
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/3/4/16-17 
 

V Bratislave dňa 3.10.2016 hod. 16:30 

 

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

   Ing. uboš Jakubec 

   Branislav Medzihorský - neprítomný 

    
 
Previnilec: Juraj JankulaĽ ČRP 22580 – 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. 2050, stanovisko klubu MMHK Nitra a videozáznamom zo stretnutia č. 2050 uložený vo 
videoarchíve SZ H.  
 

 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/3/4/16-17 
 

Disciplinárne obvinený hráč Juraj JankulaĽ ČRP 22580, klub: MMHK Nitra 
sa uznáva vinným z tohoĽ že dňa 24.9.2016 v stretnutí Extraligy dorastu č. 2050                

MMHK Nitra : MHKM Skalica obdržal trest v hre (TH) za napadnutie zozadu pod a 
pravidla 123 III. 

 
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 4 zápasy s účinnosťou od 25.9.2016. 
 

b) Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho pokynu 
k DP SZ HĽ čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 30Ľ- EUR (slovom: tridsať 
EUR) za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie je 



určená do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutiaĽ prevodom na bankový účet SZ H: 
VÚB a.s.Ľ číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 55Ľ ŠS: EČČĽ text: 
číslo rozhodnutia. Menovaný hráč je do toho istého termínu povinný zaslať doklad 
o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípadeĽ že menovaný hráč nepreukáže 
zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínuĽ 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 symbolĽ ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZ HĽ alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. 

V prípadeĽ že platba nebude správne identifikovate náĽ bude sa považovať za neuhradenú. 
 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a)Ľ b) zodpovedá hráč Juraj Jankula.  

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá MMHK Nitra. 
 

Odôvodnenie: 
 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodolĽ že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie pod a článku 8 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ HĽ keďže 
previnilec v zápase Extraligy dorastu MMHK Nitra : MHKM Skalica v čase 51:14 pri prerušení hry 
po zakázanom uvo není strčil oboma rukami zozadu približne 2 metre pred mantinelom do hráča 
súpera, ktorý kontakt nečakalĽ následne čoho vletel tvárou do mantinelu. Senát DK  taktiež 
skonštatovalĽ že previnilec porušil pravidlo 123 III., v zmysle ktorého je napadnutie zozadu 

definované ako zákrok na hráčaĽ pri ktorom hráč neočakáva nebezpečný úder na zadnú časť tela a 
nie je schopný sa mu brániť. HráčoviĽ ktorý zraní protihráča napadnutím zozaduĽ bude uložený trest 
v hre. Následkom zákroku previnilca bolo zranenie hráča súperaĽ pri ktorom došlo k narazeniu 

avého kolenaĽ pričom hráč súpera zápas nedohral. Napriek vzniku zraneniaĽ nebola senátu DK 
doručená lekárska správa o stave zraneného hráča a tak pri kvalifikovaní disciplinárneho previnenia 

DK prezumovalaĽ že hráč súpera následkom zákroku neutrpel ahšieĽ príp. ťažšie zranenie. Senát 
DK následne pri výmere trestu postupoval pod a článku 8 ods. 1 bod 1. prílohy 1 A Disciplinárneho 

poriadku SZ H, ktorý za daný zákrok previnilcovi ustanovuje sadzbu zastavenia činnosti na 1 až 8 
zápasov. Senát DK uložil previnilcovi  trest v polovici sadzby a to vzh adom na intenzitu konania 
a samotného zákroku. Senát DK pri výmere trestu taktiež zoh adnil aj faktĽ že previnilec sa ihneď 
po zákroku hráčovi súpera ospravedlnil a taktiež o utoval svoje konanie. 
 
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. 2050 z informačného systému, 

stanovisko klubu MMHK Nitra, videozáznam zo stretnutia č. 2050 – videoarchiv.hockeyslovakia.sk 

 

V Bratislave dňa 03.10.2016 

 

 

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

 predseda senátu č. 2DS    predseda DK SZ H 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


