
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/8/24/16-17 

 

V Bratislave dňa 03.11.2016 hod. 17:00 

 

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

   JUDr. Rastislav JakubovičĽ predseda DK SZ H 

   Ing. uboš Jakubec - ospravedlnený 

    
 
Previnilec: Samuel Surovec, ČRP 25603 – 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. 9062, stanovisko klubu HC 05 Banská Bystrica, stanovisko trénera kadetov HC 05 Banská 

Bystrica Mgr. Karola Ozoráka, stanovisko rozhodcov stretnutia č. 9062 Gabriela Hatalu a Erika 

ŠebeňaĽ vyjadrením zákonnej zástupkyne hráča Mgr. Andrey Surovcovej a videozáznamom zo 

stretnutia č. 9039, ktorý bol vyhotovený Mgr. Karolom Ozorákom trénerom HC 05 Banská 

Bystrica.  

  

Predseda senátu predniesol návrh na zastavenie disciplinárneho konania pod a čl. 14.5.3 

Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 2 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 

2DS/8/24/16-17 
 

Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti Samuelovi 
Surovcovi, ČRP 25603 – HC 05 Banská Bystrica za skutok, ktorého sa mal dopustiť dňa 
30.10.2016  v stretnutí  Ligy kadetov č. 9062 HC 05 Banská Bystrica – HKM Zvolen tak, že 
mal v čase 38:13 po bitke na modrej čiare s hráčom hostí, korčuľovať k trestnej lavici kde stál 
jeden z rozhodcov, ktorý si zapisoval čísla hráčov zapojených do šarvátky, pričom tohto 
rozhodcu mal trafiť bodyčekom do ramena, za čo mu bol udelený trest v hre podľa pravidla 
P116 V/1 Pravidiel ľadového hokeja.  
 
Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 2 ZA prijatie rozhodnutia a 0 

hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  
 

Odôvodnenie: 



 
 Disciplinárna komisia na svojom zasadnutí prerokovala skutok disciplinárne obvineného 

hráčaĽ ktorého sa mal dopustiť dňa 30.10.2016  v stretnutí  Ligy kadetov č. 9062 HC 05 Banská 

Bystrica – HKM Zvolen takĽ že mal v čase 38:13 po bitke na modrej čiare s hráčom hostíĽ 
korču ovať k trestnej lavici kde stál jeden z rozhodcovĽ ktorý si zapisoval čísla hráčov zapojených 
do šarvátkyĽ pričom tohto rozhodcu mal trafiť bodyčekom do ramenaĽ za čo mu bol udelený trest 
v hre pod a pravidla P116 V/1 Pravidiel adového hokeja. Takýto popis skutku vyplýva zo zápisu 

o stretnutí. 

 

 Z vyjadrenia rozhodcov stretnutia Gabriela Hatalu vyplývaĽ že úder ramenom disciplinárne 
obvineného hráča spredu do ramena rozhodcu mal byť slabej až strednej intenzityĽ keď hráč 
korču oval okolo rozhodcu. Rozhodca uvedený úder ustál. Disciplinárne obvinený hráč mal pod a 
názoru rozhodcu dostatok času kontaktu predísť a taktiež si rozhodcu nemohol s nikým pomýliťĽ 
pretože v jeho okolí nebol žiadny hráč súpera. Disciplinárne obvinený hráč pretoĽ pod a názoru 
rozhodcu musel o ňom vedieť a aj napriek tomu kontaktu nezabránil.  Rozhodca Erik Šebeň tento 
zákrok nevidelĽ pretože v tej chvíli odde oval iných hráčov bijúcich sa pri mantineli. Disciplinárne 

obvinený hráč sa po udelení trestu v hre rozhodcovi ospravedlnil. 

 

 Zo stanoviska klubu HC 05 Banská Bystrica vyplynuloĽ že disciplinárne obvinený hráč po 
bitke na modrej čiare korču oval k trestnej lavici s úmyslom pozbierať si výstrojĽ pričom pri tomto 
jeho pohybe došlo k zachyteniu rozhodcu stretnutia. 

 

 Z vyjadrenia Mgr. Andrey Surovcovej – zákonnej zástupkyne disciplinárne obvineného 

hráča bolo zistenéĽ že disciplinárne obvinený hráč sa po bitke na modrej čiare otočil a šiel si 

pozbierať výstroj. Pri tomto jeho pohybe došlo ku kontaktu z rozhodcom. Pod a jej názoru zo 
strany disciplinárne obvineného hráča nešlo o úmyselĽ keďže prichádzajúceho rozhodcu v danom 

okamihu nevidel. 

 

 Z vyjadrenia Mgr. Karola Ozoráka – trenéra kadetov HC 05 Banská Bystrica vyplynuloĽ že 
on osobne incident nepostrehol avšak zo stretnutia si vyhotovoval  obrazový záznam. Po vzhliadnutí 
videozáznamu konštatovalĽ že nemal pocitĽ žeby zo strany disciplinárne obvineného hráča išlo 
v prípade kontaktu s rozhodcom stretnutia o úmysel. Na požiadanie bol záznam poskytnutý 
disciplinárnej komisii. 

 

 Z videozáznamu vyhotoveného Mgr. Karolom Ozorákom bolo zistenéĽ že v čase 38:13 došlo 
na modrej čiare k bitke dvoch hráčov. Na uvedenej bitke sa zúčastnil aj disciplinárne obvinený hráč. 
K ukončeniu bitky došlo spontánne bez fyzickej intervencie rozhodcu stretnutia. Po ukončení bitky 
korču oval disciplinárne obvinený hráč smerom k častiam svojej výstroje (hokejkaĽ prilba) ležiacej 
na adovej ploche. Pri tomto pohybe došlo k letmému kontaktu ruky disciplinárne obvineného hráča 
s rukou rozhodcu stretnutia. 

 

 Na základe poskytnutého videozáznamu Disciplinárna komisia konštatujeĽ že opis skutku 
rozhodcom stretnutia nezodpovedá skutočnosti a je tendenčný. V žiadnom prípade nie je možné 
konštatovaťĽ že došlo ku kontaktu ramien disciplinárne obvineného hráča a rozhodcu stretnutia. 

Preto je konštatovanie rozhodcuĽ že dostal od disciplinárne obvineného hráča „bodyčekĽ hit“ Ľ viac 
než nepresné. Uvedený kontakt medzi odchádzajúcim hráčom a rozhodcom vyhodnotila 

Disciplinárna komisia, ako neúmyselný a náhodný nemajúci za následok znevažovanie funkcie 
rozhodcu stretnutia.   

 

 Podľa Pravidla 116 V/1 Pravidiel ľadového hokeja bude uložený trest v hre hráčovi alebo 
funkcionárovi tímu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom dotkne rozhodcu a zosmiešňuje priebeh 
stretnutia.   



 Z vyššie uvedenej formulácie Pravidla č. 116V/1 vyplývaĽ že trest v hre môže byť udelený 
v stretnutí hráčovi iba v prípadoch kumulatívneho (súbežného) splnenia dvoch podmienok. Prvou 

je dotknutie sa rozhodcu a druhou je súbežné zosmiešňovanie priebehu stretnutia. V danom prípade 

z videozáznamu, ani z vyjadrenia samotného rozhodcu nevyplývaĽ žeby disciplinárne obvinený hráč 
zároveň aj akýmko vek spôsobom zosmiešňoval priebeh stretnutia. Disciplinárna komisia preto 

musela jednoznačne konštatovaťĽ že v prípade disciplinárne obvineného hráča neboli splnené 
podmienky pre uloženie trestu v hre. 

 

 V prejednávanom prípade teda Disciplinárna komisia musela konštatovaťĽ že disciplinárne 
obvinený hráč nenaplnil žiadnu zo skutkových podstát  uvedených v článkoch 8 a 9 Prílohy 1A 

Disciplinárneho poriadku SZ H Ľ teda jeho konanie nie je disciplinárnym previnením. 
 

 Z tohto dôvoduĽ keďže neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce postúpenie veci iným 

orgánomĽ došlo k zastaveniu disciplinárneho konania voči disciplinárne obvinenému hráčovi pod a 
čl. 14.5.3 Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Zároveň Disciplinárna komisia odporúča disciplinárne obvinenému hráčovi aj napriek tomu, 

že disciplinárne konanie bolo voči nemu zastavenéĽ aby sa pri svojom ďalšom pôsobení vyhol 
akémuko vek kontaktu s rozhodcami stretnutia a aby dôslednejšie zvažoval svoje správanie 

a pôsobenie na adovej plocheĽ hlavne s oh adom na ich možné následky. Disciplinárna komisia je 
toho názoruĽ že aj v emočne vypätých a vygradovaných situáciách je potrebné konať takĽ aby sa 
minimalizovala možnosť zásahu do integrity ostatných osôb účastných na akomko vek športovom 
zápolení. Disciplinárna komisia si taktiež dovo uje vysloviť želanieĽ aby už samotné prejednanie 
veci a hrozba disciplinárneho postihu boli pre hráča dostatočným poučenímĽ na základe ktorého 
bude v budúcnosti  emočne vypäté situácie riešiť s „chladnou hlavou“.  
 
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. 9062, stanovisko klubu HC 05 

Banská Bystrica, stanovisko trénera kadetov Mgr. Karola Ozoráka – HC 05 Banská Bystrica, 

stanovisko rozhodcov Gabriela Hatalu a Erika Šebeňa, stanovisko Mgr. Andrey Surovcovej, 

videozáznam zo stretnutia vyhotovený Mgr. Karolom Ozorákom. 

 

V Bratislave dňa 03.11.2016 

 

 

 

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

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  


