
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/20/2022-2023 

voči 
 

HANUS Adam, FK Martinské Medvede, Novákova 2, 036 01 Martin 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci nešportového správania sa voči rozhodcom použitím hrubého 
vulgárneho výrazu v zápase 1. ligy dorastencov – Divízia Východ – 3. kolo / číslo zápasu 1208 dňa 
25.01.2023  medzi FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina a Florbalová Akadémia Martin 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 4. písm. b) DP rozhodla potrestať hráča Hanusa Adama 

 
zastavením športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy od 01.02.2023. 

 
Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí klub FK Martinské Medvede poplatok disciplinárneho konania 

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

DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov zápasu dospela k záveru, že hráč Hanus Adam 
sa dopustil disciplinárneho previnenia nešportového správania sa voči rozhodcom použitím hrubého 
vulgárneho výrazu a to tak, že v 3. tretine v čase 45:40 min., kedy bol hráčovi Hanusovi Adamovi odpískaný 
útočný faul a z následnej rozohratej štandardnej situácie a protiútoku domáci v čase 45:49 skórovali, hráč 
Hanus Adam zo striedačky zakričal smerom k rozhodcovi hrubý vulgarizmus. 

Za uvedené bola Hanusovi Adamovi uložená rozhodcami červená karta a s ňou súvisiaci trest  
do konca zápasu. 

 DK konštatuje, že takéto správanie hráča a obzvlášť v mládežníckej kategórii na florbalové zápasy 
nepatrí. Fakt, že hráč nie je spokojný s rozhodovaním rozhodcov, nie je ospravedlnením pre nešportové 
vystupovanie voči ním.  

DK pri rozhodovaní prihliadala na to, že Hanus Adam doposiaľ disciplinárne trestaný,  
za svoje konanie sa bezprostredne po ukončení zápasu ospravedlnil, preto po zvážení všetkých skutočností, 
závažnosti konania uložila trest v najnižšej hranici sadzby, ktorú uvádza DP a to zastavenie športovej 
činnosti na 4 (štyri) zápasy od 01.02.2023, 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 
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