
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/13/17-18 
 

V Bratislave dňa 12.10.2017  o 16:00  

 

DK SZ H v zložení: 
    

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

   Mgr. Radoslav Peciar, podpredseda DK SZ H 

   uboš Jakubec 

   Vladimír Kontšek 

   Branislav Kvetan 

   Matúš Meszároš 

 
Previnilec: Marián Mudrik, ČRP 25000, HK RUŽINOV 99 Bratislava 
 
Zákonný zástupca previnilca -  Miroslav Vitaloš, sekretár HK RUŽINOV 99 Bratislava  – 
poverený zákonným zástupcom disciplinárne obvineného hráča 
 
Iné prítomné osoby: Alex Kocúrek  - poškodený hráč 
   Mgr. Michal Korytko -  zástupca HC ŠKP Bratislava 

  Michal Hudec -poverený zákonným zástupcom poškodeného hráča 
 
 Predseda senátu popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené previnilcovi za vinu. 

Predseda senátu taktiež oboznámil senát s obsahom podnetu HC ŠKP Bratislava zo dňa 04.10.2017, 
obsahom zápisu o stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4004 ako aj so závermi lekárskych vyšetrení 
poškodeného hráča. DK SZ H taktiež zhliadla videozáznam skutku poskytnutý HC ŠKP Bratislava. 

 

 K previneniu sa vyjadril disciplinárne obvinený hráč, zástupca mužstva RUŽINOV 99 
Bratislava, a.s. poverený zákonným zástupcom disciplinárne obvineného hráča, zástupca mužstva 
HC ŠKP Bratislava a poškodený hráč. 
 

 Predseda senátu predložil návrh trestu pod a čl. 14.3 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 Hlasovanie: 

  ZA - 6 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

 

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/13/17-18 

 
Disciplinárne obvinený hráč Marián Mudrik, ČRP 25000, klub: RUŽINOV 99 Bratislava, a.s. 
sa uznáva vinným z toho, že dňa 01.10.2017 v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4004 RUŽINOV 99 

Bratislava, a.s.  – HC ŠKP Bratislava  
napadol v oblasti hlavy a krku protihráča Alexa Kocúreka, čím porušil pravidlo 124/III 

Pravidiel adového hokeja, pričom týmto konaním došlo k zraneniu hráča Alexa Kocúreka 
s obmedzením vykonávania športovej činnosti po dobu dlhšiu než 14 dní  



 
tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 14.3 

Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti A Disciplinárneho poriadku SZ H 
 

za to sa mu ukladá  
a) pod a ustanovenia 14.3 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZ H nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 15 majstrovských zápasov 
s účinnosťou od 06.10.2017. 

b) Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H uhradiť čiastku 30,- EUR (slovom: tridsať EUR) za 
zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 
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 Marián Mudrik. 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá klub HK RUŽINOV 99 Bratislava, a.s. 
 

 Odôvodnenie: 
 

Dňa 04.10.2017 bol DK SZ H doručený návrh HC ŠKP Bratislava na dodatočné potrestanie 
disciplinárne obvineného hráča, ktorého sa mal dopustiť tak, že v zápase 1. Ligy dorastu č. 4004 
napadol hlavu a krk protihráča Alexa Kocúreka. Hráč Alex Kocúrek mal v priamej príčinnej 
súvislosti s konaním disciplinárne obvineného hráča utrpieť zranenie avého ramena, ktoré ho bude 
obmedzovať vo výkone športovej činnosti po dobu dlhšiu ako 14 dní. Z videozáznamu, ktorý bol 

DK SZ H predložený bolo zistené, že poškodení hráč po prebratí puku na pravej strany ihriska 
v obrannej tretine mužstva RUŽINOV 99 Bratislava korču oval s pukom na os klziska v súboji 

s brániacim protihráčom, pričom následne strie a smerom na bránu cez ďalšieho brániaceho hráča. 

Tesne po strele poškodeného hráča prichádza do súboja disciplinárne obvinený hráč, ako tretí 
brániaci hráč, smerom z avej strany ihriska, ktorý tesne pred stretom s poškodeným hráčom pri 
plnej rýchlosti zdvihol ruky a zasiahol poškodeného hráča do oblasti hlavy, krku a avého ramena. 
Za tento zákrok bol disciplinárne obvinenému hráčovi udelený trest 2 + 10 minút za napadnutie 
hlavy a krku. 

 

Obrana disciplinárne obvineného hráča spočívala v tom, že pod a jeho názoru išlo o čistý 
súboj. Taktiež disciplinárne obvinený hráč poukázal na to, že takéto zákroky sú bežné a stávajú sa 

takmer vo všetkých stretnutiach. Pri svojich vyjadreniach disciplinárne obvinený hráč neprejavil 
žiadnu útosť na svojim konaním a hlavne ani nad následkami tohto svojho konania. 

 

Po vyhodnotení dôkazov dospela DK SZ H k názoru, že disciplinárne obvinený hráč sa 
dopustil porušenia Pravidla 124/III Pravidiel adového hokeja, pretože svojím konaním napadol 
hlavu a krk protihráča čím mu spôsobil zranenie. Pod a názoru DK SZ H sa nie je možné stotožniť 
s obranou disciplinárne obvineného hráča, pretože z priebehu kolízneho deja je zrejmé, že 
disciplinárne obvinený hráč napadol protihráč ako tretí hráč v súboji za situácie keď bol poškodený 
hráč sústredený na súboj s ďalšími brániacimi a hráčmi a na strelu, ktorú smeroval na bránu. DK 

SZ H taktiež zaujala stanovisko, že z postavenia a správania sa disciplinárne obvineného hráča 



pred súbojom a v jeho priebehu je zrejmé, že disciplinárne obvinený hráč nešiel do súboja 
s úmyslom zmocniť sa puku, ale naopak s úmyslom nečistým spôsobom napadnúť protihráča. 
O absolútnom nezaujme o puk a jeho hru svedčí aj držanie hokejky disciplinárne obvineného hráča 
v čase súboja, pričom túto hokejku sa ani nesnaží použiť na hranie puku, prípadne blokovanie 
strely. O nebezpečnosti konania disciplinárne obvineného hráča svedčí aj to, že poškodeného hráča 
napadol využijúc jeho súboj s ďalšími brániacimi hráčmi, pričom poškodený hráč sa z tohto dôvodu 

už ďalšiemu súboju s disciplinárne obvineným hráčom nedokázal vyhnúť. 

 

Z predloženej zdravotnej dokumentácie poškodeného hráča vyplýva, že v priamej príčinnej 
súvislosti utrpel zranenie s dobou liečenia dlhšou než 14 dní, pričom počas tejto doby bude 
poškodený hráč obmedzený vo výkone športovej činnosti. 

 

DK SZ H stanovila výšku trestu v hornej polovici sadzby za disciplinárne previnenie pod a 
čl. 14.3 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H aj s prihliadnutím na 

nekritický a benevolentný postoj disciplinárne obvineného hráča k svojmu konaniu. Nad skutkom 

a jeho následkami neprejavil disciplinárne obvinený hráč žiadnu útosť ani v priebehu 

prejednávania skutku, poškodenému hráčovi sa neospravedlnil ani sa o jeho stav žiadnym 
spôsobom nezaujímal. Takéto správanie je u hráčov podliehajúcich právomoci DK SZ H 
neprípustné a nie je ho možné prehliadať a žiadnym spôsobom akceptovať. Správanie disciplinárne 
obvineného hráča svedčí o jeho charakterových vlastnostiach, ako aj jeho postoji k akceptácii 

športových protivníkov ako udských bytostí. Trest bol udelený vo výške 15 zápasov zastavenia 
športovej činnosti a má aj preventívny a výchovný charakter. 

 

DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 6 ZA prijatie rozhodnutia 

a 0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  

 
Poučenie: 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia pod a 
článkov 43 až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá 
odkladný účinok. V prípade podania odvolania je poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 ods. 4 
Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej 
časti Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 4004 z informačného systému, 

podnet HC ŠKP Bratislava zo 04.10.2017, lekárske správy poškodeného, videozáznam vyhotovený 
HC ŠKP Bratislava. 

 

V Bratislave dňa 12.10.2017 

 

 

 

 

           JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                     predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  


