
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/27/82/16-17 

 

V Bratislave dňa 16.3.2017 hod. 16:30 

 

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

   Ing. uboš Jakubec  
   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H    
 
Previnilec: Peter Havran, ČRP 25110 – 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. 4317, stanovisko klubu HC Lučenec, vyjadrenia rozhodcov zápasu č. 4317. 
  

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/27/82/16-17 

 
Disciplinárne obvinený hráč Peter Havran, ČRP 25110, klub: HC Lučenec 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 11.03.2017 v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4317 HK Lokomotíva 
Nové Zámky – HC Lučenec obdržal trest v hre (TH) pod a pravidla H 168 VI. (2),  

tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 7 
prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H, čím  

naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 7.2. 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 12.03.2017. 
b) pod a ustanovenia 44.4. Disciplinárneho poriadku SZ H sa výkon trestu presúva na 

nasledujúce súťažné obdobie (súťažné obdobie 2017/2018). 
c) 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), c) zodpovedá hráč Peter Havran.  
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a), b) zodpovedá klub HC Lučenec. 
 

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 1. ligy dorastu č. 4317 HK Lokomotíva Nové 

Zámky – HC Lučenec v čase 59:59 Peter Havran slovne zaútočil na rozhodcu zápasu M. Žáka, 
pričom používal obscénne gestá (vztýčený prostredník). Za toto konanie bol previnilcovi uložený 
trest v hre pod a pravidla 168 VI. (2) Nešportové správanie sa - Hráč alebo funkcionár tímu, ktorý 
poruší pravidlá týkajúce sa športového správania sa, fair play a rešpektu. Trest v hre sa uloží 
hráčovi alebo funkcionárovi tímu, ktorý používa vulgárne, obscénne gestá voči ktorýmkoľvek 
osobám na ľadovej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku, a to pred, počas alebo po stretnutí. Senát 

DK následne pri výmere trestu vzal do úvahy aj vyjadrenie rozhodcu M. Žáka Po menšej šarvátke a 
upokojení situácie na ľadovej ploche hráč hostí č. 19 P. Havran, stojaci v blízkosti vlastnej hráčskej 
lavice, navyše vo funkcii kapitán, mi adresoval z blízkosti asi dvoch metrov viaceré vulgárne slová 

(v.......ý k...t, vylučujete p........y a ďalšie), pričom pôsobil ako nepríčetný a v totálnom amoku. 

Všetko zakončil viackrát vztýčeným prostredníkom, ktorý bol jednoznačne mierený nielen na moju 
osobu, ale aj adresu prítomných divákov. Za toto konanie mu bol uložený TH a odobratý 

registračný poplatok. Následne vzal senát DK na vedomie aj vyjadrenie klubu HC Lučenec Hráč 
Peter Havran bol vypočutý a podľa jeho slov sa nechal vyprovokovať situáciou keď traja hráči bili 
spoluhráča a tak so striedačky skočil na ľad za čo sa ospravedlňuje, že nezvládol svoje emócie, svoj 

čin ľutuje. V zmysle závažnosti uvedených skutočností senát DK aplikoval ustanovenie 7.2.1 

prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H a uložil previnilcovi na základe ustálenej rozhodovacej 
praxe DK SZ H trest zastavenia činnosti v strede príslušnej sadzby. 
 

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. 4317, stanovisko klubu HC 
Lučenec, vyjadrenia rozhodcov zápasu č. 4317. 
 

V Bratislave dňa 16.3.2017 

 

 

 

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

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


