
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 
3DS/5/6/16-17 

 

 

V Bratislave dňa 9.1.2017 o 17:00 hod. 

 

 

Senát č. 3DS v zložení: 
            JUDr. Peter urian, predseda senátu 

            Branislav Kvetan 

            Matúš Mészáros 

 Andrej Nedorost - ospravedlnený 

             

 

Previnilec: Benjamin Dorner, ČRP  21112  – 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:                  

Zápisom o stretnutí č. 10120, Vyjadrením KMH Budapest a hráča Benjamina Dornera, 

Vyjadrením  MHK Ružomberok, Vyjadrením rozhodcu stretnutia Norberta Drugu. 
 

    Po prerokovaní veci v senáte predseda senátu predniesol návrh trestu pod a                                      
čl. 6.2.1. prílohy 1  Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

    Hlasovanie: 

        ZA - 3 

        PROTI - 0 

        ZDRŽALO SA - 0 

     

 

    Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
3DS/5/6/16-17 

 

Disciplinárne obvinený hráč Benjamin Dorner, ČRP 21112, klub: KMH Budapest 
sa uznáva vinným z toho, že dňa 27.12.2016 v stretnutí 2. Ligy seniorov č. 10120                                                    

KMH Budapest – MHK Ružomberok v čase 18:02 zápasu po prerušení hry, po bitke 
a po  rozde ovaní čiarovými rozhodcami úmyselne nap ul hosťujúcemu hráčovi súpera 

č.19 do tváre.  

 tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 
6.2.1. prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H,  

 



za to sa mu ukladá  
 

a. pod a ustanovenia 6.2.1. prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H 
nepodmienečný trest zastavenia činnosti na dva mesiace s účinnosťou                               
od 28.12.2016. 

 
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 alšie 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 Benjamin Dorner.  

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá KMH Budapest.  

 

 

Odôvodnenie:  
 
       Z podkladov, ktoré mal disciplinárny senát k dispozícii zo stretnutia 2. Ligy seniorov             

č. 10120 hraného dňa 27.12.2016 KMH Budapest – MHK Ružomberok vyplýva, že v čase 
18:02 zápasu po prerušení hry, po bitke a po rozde ovaní čiarovými rozhodcami hráč                    
KMH Budapest Benjamin Dorner úmyselne nap ul hosťujúcemu hráčovi súpera č.19 do tváre, 

za čo obdržal  trest v hre (TH) za P utie  pod a pravidla H 162. 

 
Pravidlo 162 P UTIE  

DEFINÍCIA: Hráč počas stretnutia op uje protihráča, diváka alebo kohoko vek na zimnom 
štadióne.  
I. Hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý počas stretnutia op uje protihráča alebo 
kohoko vek na zimnom štadióne, bude uložený trest v hre.  
II. Krvácajúcemu hráčovi, ktorý úmyselne utiera svoju krv na protihráča alebo kohoko vek na 
zimnom štadióne, bude uložený trest v hre za p utie. 

 

       Po prerokovaní veci a vyhodnotení dostupných podkladov disciplinárny senát uvádza,                        

že vychádzal z opisu  skutku, ktorý je kladený previnilcovi za vinu v stave, ktorý vyplýva                       

z Vyjadrenia klubov a disciplinárne obvineného hráča Benjamina Dornera a Vyjadrenia 

rozhodcu Norberta Drugu. 

 

       Tréner KMH Budapest vo svojom vyjadrení uviedol, že mu hráč Benjamin Dorner 

potvrdil, že súpera op ul, následne sa mu (trénerovi) ospravedlnil a požiadal ho, aby  

ospravedlnenie odovzdal aj postihnutému hráčovi hostí. Tréner KMH Budapest Štefan Mega 



alej uviedol, že by to urobil  aj ak by ho hráč Dorner o to nepožiadal, zároveň sa v mene 

KMH Budapest ospravedlnil aj trénerovi MHK Ružomberok. Ku konania hráča Benjamina 
Dornera uviedol, že ten za príčinu svojho konania uviedol frustráciu a ve ké emócie, ktoré ho 

premohli. 

 

       Rozhodca stretnutia tiež uviedol, že pri rozde ovaní čiarovými rozhodcami po bitke 

v čase 18:02 stretnutia, hráč  KMH Budapest Benjamin Dorner úmyselne nap ul hosťujúcemu 
hráčovi č.19 do tváre za čo  mu udelil TH pod a pravidla 162/1. 

 

       Disciplinárny senát pri hodnotení skutku vychádzal z uvedených vyjadrení,                            

ktoré potvrdzujú, že skutok spáchal disciplinárne obvinený a stal sa tak, ako je uvedené                        

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

       Na základe zhodnotených skutočností konajúci senát konštatuje, že konanie previnilca                 
je potrebné vyhodnotiť ako disciplinárne previnenie pod a článku 6 bodu 6.2.1.                                         
prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

Pod a bodu 6.2.1 Prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu adového 
hokeja: 

   Za urážky súpera, spoluhráča, trénerov, funkcionárov, usporiadate ov a divákov ťažšie 

prípady (ponižovanie, p uvanie, vyhrážanie, vulgárne urážky) potrestá sa previnilec 

zastavením činnosti: 

 prvý prípad 1 – 2 mesiace 

alší prípad 2 – 4 mesiace. 

 

       Pri určovaní výšky trestu  sa disciplinárny senát pohyboval v disciplinárnom poriadku 

určenom rozpätí trestu zastavenia činnosti, pre daný druh disciplinárneho previnenia,                      

a to v rozmedzí 1 – 2 mesiace. Disciplinárny senát uložil previnilcovi trest na hornej hranici 
určenej sadzby, a to po zoh adnení povahy disciplinárneho previnenia, ako aj na základe 

skutočnosti, že posudzované previnenie hráča je v športovej súťaži neakceptovate né.  
 

       Uvedené rozhodnutie je zároveň v súlade s existujúcou rozhodovacou činnosťou 
disciplinárnych senátov. 

 

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. 10120, Vyjadrenie klubu 

KMH Budapest a hráča Benjamina Dornera, Vyjadrenie  MHK Ružomberok, Vyjadrenie 
rozhodcu stretnutia Norberta Drugu. 



 

 

 

 

V  Bratislave dňa 9.1.2017 

 

 

 

    JUDr. Peter urian v.r.                JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

    predseda senátu č. 3DS                predseda DK SZ H 

 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Peter urian 

 


