
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/23/63/16-17 
 

V Bratislave dňa 26.1.2017 hod. 16:30 

 

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

   Ing. uboš Jakubec  

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

    
 
Previnilec: Dávid Bortňák (ČRP 14054) – ospravedlnený 
 
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. 
10180, stanoviskom previnilca a klubu HK Sabinov a stanoviskami rozhodcov stretnutia č. 10180 

a videozáznamom zo stretnutia č. 10180 uložený vo videoarchíve SZ H. 
  

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/23/63/16-17 

 
Disciplinárne obvinený hráč Dávid Bortňák (ČRP 14054) klub: HK Sabinov, 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 21.1.2017 v stretnutí 2. ligy seniorov č. 10180 HK Bardejov : HK 
Sabinov obdržal trest v hre (TH) za napadnutie rozhodcu pod a pravidla 116 V (1). 

 
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 8.6.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H nepodmienečný trest 

zastavenia činnosti na 24 zápasov s účinnosťou od 22.1.2017. 
 

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 Dávid Bortňák.  



Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá HK Sabinov. 

 
Odôvodnenie: 

 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodol, že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie pod a ustanovenia 8.6.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H, keďže pod a 
doručeného zápisu o stretnutí v zápase 2. ligy seniorov č. 10180 HK Bardejov : HK Sabinov v čase 53:37 

hlavný rozhodca prerušil hru z dôvodu ukladania trestu hráčovi hostí č. 50 Bortňák Dávid za seknutie. Po 
prerušení hry a zasignalizovaní trestu hráčovi hostí č. 50 došlo ešte k slovnej výmene názorov s hráčmi 
domáceho družstva. Čiarový rozhodca Michal Jurko pristúpil k trestanému hráčovi hostí č. 50, aby ho 

odviedol na trestnú lavicu. Hráč hostí č. 50 počas odprevádzania na trestnú lavicu čiarovým rozhodcom 
Michalom Jurkom doňho rukami sotil tak, že čiarový rozhodca padol na ad, pričom pádu na ad  navyše 
predchádzal neúmyselný úder hokejkou previnilca do oblasti tváre a krku menovaného rozhodcu. Na základe 

uvedeného bol previnilcovi trest uložený pod a pravidla H 116 V (1) Napádanie rozhodcu - Pokus hráča 
alebo funkcionára tímu protestovať alebo spochybňovať rozhodnutia rozhodcov, voči rozhodcom používať 
neslušné, vulgárne alebo urážlivé výrazy alebo gestá, opľuť rozhodcu alebo fyzicky napadnúť rozhodcu. Trest 
v hre bude udelený hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom dotkne rozhodcu a 
zosmiešňuje priebeh stretnutia. Po vzhliadnutí videozáznamu daného zákroku senát DK skonštatoval, že 
situácia sa stala tak ako je opísaná v zápise o stretnutí, pričom senát DK jednoznačne vyhodnotil úder 

previnilca hokejkou do tváre a krku rozhodcu ako neúmyselný. Senát DK následne prihliadal aj na 

vyjadrenia rozhodcu M. Jurka „Po prerušení hry som ja ako ČR prikorčuľoval k hlavnému rozhodcovi, ktorý 

ukladal vyššie spomínaný trest a k hráčovi Sabinova č. 50. Trestaného hráča som sa snažil upokojiť 
a požiadal som ho aby išiel na trestnú lavicu. V tom sa hráč Sabinova č. 50 otočil a rukami v ktorých mal 
hokejku ma udrel do hrudníka a hokejkou po krku po ktorom som spadol na ľadovú plochu. Hráč si bol 

vedomý svojho nesprávneho konania, za ktoré sa mi prišiel po skončení zápasu ospravedlniť do kabíny 
rozhodcov. K udelenému trestu sa vyjadril aj rozhodca P. Nazarej „Ja a čiarový rozhodca Michal Jurko sme 
po prerušení hry prikorčuľovali do útočného pásma medzi hráčov s cieľom ukľudniť situáciu a predísť 
ďalšiemu kontaktu hráčov. Čiarový rozhodca Michal Jurko prikorčuľoval do priestoru pred bránkou k 
hráčovi č. 50 Dávidovi Bortňákovi a hlavnému rozhodcovi V. Smerekovi. Následne čiarový rozhodca M. 
Jurko korčuľoval spolu s hráčom D. Bortňákom, aby ho odprevadil na trestnú lavicu. Hráč D. Bortňák sa 
počas odprevádzania otočil, udrel čiarového rozhodcu rukami do oblasti hrude a následne ho svojou 
hokejkou trafil do oblasti hlavy. Hneď potom hráč D. Bortňák odišiel sám na trestnú lavicu.“ Senát DK 

prihliadal aj na vyjadrenie previnilca, pod a ktorého previnilec udrel rozhodcu neúmyselne s tým, že išlo iba 
o reflex, previnilec sa za svoje konanie po zápase okamžite ospravedlnil rozhodcovi M. Jurkovi a svoje 

konanie úprimne utuje. Senát pri výmere trestu aplikoval ustanovenie 8.6.1 prílohy 1 A Disciplinárneho 

poriadku SZ H „Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu dopustí fyzického napádania iného 
športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase (nedokonaný čin nižšej intenzity), potrestá 
sa previnilec zastavením činnosti na  24 – 36 zápasov.“ Na základe prejednaných skutočností, vzh adom na 
ustálenú rozhodovaciu prax Disciplinárnej komisie, udelil disciplinárny senát previnilcovi trest zastavenia 

činnosti v najnižšej možnej výške, keďže je v tomto prípade výška trestu už nato ko prísna, že je pre 
previnilca dostatočným varovaním, aby sa podobného konania už nikdy nedopustil. 
  

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. 10180, stanovisko previnilca a klubu HK 

Sabinov, stanoviská rozhodcov stretnutia č. 10180 a videozáznam zo stretnutia č. 10180 uložený vo 
videoarchíve SZ H. 
 

 

 



V Bratislave dňa 30.1.2017 

 

 

 

 

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

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


