkovi, členovi realizačného tímu družstva mužov FBK Púchov, 
vo veci fyzického napadnutia hráča družstva FBC Skalica č. 3 Viktora Vogla po ukončení zápasu ZAM2 –  
3. kolo, číslo zápasu 26089 dňa 27.04.2022 medzi FBC Skalica a FBK Púchov, sa Disciplinárna komisia 
SZFB (ďalej len „DK“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“)  Čl. 3.2., 3.7., Čl.5. a časti 
II. Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia 
jednotlivcov“ rozhodla potrestať 

 
 

Petra Hinku zákazom výkonu funkcie na 8 (osem) zápasov od 10.05.2022. 
 
Vzhľadom k tomu, že trest bol uložený v regionálnej súťaži – 2. liga mužov Západ (ZAM2), DK preto ďalej 
rozhodla, že v prípade účasti družstva mužov FBK Púchov v akejkoľvek inej súťaži organizovanej SZFB 
v sezóne 2022/2023 sa zákaz výkonu funkcie vzťahuje aj na zápasy v tejto súťaži. 
Zároveň v zmysle DP Peter Hinka nesmie po dobu trvania trestu vykonávať funkciu člena realizačného tímu 
v žiadnom stretnutí organizovanom SZFB a taktiež v žiadnom medzinárodnom stretnutí. Potrestaný nesmie 
tiež vykonávať činnosť hráča v súťaži, v ktorej bol trest uložený (uvedené sa vzťahuje aj na zápasy družstva 
mužov FBK Púchov v akejkoľvek inej súťaži organizovanej SZFB  v sezóne 2022/2023). 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FBK Púchov poplatok disciplinárneho konania  

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

 
Odôvodnenie: 

 
DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov, člena realizačného tímu FBK Púchov Petra 

Hinku, vyjadrenie trénera a vedúceho družstva FBK Púchov, stanoviska FBC Skalica, vyjadrenia kapitána 
družstva FBC Skalica ako aj stanoviska trénera reprezentačného družstva juniorov dospela k záveru, že tu 
nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že Peter 
Hinka sa po ukončení zápasu ZAM2 – 3. kolo, číslo zápasu 26089 dňa 27.04.2022 medzi FBC Skalica 
a FBK Púchov dopustil disciplinárneho priestupku napadnutia hráča družstva FBC Skalica chytením pod krk, 
pričom mu v ďalšom pokračovaní útoku bolo hráčmi zabránené. 

 Takéto správanie člena realizačného tímu a zároveň predsedu FBK Púchov, navyše vedúceho 
družstva reprezentačného tímu juniorov Slovenskej republiky je neospravedlniteľné. Zároveň takéto 
správanie nie je len v rozpore s duchom športu a fair play, ale aj absolútne neprípustné a netolerovateľné.  

DK pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala aj na tú skutočnosť, že voči Petrovi Hinkovi nebolo 
doposiaľ vedené disciplinárne konanie. Svoje pochybenie bezprostredne po zápase oľutoval, pričom sa 
ospravedlnil ako súperovi tak aj rozhodcom. Na druhej strane však musela prihliadnuť na to, že sa dopustil 
priestupku ako funkcionár. 

Aj preto DK po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, rozhodla  
o uložení trestu v strednej hranici sadzby, ktorú uvádza DP, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej 
stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

Košice, 09.05.2022 
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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, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu.  
 
 

 

S pozdravom 
 

 

 
 

 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

 

Na vedomie: Ekonomický úsek SZFB, sekretár SZFB, LK SZFB, KRO SZFB, KRaMR SZFB, predseda RR 
Západ, koordinátor regionálnych líg Západ 


