
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/4/7/16-17 
 
V Bratislave dňa 10.10.2016 hod. 16:00 
 
Senát č. 2DS v zložení: 
   Mgr. Radoslav Peciar, predseda senátu 
   Ing. Ľuboš Jakubec 
   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 
    
 
Previnilec: Martin Čunderlík, ČRP 7176 – 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. 547, stanovisko hráča M. Čunderlíka, správa inštruktora rozhodcov zo stretnutia č. 547 
a videozáznamom zo stretnutia č. 547 uložený vo videoarchíve SZĽH.  
 
 Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa čl. 8 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku 
SZĽH. 
 
 Hlasovanie: 
  ZA - 3 
  PROTI - 0 
  ZDRŽALO SA - 0 
  
 Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

2DS/4/7/16-17 
 

Disciplinárne obvinený hráč Martin Čunderlík, ČRP 7176, klub: HK TRNAVA 
sa uznáva vinným z toho, že dňa 5.10.2016 v stretnutí 1. Hokejovej ligy HK Trnava : HC 07 

Detva obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku podľa pravidla 124 III. 
 

tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 8 
prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZĽH 

 
za to sa mu ukladá  

a) podľa ustanovenia 8.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný 
trest zastavenia činnosti na 7 zápasov s účinnosťou od 6.10.2016. 

 
b) Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 25 DP SZĽH a vykonávacieho pokynu 

k DP SZĽH, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 40,- EUR (slovom: štyridsať 
EUR) za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie je 
určená do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, prevodom na bankový účet SZĽH: 
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 SZĽH. V prípade, že menovaný hráč nepreukáže 
zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie 
disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol 
v zmysle Smernice o variabilných symboloch SZĽH a špecifický symbol, ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZĽH, alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZĽH. 
V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. 

 
Za výkon rozhodnutia podľa písm. a), b) zodpovedá hráč Martin Čunderlík.  
Za výkon rozhodnutia podľa písm. a) zodpovedá HK Trnava. 
 

Odôvodnenie: 
 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodol, že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie podľa článku 8 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZĽH, keďže 
previnilec v zápase 1. Ligy seniorov HK TRNAVA : HC 07 Detva v čase 39:54 nebezpečne zasiahol 
súpera z boku do oblasti hlavy a krku, pričom súper tento úder nečakal a previnilca v momente 
zákroku vôbec nevidel, nakoľko bol z opačnej strany v súboji o puk bránený spoluhráčom 
previnilca. Senát DK taktiež skonštatoval, že previnilec porušil pravidlo ĽH 124 III, v zmysle 
ktorého je napadnutie hlavy a krku definované ako zákrok, pri ktorom hráč ktorý akýmkoľvek 
spôsobom, ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku 
protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s 
ochranným sklom alebo mantinelom. Hráčovi, ktorý zraní alebo bezohľadne ohrozí protihráča 
napadnutím hlavy alebo krku, bude uložený trest v hre. Hráč súpera po zákroku zostal ležať 
bezvládne na ľadovej ploche, kde mu následne bola poskytnutá okamžitá lekárska pomoc. Hráč 
súpera bol po piatich minútach vynesený na nosidlách a dôsledkom úderu do oblasti hlavy a krku 
zápas nedohral. Senátu DK nebola doručená lekárska správa o stave zraneného hráča a tak pri 
kvalifikovaní disciplinárneho previnenia DK prezumovala, že hráč súpera následkom zákroku 
neutrpel ľahšie, príp. ťažšie zranenie. Senát DK následne pri výmere trestu postupoval podľa článku 
8 ods. 1 bod 1. prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZĽH, ktorý za daný zákrok previnilcovi 
ustanovuje sadzbu zastavenia činnosti na 1 až 8 zápasov. Senát DK uložil previnilcovi trest v hornej 
hranici sadzby a to z dôvodu, že previnilec, podľa videozáznamu z predmetného stretnutia, vôbec 
nejavil záujem o odobratie puku hráčovi súpera a nedovolene atakoval súpera s úmyslom zasiahnuť 
ho do oblasti hlavy a krku so zbytočným dôrazom. Napriek tomu, že previnilec v stanovisku 
zaslanom DK svoj čin úprimne oľutoval, hráčovi súpera sa ospravedlnil a vyjadril ľútosť nad 
daným zákrokom, s tým, že nebolo zámerom previnilca súpera zraniť a ani akokoľvek mu ublížiť, 
rozhodla DK, vzhľadom na intenzitu a nebezpečnosť zákroku o udelení nepodmienečného trestu 
zastavenia činnosti na 7 zápasov. 
 
Senát DK SZĽH 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 podľa 
článkov 17 až 20 Disciplinárneho poriadku SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 547 z informačného systému, 
stanovisko hráča M. Čunderlíka, správa inštruktora rozhodcov zo stretnutia č. 547, videozáznam zo 
stretnutia č. 547 – videoarchiv.hockeyslovakia.sk 
 
 
V Bratislave dňa 10.10.2016 



 
 
Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

 predseda senátu č. 2DS    predseda DK SZĽH 
 
Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


