
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/24/64/16-17 
 

V Bratislave dňa 6.2.2017 hod. 16:00 

 

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

   Ing. uboš Jakubec - ospravedlnený  

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

    
 
Previnilec: Martin Boboš (ČRP 19986) – 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. 
10205, stanoviskom previnilca a klubu MHK Humenné videozáznamom zo stretnutia č. 10205  

  

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

 Hlasovanie: 

  ZA - 2 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
2DS/24/64/16-17 

 
Disciplinárne obvinený hráč Martin Boboš (ČRP 19986) klub: MHK Humenné, 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 28.1.2017 v stretnutí 2. ligy seniorov č. 10205 HK Sabinov : MHK 
Humenné obdržal trest v hre (TH) za napadnutie pod a pravidla 122 IV. 

 
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 8 zápasov s účinnosťou od 29.1.2017. 
 

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 Martin Boboš.  

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá MHK Humenné. 



 
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 2. ligy seniorov č. 10205 HK Sabinov : MHK Humenné v čase 55:43 

previnilec po ukončení šarvátky hráča domácich č. 45 a hráča hostí č. 7 úmyselne napadol hráča domácich č. 
45, ktorý stál viac ako 1 meter od mantinelu a nečakal náraz, pričom tento hráč bol neprimerane hrubo 

napadnutý previnilcom., pričom previnilec svojim konaním porušil pravidlo H 122 IV. Napadnutie - Hráč 
po korču ovaní smerom k protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorču uje alebo naskočí na 
protihráča. Hráčovi, ktorý napadnutím zraní alebo bezoh adne ohrozí protihráča, bude uložený väčší trest a 
automaticky osobný trest do konca stretnutia, alebo trest v hre. Senát DK po vzhliadnutí videozáznamu 

skonštatoval, že predmetný zákrok sa stal tak, ako je opísaný v zápise o stretnutí. Senát DK následne 

prihliadal aj na stanovisko klubu a previnilca: M. Bobošovi je ľúto, že takto emotívne zareagoval, ale bol to 
nával emócii počas zápasu. Hráč domácich č. 45 Hopkovič celý zápas vyrýval do hráčov. M. Boboš videl 
dvoch hráčov ako sáču do hráča hostí č. 7 Komarnickisa, tak mu prišiel na pomoc, ramenom sotil hráča 
domácich č. 45 a tým ho hodil do mantinelu. Je mu to ľúto, nešiel s úmyslom niekoho hodiť, nebol pripravený 
na súboj. Senát DK na základe prejednaných skutočností skonštatoval, že zámerom previnilca bolo úmyselne 
zasiahnuť hráča domácich vysokou intenzitou a zraziť tohto hráča na adovú plochu, pričom išlo 
o nebezpečný zákrok, keďže hráč domácich bol v blízkosti mantinelu, nemal po predchádzajúcej šarvátke na 
hlave prilbu a tento prudký zásah absolútne nečakal. Senát DK tak 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“. Vzh adom na ustálenú 
rozhodovaciu prax Disciplinárnej komisie, pri ktorých DK posudzuje nebezpečné úmyselné zákroky trestom 
v hornej polovice sadzby a vzh adom na intenzitu a nebezpečnosť zákroku rozhodol senát DK o udelení 

nepodmienečného trestu zastavenia činnosti na 8 zápasov. 
 

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 2 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. 10205, stanovisko previnilca a klubu 

MHK Humenné, videozáznam zo stretnutia č. 10205. 

 

 

V Bratislave dňa 8.2.2017 

 

 

 

 

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

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


