
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/02/2022-2023 

 
voči 

 
SLUŠNÝ Erik, Snipers Bratislava, Jaroslavova 12, 85101 Bratislava 
KILÍK Tomáš, Snipers Bratislava, Jaroslavova 12, 85101 Bratislava 
 

 V disciplinárnom konaní voči: 
- Slušnému Erikovi,  hráčovi  družstva mužov Snipers Bratislava, vo veci napadnutia súpera  

na hracej ploche v zápase MEX 2. kolo / 11 dňa 15.09.2022 medzi družstvami EXEL Snipers 
Bratislava a ŠK LIDO Prírodovedec Bratislava a 
 

- Kilíkovi Tomášovi,  hráčovi  družstva mužov Snipers Bratislava, vo veci napadnutia súpera  
na hracej ploche v zápase MEX 2. kolo / 11 dňa 15.09.2022 medzi družstvami EXEL Snipers 
Bratislava a ŠK LIDO Prírodovedec Bratislava,  
 
kedy sa obidvaja menovaní hráči mali dostať bezprostredne po odpískaní konca zápasu do šarvátky 

s hráčmi súpera, Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK SZFB“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom 
SZFB (ďalej len „DP“)  čl. 4.7. rozhodla, že  upúšťa od ďalšieho potrestania hráčov Slušného Erika 
a Kilíka Tomáša. 

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

 
Odôvodnenie: 

DK SZFB po dôkladnom preštudovaní podnetov rozhodcov, stanoviska klubu Snipers Bratislava, 
vyjadrení hráčov, videozáznamov a fotodokumentácie ako aj s prihliadnutím na okolnosti, za akých došlo 
k týmto previneniam a tiež na skutočnosť, že k priestupkom došlo bezprostredne po ukončení zápasu, 
dospela k záveru, že aj keď došlo k priestupkom, tak za postačujúce má, že sa hráči nemohli zúčastniť 
nasledujúceho zápasu MEX ako aj samotné prerokovanie priestupku pred disciplinárnou komisiou. 

DK SZFB pri rozhodovaní prihliadala tiež na to, že hráči neboli doposiaľ disciplinárne trestaný,  
za svoje konanie sa ospravedlnili, spolupracovali a pomohli objasniť dôvody zapojenia sa do šarvátky. 

 
 

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 

Košice, 21.09.2022 
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