
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/24/2021-2022 

 
voči 

 
Kasík Martin, FBK Púchov, Komenského 1630/9, 02001 Púchov 
 
 V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche a použitia nadávok voči 
súperovi  v zápase Kvalifikačného turnaja o 1.ligu mužov – 1 / 3713  dňa 05.06.2022 medzi družstvami FPS 
Banská Bystrica a FBK Púchov, kedy mal menovaný hráč odzadu napadnúť hráča súpera a následne sa  
s ním dostať do vzájomnej potýčky s použitím nadávok, sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK 
SZFB“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB (ďalej len „DP“)  Čl. 3.3, Čl. 3.6., Čl.5. a časti II. 
Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 3. 
písm. a) a 5. písm. a) DP rozhodla potrestať hráča Kasíka Martina  

 
zastavením športovej činnosti na 2 (dva) zápasy s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu                 

3 mesiace od 01.09.2022. 
 
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 SZFB po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov, vyjadrenia klubu FBK Púchov, hráča ako 

aj klubu FPS Banská Bystrica a tiež s prihliadnutím na okolností, za akých k previneniu došlo dospela 
k záveru, že hráč Kasík Martin sa dopustil disciplinárneho previnenia tak ako mu to bolo oznámené v začatí 
disciplinárneho konania.  

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 Kasík Martin nebol 
doposiaľ disciplinárne potrestaný a k priestupku sa vyjadril, preto DK SZFB uložila trest v najnižšej hranici 
sadzby a podmienečne ho odložila. 
 
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  

Košice 16.06.2022 
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