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U z n e s e n i e : 
Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

PL/143/19-20 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 30.01.2020 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava 

Jakuboviča a členov Branislava Kvetana, a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne 

obvineného hráča Andreja Hatalu (ČRP 22183) vedenej pod č. PL/143/19-20 takto 

 

      rozhodla 

 

 

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Andrejovi Hatalovi (ČRP 

22183) sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  

z a s t a v u j e , pretože k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným nedošlo. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. Pre úplnosť 

však Disciplinárna komisia pripája k veci krátke vyjadrenie: 

 

 Konanie voči disciplinárne obvinenému hráčovi sa začalo na základe podnetu 

Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 24.01.2020. K disciplinárnemu previneniu hráča malo 

dôjsť v zápase EXS č. 294 HC Nové Zámky - HK Nitra hraného dňa 21.01.2020. 

Disciplinárneho previnenia sa mal hráč dopustiť tým, že v čase 18:28 bol hráč HK Nitra č. 18 

Miroslav Pupák v držaní puku a pri korčuľovaní do útočného pásma súpera robil kľučku na 

os ihriska. Proti nemu korčuľujúci hráč HC Nové Zámky č. 33 Andrej Hatala mu zabrzdil v 

dráhe jeho pohybu a vystrčeným lakťom zasiahol súpera zospodu do oblasti krku, resp. 

brady. 

 

 Komisia rozhodcov SZĽH ďalej vo svojom podnete uvádza: „Vzhľadom na to, že bol 

naplnený odsek III. bod 3. pravidla č. 124 Napadnutie hlavy a krku mal byť za tento zákrok, 

ktorý v zápase nebol potrestaný, hráčovi HC Nové Zámky č. 33 Andrejovi Hatalovi uložený 

trest podľa pravidla 124 odsek II. KR SZĽH dáva tento faul na prerokovanie DK.“  

 

 S takouto argumentáciou Komisie rozhodcov SZĽH sa DK nemôže v žiadnom 

prípade stotožniť pretože účelom disciplinárneho konania nie je suplovanie činnosti 

rozhodcov v priebehu stretnutia. DK svojimi rozhodnutiami nemôže náhrádzať ukladanie 

trestov rozhodcami v priebehu hry, pretože úlohou disciplinárneho konania je postihovať 

konania a zákroky, ktoré prekračujú rámec bežného porušenia predpisov a to vzhľadom na 



spôsob ich vykonania alebo následok zákroku. Ak by DK prijala argumentáciu Komisie 

rozhodcov SZĽH, že je potrebné disciplinárne postihnúť hráča, ktorému rozhodcami 

stretnutia mal byť, ale nebol uložený trest, hoci tento skutok podľa Komisie rozhodcov SZĽH 

dosiahol intenzitu disciplinárneho previnenia, vyvstáva otázka, či nie je namieste taktiež 

postihnúť rozhodcov stretnutia za disciplinárne previnenie podľa článku 38 I. hlavy, II. 

oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.  

 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 ZA prijatie rozhodnutia a 

0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia 

podľa článkov 43 až 46 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 

sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.01.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 




