
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/19/52/16-17 
 

V Bratislave dňa 12.1.2017 hod. 16:00 

 

Senát č. 2DS v zložení: 
   Mgr. Radoslav Peciar, predseda senátu 

   Ing. uboš Jakubec  

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

    
 
Previnilec: Róbert Bačo, ČRP 26058 – ospravedlnený 
 
Zákonný zástupca previnilca - 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: zápis o stretnutí č. 9122, 

stanovisko previnilca a klubu HC Košice. 

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a čl. 8 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 3 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
2DS/19/52/16-17 

 
Disciplinárne obvinený hráč Róbert Bačo, ČRP 26058, klub: HC Košice, 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 8.1.2017 v stretnutí Ligy kadetov č. 9122 HC Košice : HK Dukla 
Trenčín obdržal trest v hre (TH) za kopnutie pod a pravidla 152 I. 

 
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 8.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H nepodmienečný trest 

zastavenia činnosti na 3 zápasy s účinnosťou od 9.1.2017. 
 

b) Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho pokynu k DP 
SZ H, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 15,- EUR (slovom: pätnásť EUR) za zápis 
trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia, prevodom na bankový účet SZ H: VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 
0200 0000 0011 8459 3756, VS: 55, ŠS: EČČ, text: číslo rozhodnutia. Menovaný hráč je do toho 
istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípade, že 
menovaný hráč nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu 
uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platite  povinný uviesť správny variabilný 

symbol v zmysle Smernice o variabilných symboloch SZ H a špecifický symbol, ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZ H, alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. V prípade, že 
platba nebude správne identifikovate ná, bude sa považovať za neuhradenú. 

 



Za výkon rozhodnutia pod a písm. a), b) zodpovedá hráč Róbert Bačo.  

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá HC Košice. 

 
Odôvodnenie: 

 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodol, že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie pod a ustanovenia 8.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H, keďže pod a 
doručeného zápisu o stretnutí v zápase Ligy kadetov č. 9122 HC Košice : HK Dukla Trenčín v čase 58:51 

hráč hostí č. 97 (Vereš) ležiaci na ade vo svojom obrannom pásme chytil hráčovi domácich č. 5 (Bačo) 
hokejku a stiahol ju pod svoje telo. Za tento priestupok bol hráčovi hostí uložený menší trest - držanie 
hokejky. Na tento priestupok reagoval hráč domácich č. 5 kopnutím korču ou do hráča hostí č. 97. Toto 
kopnutie bolo pravou nohou do hornej časti tela hráča hostí č. 97, ktorý v tom čase ležal na ade, kopnutie 
malo vyššiu intenzitu, bolo úmyselné, avšak nedošlo k zraneniu hráča hostí č. 97. Za priestupok hráča č. 5 
(Bačo) bol udelený trest v hre pod a P152 I. – kopnutie, ktoré je definované: Hráč, ktorý vykoná prudký 
pohyb korču ou smerom na nejakú časť tela protihráča. Hráčovi, ktorý kopne alebo sa pokúsi kopnúť 
protihráča, bude uložený trest v hre. Senát DK pri výmere trestu prihliadal aj na stanovisko klubu 

a previnilca: Hokejový klub Košice po osobnom pohovore s hráčom a odsúdení jeho faulu v tomto stretnutí 

súhlasí s trestom, ktorý mu bol udelený v tomto zápase (TH). Samotný hráč svoj priestupok hneď na 

striedačke oľutoval a prejavil úprimnú ľútosť, nad svojím konaním na ľade. Konal v zápale súboja a emócií 

zo zápasu. Samotný hráč uviedol že, nemal úmysel kopnúť protihráča. Senát pri výmere trestu aplikoval 

ustanovenie 8.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H ak hokejista kopne, udrie alebo napadne iného 
hokejistu a nedôjde k zraneniu, potrestá sa previnilec zastavením činnosti na 1 až 8 zápasov a po prihliadnutí 

po ahčujúcich okolností a teda, že hráč v minulosti nebol trestaný a svoje konanie úprimne o utoval, udelil 
senát DK previnilcovi trest v dolnej polovici sadzby. Senát DK však dôrazne vyzýva hráča, aby sa 
v budúcnosti vyvaroval výbušného a nešportového konania, ktoré odporuje pravidlám fair-play a adového 
hokeja a ktoré by malo mať za následok opätovné disciplinárne potrestanie hráča v jeho budúcej kariére. 

 

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 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. 9122, stanovisko previnilca a klubu HC 

Košice. 

 

 

V Bratislave dňa 16.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
predseda senátu č. 2DS     predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


