
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/08/2022-2023 

voči 
 
 

OLEKŠÁK Daniel, FaBK ATU Košice, Jedlíkova 7, 040 11 Košice 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase MEX 6. kolo / číslo 
zápasu 31 dňa 14.10.2022  medzi FBK AS Trenčín a FaBK ATU Košice, kedy v 3. tretine v čase okolo 56 
min. zápasu mal úmyselne udrieť hokejkou  hráča FBK AS Trenčín č. 94 Strieženeca Matúša do oblasti 
slabín, sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK“) 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 Olekšáka Daniela 

 
zastavením športovej činnosti na 10 (desať) zápasov od 16.10.2022. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí FaBK ATU Košice poplatok disciplinárneho konania  

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

Odôvodnenie: 
 
DK po vzhliadnutí videozáznamu a po dôkladnom preštudovaní reportu zo zápasu, podnetu  

rozhodcu zápasu, vyjadrení rozhodcov, stanoviska klubu FaBK ATU Košice, písomného vyjadrenia hráča, 
vyjadrenia hráča na zasadnutí disciplinárnej komisie a informácie faulovaného hráča dospela k záveru, že 
hráč Olekšák Daniel sa dopustil disciplinárneho previnenia napadnutia súpera na hracej ploche a to tak, že 
zákerne a úmyselne udrel značnou intenzitou hokejkou  hráča FBK AS Trenčín č. 94 Strieženeca Matúša  
do rozkroku, v dôsledku čoho musela byť prerušená hra, nakoľko faulovaný hráč spadol po tomto zákroku  
na hraciu plochu a dočasne nemohol pokračovať v hre. Zákrok naviac prišiel v situácii, kedy ho protihráč 
nemohol očakávať a pripraviť sa naň. Takéto zákroky môžu byť zdraviu nebezpečné a do florbalu v žiadnom 
prípade nepatria. V tomto prípade našťastie k vážnejšiemu  zraneniu hráča Strieženca Matúša nedošlo. 

 
Olekšák Daniel následne už svoj zákrok neriešil, pri odchode miesta zákroku bol ešte atakovaný 

dvoma protihráčmi a následne odišiel na striedačku, kde sa potom nevhodným spôsobom vysmieval  
zo zranenia protihráča. Po zápase sa mal protihráčovi ospravedlniť a tiež mal mu písať  cez sociálne siete, 
pričom DK mala možnosť túto správu vidieť.  

 
DK chápe, že stretnutie bolo hrané vo veľkej intenzite a s veľkou dávkou dôrazu na obidvoch 

stranách, ako aj frustráciu hráča Olekšáka Daniela z nepriaznivého priebehu zápasu pre jeho družstvo, 
avšak DK má za to, že nie je možné dávať priechod svojej frustrácii takto surovým úderom florbalovou 
hokejkou do rozkroku súpera. Hráč musí pri zápase svoje emócie vedieť zvládať a aj v tvrdom zápase musí 
byť pripravený viesť súboje v rámci pravidiel florbalu. Práve fakt, že úder florbalkou bol Olekšákom Danielom 
vedený celkom vedome, úmyselne, zákerne a značnou intenzitou a do zvlášť citlivých miest súpera, 
považuje DK za priťažujúcu okolnosť v súlade s bodom 5.3. DP. 
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Hráč Olekšák Daniel viackrát a to vo svojom písomnom vyjadrení, vo vyjadrení na zasadnutí 
disciplinárnej komisie ako aj v komunikácii s hráčom Strieženecom Matúšom uviedol, že chcel protihráča 
trafiť, ale nie do rozkroku.  

K priestupku zaslal klub FaBK ATU Košice informáciu, v ktorej uviedol, že klub si je vedomý skutku 
hráča a že ho tréner po tomto stiahol zo zápasu. Išlo však už len o cca 4 minúty zápasu.  

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

absolútne neprípustné a  absolútne neakceptovateľné. Obzvlášť pokiaľ ide o hráča, ktorý je súčasťou 
reprezentačného výberu Slovenska v kategórii juniori. 

 
DK pri zvažovaní o výške trestu prihliadala na tú skutočnosť, že hráč Olekšák Daniel nebol doposiaľ 

disciplinárne potrestaný, svoj skutok oľutoval, ospravedlnil sa a zúčastnil sa osobne disciplinárneho konania. 
Na druhej strane DK vzala do úvahy priťažujúcu okolnosť a to, že hráč sa v zmysle pravidiel florbalu previnil 
brutálnym priestupkom, ktorý spáchal vedome, úmyselne, zákerne, značnou intenzitou a do zvlášť citlivých 
miest súpera a týmto svojim nezodpovedným konaním ohrozil zdravie protihráča. Taktiež prihliadala aj  
na samotné správanie hráča po spáchaní priestupku na striedačke, kedy sa nevhodným správaním 
(smiechom a posunkami) vysmieval zo zranenia protihráča. 

 
Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, prihliadajúc pritom 

najmä na spôsob akým sa hráč Olekšák Daniel dopustil priestupku,  DK rozhodla o udelení trestu v hornej 
výške sadzby, ktorú uvádza Disciplinárny poriadok SZFB, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej 
stránky aj preventívny, t.j. výchovný charakter. 

DK dáva do pozornosti, že DP neobsahuje kompletný zoznam všetkých možných priestupkov 
a trestov, pričom DK svoje rozhodnutia vždy prispôsobí charakteru a okolnostiam konkrétneho prípadu. 
V tomto prípade DK nešla nad rámec sadzobníka previnení a trestov. 

  
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: FaBK ATU Košice, Ekonomický a personálny úsek SZFB, Sekretariát SZFB, KRO SZFB  


