
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/04/2022-2023 

voči 
 

HEČKO Matej, CAPITOL Floorball Club, Karpatské námestie 10A, 841 03 Bratislava 
 

 
V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase MEX 3. kolo / číslo 

zápasu 16 dňa 18.09.2022  medzi 1. FBC Florbal Trenčín a TEMPISH CAPITOL Floorball Club, 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 Hečka Mateja 

 
zastavením športovej činnosti na 8 (osem) zápasov od 24.09.2022. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí CAPITOL Floorball Club poplatok disciplinárneho konania  

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

Odôvodnenie: 
 
DK SZFB po vzhliadnutí videozáznamu a po dôkladnom preštudovaní podnetu ŠK 1. FBC Trenčín, 

reportu zo zápasu, vyjadrení rozhodcov, stanoviska KRO SZFB a informácie CAPITOL Floorball Club 
dospela k záveru, že hráč Hečko Matej sa dopustil disciplinárneho previnenia napadnutia súpera na hracej 
ploche a to tak, že v 3. tretine v čase 57:49 úmyselne zasiahol – pichol vrchnou časťou hokejky hráča                
1. FBC Florbal Trenčín č. 8 Martina Kuboviča do oblasti brucha. 

 
K priestupku zaslal informáciu klub CAPITOL Floorball Club, v ktorej uviedol, že ich stanovisko 

odkomunikovali ako s hráčom Martinom Kubovičom tak aj s prezidentom klubu ŠK 1. FBC Trenčín 
Miroslavom Ságom a za skratové konanie hráča sa ospravedlnili. Taktiež uviedli, že hráč vyjadril nad svojim 
nešportovým činom ľútosť.  Samotný hráč Hečko Matej sa však k priestupku nevyjadril.  

 
DK SZFB pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala na tú skutočnosť, že hráč Hečko Matej nebol 

doposiaľ disciplinárne potrestaný, na druhej strane DK SZFB vzala do úvahy priťažujúcu okolnosť a to, že 
hráč sa priestupku proti pravidlám dopustil úmyselne, brutálnym spôsobom a týmto svojim nezodpovedným 
konaním ohrozil zdravie protihráča.  

 
DK SZFB má za to, že takéto konanie hráča nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, 

ale aj absolútne neprípustné a neakceptovateľné.  
 
V zmysle „Sadzobníka trestov za disciplinárne previnenia jednotlivcov“, ktorý je súčasťou 

Disciplinárneho poriadku SZFB môže DK SZFB udeliť trest zastavením činnosti na štyri až dvanásť zápasov, 
prípadne finančnou pokutou:  
„5) Napadnutie súpera, napadnutie spoluhráča, trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia  
a odplácanie takého napadnutia na hracej ploche. 
b) kopnutím alebo udretím, udretím hokejkou, vrátane pokusu o kopnutie, podrazenie alebo udretie  
a iným obdobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého“ 
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Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, prihliadajúc pritom 
najmä na spôsob akým sa hráč Hečko Matej dopustil priestupku,  DK SZFB rozhodla o udelení trestu         
nad strednou hranicou sadzby, ktorú uvádza Disciplinárny poriadok SZFB, pričom tento trest by mal mať 
mimo represívnej stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

 
Na základe vyššie uvedeného DK SZFB rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 
 
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. Stanislav Terez 
PODPREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

 

 

Na vedomie: ŠK 1.FBC Trenčín, Ekonomický a personálny úsek SZFB, Sekretariát SZFB, KRO SZFB  


