
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/21/55/16-17 
 

V Bratislave dňa 19.1.2017 hod. 16:00 

 

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

   Ing. uboš Jakubec  

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

    
 
Previnilec: Ján Marek Trebichavský (ČRP 23612) – 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. 2252, 

stanovisko previnilca, klubu HK DUKLA Trenčína stanoviskom rozhodcu zápasu M. Krista. 
  

Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a čl. 7 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/21/55/16-17 

 
Disciplinárne obvinený hráč Ján Marek Trebichavský (ČRP 23612), klub: HK DUKLA Trenčín, 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 15.1.2017 v stretnutí Extraligy dorastu č. 2252 HK DUKLA Trenčín : 
HK Spišská Nová Ves obdržal trest v hre (TH) za NESPH pod a pravidla 168 VI. (2). 

 
tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 7 prílohy 1 A 

Disciplinárneho poriadku SZ H 
 

za to sa mu ukladá  
a) pod a ustanovenia 7.2.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H nepodmienečný trest 

zastavenia činnosti na 8 zápasov s účinnosťou od 16.1.2017. 
 

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 30,- EUR (slovom: tridsať 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 Ján Marek Trebichavský.  

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá HK DUKLA Trenčín. 

 
Odôvodnenie: 

 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodol, že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie pod a ustanovenia 7.2.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H, keďže pod a 
doručeného zápisu o stretnutí v zápase Extraligy dorastu č. 2252 HK DUKLA Trenčín : HK Spišská Nová 
Ves v čase 28:50 previnilec pri odchode na trestnú lavicu v strednom pásme v blízkosti územia rozhodcov 

previnilec po udelení predchádzajúcich trestov (OT, OK za vulgárne napádanie rozhodcu) naďalej vulgárne 

napádal hlavného rozhodcu slovami: „Choď do p..e ty b......t ! Svoje komplexy si rieš na niekom inom ty k...t 
s......ý!“ Následne sa previnilec pred začiatkom 3. tretiny vo vestibule pred hracou plochou už v civilnom 

oblečení slovne vyjadril na adresu hlavnému rozhodcu: „To pískaš, ty b......t!“. Senát DK následne prihliadal 

aj na doplňujúce stanovisko hlavného rozhodcu M. Krista k TH: „pridávam ešte bližšiu špecifikáciu za čo bol 
previnilcovi udelený prvý OT a následne druhý OT (168/III./2). Bolo to za vyjadrenie z jeho strany, citujem: 

"Nezavadzaj tu do p..e!", v momente keď sme sa nachádzali v blízkosti diania (v protipohybe), kde bol puk v 

obrannom pasme domácich. Druhý OT udelený previnilcovi za následné vulgárne vyjadrovanie sa voči HR, 
citujem: "Ty si fakt k...t, choď do p..e!" pričom gestikuloval rukou zamávaním smerom na HR. Senát DK sa 

taktiež zaoberal aj stanoviskom previnilca k udelenému TH a to nasledovne: Celá situácia nastala počas 2. 
tretiny, keď sa mi hlavný rozhodca druhýkrát počas konkrétneho striedania priplietol do cesty pri získavaní 

čistého puku so súperom za chrbtom a takto takmer daroval súperovi príležitosť. Rozhodca sa nemôže 
čudovať, že mi v takejto situácii utiekla nadávka, v zápale hry sa takéto veci proste stávajú a to dosvedčí asi 
každý hráč. Po inkasovanom osobnom treste som samozrejme „vybuchol“, aj keď moje slová neboli 
štylizované tak, ako sú v zápise a jednalo skôr o „mrmlanie pod nos“, ako o priame verbálne napadnutie 

rozhodcu, ako je v zápise.... Napriek tomu, som si svojho previnenia plne vedomý a som pripravený niesť 
následky. V budúcnosti budem podobným previneniam predchádzať, aby sa podobná situácia neopakovala. 
Po vyhodnotení všetkých dôkazov senát DK pri výmere trestu aplikoval ustanovenie 7.2.1 prílohy 1 

A Disciplinárneho poriadku SZ H za hrubé, vulgárne urážky rozhodcu potrestá sa previnilec zastavením 
činnosti v prvom prípade na 6 až 10 zápasov a udelil previnilcovi trest v strede príslušnej sadzby. DK SZ H 
vzh adom na uvedené skutočnosti dôrazne upozorňuje menovaného previnilca, že sa, síce v zápale hry a pod 

vplyvom emócií, dopustil závažného disciplinárneho previnenia voči rozhodcovi zápasu a upozorňuje 
previnilca, aby sa zdržal obdobného nešportového konania nie len v tejto sezóne, ale aj v budúcej kariére, 

pričom za opätovné obdobné disciplinárne previnenie v tomto súťažnom období bude previnilcovi uložený 
pod a ustanovenia 7.2.2 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H trest zastavenia činnosti na 2 až 4 
mesiace. 

  

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. 2252, stanovisko previnilca, klubu HK 

DUKLA Trenčína a stanoviskom rozhodcu zápasu M. Krista. 
 

V Bratislave dňa 24.1.2017 

 

 

 

 

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

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


