
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/16/2022-2023 

voči 
 
MLKVIK Samuel, ŠK Juventa Žilina, Gerlachovská 3, 01001 Žilina 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci disciplinárneho priestupku napadnutia súpera na hracej ploche  
v zápase 1. ligy mužov (M1)  14.kolo / číslo zápasu 662 dňa 04.12.2022 medzi FPS Banská Bystrica  
a ŠK Juventa Žilina 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 Mlkvika Samuela 

 
zastavením športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy od 18.12.2022. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí ŠK Juventa Žilina poplatok disciplinárneho konania  

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

 
DK na základe vyjadrení rozhodcov zápasu a vyjadrenia hráča Mlkvika Samuela dospela k záveru, 

že tu nie sú dôvody na zastavenie disciplinárneho konania, nakoľko mala za dostatočne preukázané, že hráč 
Mlkvik Samuel sa v zápase 1. ligy mužov – M1 14. kolo / číslo zápasu 662 dňa 04.12.2022 medzi FBS 
Banská Bystrica a ŠK Juventa Žilina K Púchov dopustil napadnutia súpera na hracej ploche a to tým 
spôsobom, že v súboji, bežnom v predbránkovom priestore, zdvihol ruky aj s florbalkou a udrel brániaceho 
hráča zozadu do oblasti hlavy. Za tento zákrok mu bola uložená rozhodcami červená karta a s ňou súvisiaci 
trest do konca zápasu. 

 
Hráč sa k situácii vyjadril, pričom uviedol, že priestupku sa dopustil nechtiac a neúmyselne, 

protihráča chcel krosčekovým spôsobom do oblasti chrbta odsunúť, no florbalka sa skĺzla po lopatke až  
na hlavu súpera. Zákroku mali podľa jeho vyjadrenia predchádzať štuchnutia súpera lakťom. 

 
DK má za to, že reakcia Mlkvika Samuela nebola primeraná danej situácii, pričom tento si mal byť 

vedomý toho, že takéto zákroky na florbalové ihriská nepatria a taktiež, že takýmto zákrokom môže 
protihráča zraniť a teda, že môžu byť zdraviu nebezpečné  

Hráči by počas zápasu mali hrať s rešpektom ku zdraviu súpera a v duchu fair play vyhodnocovať, či 
ich konanie môže viesť k nebezpečnému zákroku voči súperovi. V tomto prípade našťastie k zraneniu hráča 
nedošlo. Takéto správanie sa hráča nie je len v rozpore s duchom športu, florbalu a fair play, ale aj 
absolútne neprípustné. 

 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SZFB (ďalej len „DP“) 

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 
 Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom výkonu funkcie na štyri až dvanásť zápasov, 

prípadne finančnou pokutou. 

 
Pri zvažovaní o výške trestu prihliadla DK k vyjadreniu Mlkvika Samuela, ktorého vzniknutá situácia 

mrzí a ospravedlnil sa za ňu a tiež k tomu, že ešte nebol doposiaľ disciplinárne potrestaný. 
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 Po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania ako aj jeho dôsledkov, DK rozhodla o uložení 
trestu v najnižšej hranici sadzby, ktorú uvádza DP a to zastavenie športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy  
od 18.12.2022, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj preventívny, t.j. výchovný 
charakter.  

 
 
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 a personálny úsek SZFB, Sekretariát SZFB  


