
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/108/17-18 

 

V Bratislave dňa 22.03.2018 hod. 13:00 

 

Disciplinárny senát v zložení: 
Mgr. Radoslav Peciar, podpredseda DK SZ H – prostredníctvom 

telekomunikačného spojenia 

JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H – prostredníctvom 

telekomunikačného spojenia 

uboš Jakubec – prostredníctvom telekomunikačného spojenia 

Matúš Mészaros – prostredníctvom telekomunikačného spojenia 

Branislav Kvetan – prostredníctvom telekomunikačného spojenia 

Branislav Jánoš – prostredníctvom telekomunikačného spojenia 

Vladimír Kontšek – prostredníctvom telekomunikačného spojenia 

   
Previnilec: Martin Dudáš, HC Košice – ospravedlnený 
 
Iné prítomné osoby: nikto 
 
 Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

previnilcovi za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: zápis o stretnutí č. 
298, podnet na začatie disciplinárneho konania klubu HC 05 Banská Bystrica, lekárska správa 

z vyšetrenia T. Surového, žiadosť o uloženie finančnej pokuty namiesto trestu zastavenia činnosti 
pre hráča Martina Dudáša, videozáznam zo zápasu č. 298 uložený vo videoarchíve SZ H. 

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a ustanovenia 14.2.2 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku s poukazom na čl. 3 Hlavy I.  Oddielu I.  Osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku 

  

Hlasovanie: 

  ZA - 5 

  PROTI - 1 

  ZDRŽALO SA – 1 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/108/17-18 

 
Disciplinárne obvinený hráč Martin Dudáš, ČRP: 21568, klub: HC Košice 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 18.03.2018 v stretnutí EXS č. 298 HC 05 Banská Bystrica – 
HC Košice v čase 3:26 napadol do oblasti hlavy a krku protihráča T. Surového (HC 05 Banská 

Bystrica), tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a 
článku 14 ods. 14.2 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H – 

napadnutie hlavy a krku 
 

za to sa mu ukladá  
 

a) pod a 14.2.2 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H 



s poukazom na čl. 3 Hlavy I.  Oddielu I.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 
nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 1 zápas s účinnosťou od 21.03.2018 (zápas 
EXS č. 304) a finančná pokuta vo výške 1.000,-EUR (slovom: jedentisíc EUR), 

b) Menovaný hráč je súčasne povinný v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H uhradiť čiastku 70,- EUR (slovom: sedemdesiat 
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 Martin Dudáš.  
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá klub HC Košice. 
 

Odôvodnenie: 
Konanie hráča Martina Dudáša bolo DK vyhodnotené ako napadnutie hlavy a krku pričom pri 
rozhodovaní o vine DK vychádzala z: 

 

            Pravidlo 124 Pravidiel ľadového hokeja – NAPADNUTIE HLAVY A KRKU 

DEFINÍCIA: 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. Úder do hlavy a krku 
počas šarvátky alebo bitky sa neposudzuje ako napadnutie hlavy a krku. 

             

Pri rozhodovaní vo veci a po prezretí videozáznamov daného skutku je nepochybné, že 
v čase stretu hráčov Dudáša a Surového došlo ku kontaktu hlavy hráča Surového s rukou Martina 

Dudáša, čím je splnená podmienka, že hráč Dudáš zasiahol časťou svojho tela hlavu protihráča. 
Následkom tohto kontaktu došlo k pádu hráča Surového pri ktorom došlo ku kontaktu jeho hlavy 

s hranou mantinelu. Tento sekundárny náraz bol aj najpravdepodobnejším dôvodom otrasu mozgu 
ktorý utrpel hráč Surový. Aj keď bezprostrednou príčinou vzniku zranenia pravdepodobne nebol 
tento primárny kontakt s rukou protihráča, došlo k zraneniu v priamej príčinnej súvislosti so 
zákrokom hráča Dudáša, ktorý bránil protihráčovi v hre takým spôsobom, že došlo ku kontaktu 
hlavy hráča Surového s hranou mantinelu. Existencia zranenia hráča Surového je preukázaná 
lekárskou správou doručenou klubom HC 05 Banská Bystrica, v ktorej je konštatované 
diagnostikovanie otrasu mozgu. Z lekárskej správy vyplýva aj tá skutočnosť, že hráčovi Surovému 
bol naordinovaný k udový režim v trvaní jedného týždňa.  
 

 Pri rozhodovaní o výmere trestu DK stanovovala výšku trestu na základe ustanovenia 14.2.2 
Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, nako ko disciplinárne obvinená 

osoba bola v sezóne 2017/18 disciplinárne potrestaná (pozn. rozhodnutie DK 1DS/56/17-18). DK 

na základe daných skutočnosti rozhodla o uložený trestu zastavenia činnosti vo výške 5 zápasov, 
avšak na základe žiadosti disciplinárne obvinenej osoby a klubu HC Košice, ktorý poukázali na 

ustanovenie čl. 3 Hlavy I.  Oddielu I.  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, vyhovela žiadosti 
a so súhlasom disciplinárne obvinenej osoby uložila namiesto trestu zastavenia činnosti vo výške 5 
zápasov pokutu vo výške 1.000,-EUR, pričom bola splnená podmienka, že disciplinárne obvinená 
osoba mala zastavenú športovú činnosť minimálne na jeden zápas. 



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. 298, podnet na začatie 
disciplinárneho konania klubu HC 05 Banská Bystrica, lekárska správa z vyšetrenia T. Surového, 
žiadosť o uloženie finančnej pokuty namiesto trestu zastavenia činnosti pre hráča Martina Dudáša, 
videozáznam zo zápasu č. 298 uložený vo videoarchíve SZ H. 
 

V Bratislave dňa 22.03.2018 

 

 

 

 Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZ H    predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


