
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 
 

3DS/4/4/16-17 

 
 
V Bratislave dňa 10.11.2016 o 17:00 hod. 
 
 
Senát č. 3DS v zložení: 
            JUDr. Peter urian, predseda senátu 
            Branislav Kvetan 
            Andrej Nedorost 
            Matúš Mészáros 
             
 
Previnilec: Dušan Tomek, ČRP  6251  – neprítomný 
 
Iné prítomné osoby: nikto 
 

      Predseda senátu otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 
previnilcovi za vinu. Predseda senátu taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: zápisom 
o stretnutí č. 10134, Vyjadrením a ospravedlnením neúčasti Dušana Tomeka, Vyjadrením                      
HK Brezno, Vyjadrením rozhodcov stretnutia Bc. Juraja TornayaĽ Mgr. Petra LukáčaĽ   
Martina Ordzovenského, ako aj s videozáznamom zo stretnutia. 
 
    Po prerokovaní veci v senáte predseda senátu predniesol návrh trestu pod a                                     
čl. 8 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 
    Hlasovanie: 
        ZA - 4 
        PROTI - 0 
        ZDRŽALO SA - 0 
     
 
    Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

3DS/4/4/16-17 
 

Disciplinárne obvinený hráč Dušan Tomek, ČRP 6251, klub: HK Brezno 
 

sa uznáva vinným z tohoĽ že dňa 5.11.2016 v stretnutí 2. Ligy seniorov č. 10134                                                    
HC Rebellion Gelnica – HK Brezno v čase 59:46 zápasu pri vhadzovaní značnou 

intenzitou sekol  čiarového rozhodcu do oblasti predkolenia, 
 



 tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 8 
prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H,  

 
za to sa mu ukladá  

 
a. pod a ustanovenia 8.7.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H 

nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 42 zápasov s účinnosťou                               
od 10.11.2016. 

 
b. Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho 

pokynu k DP SZ HĽ čl. 9 a 33Ľ ods. 4Ľ písm. b) uhradiť čiastku 30Ľ- EUR 
(slovom: tridsať EUR) za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť 
stanovenej sankcie je určená do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutiaĽ 
prevodom na bankový účet SZ H: VÚB a.s.Ľ číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 
0011 8459 3756Ľ VS: 55Ľ ŠS: EČČĽ text: číslo rozhodnutia. Menovaný hráč je do 
toho istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. 
V prípadeĽ že menovaný hráč nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného 
termínuĽ budú voči nemu uplatnené alšie disciplinárne dôsledky. Pri platbe je 
platite  povinný uviesť správny variabilný symbol v zmysle Smernice o variabilných 
symboloch SZ H a špecifický symbolĽ ktorý je totožný s evidenčným číslom člena 
SZ H alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. V prípadeĽ že platba nebude 
správne identifikovate náĽ bude sa považovať za neuhradenú. 

 
 
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a), b) zodpovedá hráč Dušan Tomek.  
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá HK Brezno.  
 
 

Odôvodnenie:  
 
       Zo zápisu zo stretnutia č. 10134 HC Rebellion Gelnica – HK Brezno, ako                                       
aj z videozáznamu zo stretnutia je zrejméĽ že v čase 59:46 zápasu pri vhadzovaní v obrannom 
pásme domácich disciplinárne obvinený sekol  značnou intenzitou čiarového rozhodcu 
Martina Ordzovenského do oblasti predkolenieĽ za čo obdržal  trest v hre (TH) za Napadnutie 
rozhodcu  pod a pravidla H 116 V1. 

 
 
Pravidlo 116  V1 NAPÁDANIE ROZHODCOV znie: 

„DEFINÍCIA: Pokus hráča alebo funkcionára tímu protestovať alebo spochybňovať 
rozhodnutia rozhodcovĽ voči rozhodcom používať neslušnéĽ vulgárne alebo urážlivé výrazy 
alebo gestáĽ op uť rozhodcu alebo fyzicky napadnúť rozhodcu.“ 

 

       Po prerokovaní veci a vyhodnotení dostupných podkladov disciplinárny senát uvádza,                        
že vychádzal z opisu  skutkuĽ ktorý je kladený previnilcovi za vinu v stave, ako je popísaný 
v zápise o stretnutí č. 10134. alej vychádzal z Vyjadrenia a ospravedlnenia neúčasti                      
Dušana TomekaĽ Vyjadrenia HK Brezno, Vyjadrenia rozhodcov Bc. Juraja Tornaya,                       
Mgr. Petra LukáčaĽ Martina Ordzovenského, a najmä z videozáznamu zo stretnutia. 
 



       Rozhodca Mgr. Peter Lukáč v písomnom vyjadrení uviedolĽ že v čase 59:46 zápasu 
avizoval zakázané uvo nenie domáceho mužstva (Gelnica), ktoré následne čiarový rozhodca 
Ordzovenský odpískal a šiel pre puk do obranného pásma Brezna. Od okamžiku kedy 
zodvihol puk z adovej plochy až do momentuĽ kedy boli obe mužstva pripravené                              
na vhadzovanie v obrannom pásme domáceho družstva s ním korču oval hráč Brezna číslo    
88 Dušan Tomek. Počas korču ovania stále niečo rozprával čiarovému rozhodcovi 
Ordzovenskému. Následne hráči zaujali správne postavenie na vhadzovanie v obrannom 
pásme domáceho družstva. Čiarový rozhodca Ordzovenský zapískal na znakĽ že je pripravený 
vhadzovať. Hráč domáceho družstva zaujal postavenie na vhadzovanie a položil hokejku                   
na ad. Hráč hostí č. 88 Dušan Tomek zaujal postavenie na vhadzovanie a položil hokejku na 
ad. Následne čiarový rozhodca Ordzovenský vhodil medzi hráčov puk. Hráč hostí                                

č. 88 sa napriahol a sekol čiarového rozhodcu Ordzovenského v oblasti predkolenie celou 
silouĽ ktorý následne padol na ad. Hlavný rozhodca Tornay následne odpískal a hráčovi hostí 
č. 88 Dušanovi Tomekovi udelil trest pod a pravidla H 116. V. 1. napádanie rozhodcu. 
 
      Vyjadrenie rozhodcu Mgr. Petra Lukáča potvrdzovali hlavný rozhodca ako aj                             
Martin OrdzovenskýĽ ktorý bol ako čiarový rozhodca napadnutý. 
 
       Dušan Tomek  - previnilec v písomnom vyjadrení uviedol:   „do konca stretnutia ostávalo                     
25 sekúnd, my sme prehrávali o dva góly a hrali power play. Pred odchodom na adovú 
plochu zo striedačky som od trénera Pavla Sásika dostal jednoznačný pokyn vyhrať 
vhadzovanie. Ke  rozhodca vhodil buly snažil som sa ho vyhrať k pravému mantinelu, kde 
stál spoluhráč, alebo zablokovať súperovu hokejkuĽ aby spoluhráč mohol získať vo ný puk. 
Súperovu hokejku som však netrafil a následným pohybom som nechtiac zasiahol čiarového 
rozhodcu do nohy. Týmto by som sa mu sa chcel ospravedlniť, ale neurobil som to úmyselne. 
K zasiahnutiu došlo nešťastnou náhodou.“ 
 
       HK Brezno vo svojom vyjadrení tvrdilĽ že nešlo o úmyselné konanie hráča                                
ale o nešťastnú náhodu a hráč plnil len pokyn trénera  „vyhrať buly na pravého obrancu“. 

alej klub uviedolĽ že ke  pískal zápasy HK Brezno rozhodca Tornay, vždy Breznu udelil 
trest v hre. 
 
       Disciplinárny senát pri hodnotení skutku vychádzal z uvedených vyjadrení,                            
ale rozhodujúcim dôkazom v danej veci bol videozáznam zo stretnutia, ktorý presne a 
preh adne zachytáva celú situáciu a potvrdzujeĽ že skutok spáchal disciplinárne obvinený 
a stal sa tak, ako ho opísali rozhodcovia stretnutia. Pre úplnosť disciplinárny senát uvádzaĽ                
že pri ukladaní druhu trestu a jeho výmery nehodnotil údajný slovný atak previnilca voči 
rozhodcovi, lebo tento sa nepodarilo preukázať. Vyjadrenia disciplinárne obvineného, ako aj 
HK Brezno vyhodnotil disciplinárny senát ako účelové tvrdeniaĽ ktoré sú v rozpore 
s vykonanými dôkazmi. 
 
       Na základe zhodnotených skutočností konajúci senát konštatujeĽ že konanie previnilca                 
je potrebné vyhodnotiť ako disciplinárne previnenie pod a článku 8 bodu 8.7                                         
prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 
 

 

 

 



Pod a bodu 8.7 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu adového hokeja: 

     „Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu dopustí fyzického napádania iného 
športového odborníka alebo diváka predĽ počas alebo po zápase (dokonaný čin vyššej 
intenzity)Ľ potrestá sa previnilec zastavením činnosti alebo vylúčením z činnosti v SZ H                                   
prvý prípad 36 -  48 zápasov;  alší prípad vylúčenie z činnosti SZ H.“ 

 
       Pri určovaní výšky trestu  sa disciplinárny senát pohyboval v disciplinárnom poriadku 
určenom rozpätí  trestu zastavenia činnostiĽ pre daný druh disciplinárneho previnenia,                      
a to v rozmedzí 36 – 48 zápasov. Disciplinárny senát uložil previnilcovi trest v polovici 
určenej sadzby, a to po zoh adnení povahy disciplinárneho previneniaĽ okolností za ktorých 
k nemu došlo, ako aj vzh adom na osobu previnilca.  
 
 
       Záverom disciplinárny senát uvádzaĽ že trest zastavenia činnosti na 42 zápasov 
nepodmienečne je trestomĽ ktorý výrazne zasahuje do hráčskej kariéry disciplinárne 
obvineného,  v danej situácii, je ale primeranou sankciou v prípade úmyselného napadnutia 
rozhodcu hráčom. Uložený trest zároveň vyjadruje záujem vyplývajúci aj z Disciplinárneho 
poriadku Slovenského zväzu adového hokeja, a to ochranu športových odborníkov 
(rozhodcov) pred útokmi zo strany hráčov alebo tretích osôb. 
 
Uvedené rozhodnutie je zároveň v súlade s existujúcou rozhodovacou činnosťou 
disciplinárnych senátov. 
 
Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie 
rozhodnutia a 0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia 

Poučenie: 
 
    Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia pod a 
článkov 17 až 20 Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 10134 z informačného 
systému, Vyjadrenie a ospravedlnenie neúčasti Dušana Tomeka, Vyjadrenie HK Brezno,  
Vyjadrenia rozhodcov stretnutia Bc. Juraja TornayaĽ Mgr. Petra LukáčaĽ Martina 
Ordzovenského a videozáznam zo stretnutia HK Rebellion Gelnica – HK Brezno. 
 
 
 
V  Bratislave dňa 10.11.2016 
 
 
 
    JUDr. Peter urian v.r.                JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

    predseda senátu č. 3DS                predseda DK SZ H 
 

Zápis vyhotovil JUDr. Peter urian 


