
  

  

 

 

 
 
 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/06/2022-2023 

voči 
 

MUTALA Mário, ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 627/8, 018 41 Dubnica nad Váhom 
MUTALA Jozef, ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 627/8, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 

 V disciplinárnom konaní voči Mutalovi Máriovi a Mutalovi Jozefovi,  hráčom klubu ŠK Victory Stars 
Dubnica nad Váhom, družstvo mužov ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom „B“, vo nešportového 
správania sa voči rozhodcom v zápase ZAM2 2. kolo / číslo zápasu 26016 dňa 01.10.2022  medzi ŠK 
Victory Stars Dubnica nad Váhom „B“ a FBK AS Trenčín „B“ – Trenovec, 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 Mutalu Mária a Mutalu Jozef. 

Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom poplatok 
disciplinárneho konania vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva 
previnilých.  

 
Odôvodnenie: 

DK SZFB po dôkladnom preštudovaní podnetov rozhodcov, stanoviska klubu ŠK Victory Stars 
Dubnica nad Váhom, vyjadrení hráčov 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 za družstvo ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom 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, resp. oľutovali ho, spolupracovali a pomohli objasniť dôvody incidentu. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného sa DK SZFB v tomto prípade rozhodla nepovažovať incident  
za napadnutie rozhodcu na hracej ploche, ale kvalifikovala prípad ako nešportové správanie voči rozhodcom. 

DK SZFB taktiež vzala do úvahy spôsob, akým sa pri komunikácii prezentoval jeden z dvojice 
rozhodcov rozhodca Adam Kišš. DK SZFB zastáva názor, že bežný rozhovor s rozhodcami po zápase je 
samozrejme možný, aj keď je skôr pravidlom, že takýto rozhovor je skôr vedený medzi rozhodcami 
a trénerom, či kapitánom, v každom prípade by však mal byť vedený v kľude, vecne a bez negatívnych 
emócií, čo sa v tomto prípade na obidvoch stranách nestalo. DK SZFB má pre emócie v zápase, resp. 
bezprostredne po ňom  pochopenie, pretože emócie ku športu patria, avšak fakt, že hráč nie je spokojný 
s rozhodovaním rozhodcov, nie je ospravedlnením pre nešportové vystupovanie voči ním. To isté platí aj  
pre rozhodcov pokiaľ ide o vystupovanie voči hráčom. 

 
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 
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