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U Z N E S E N I E  
D i s c i p l i n á r n e j  k o m i s i e  S ZĽH  

 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na svojom zasadnutí dňa 
03. 10. 2019 v pléne zloženom z podpredsedu Jakuba Homoľu a členov Branislava Jánoša 
a Branislava Kvetana a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného hráča Martina 
Magdolena (ČRP 23250) vedenej pod č. PL/15/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne konanie sa voči disciplinárne obvinenému Martinovi Magdolenovi (ČRP 

23250) sa uznáva vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia predstierania pádu alebo 

zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

v zápase EXJ č. 1025 MsHKM Žilina vs. HKM a.s. Zvolen v čase zápasu 40:00. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku  u k l a d á  napomenutie.  

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie z toho dôvodu, že disciplinárne 
obvinenému hráčovi bol v zápase EXJ č. 1025 MsHKM Žilina vs. HKM a.s. Zvolen v čase zápasu 
40:00 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za predstieranie pádu 
alebo zranenia. 

Disciplinárne obvinený zareagoval na predvolanie DK SZĽH ospravedlnením, ku ktorému pripojil 
písomné vyjadrenie k veci. V ňom uviedol nasledovné: „[s]ituácia vznikla tak, že (...) som [disciplinárne 
obvinený] vyvážal puk z nášho obranného pásma a dostal som sa medzi dvoch domácich hráčov, pričom jeden z nich 
ma podrazil a ja som toto podrazenie neustál. Nezostal som ležať ani simulovať, len som jednoducho podrazenie 
domáceho hráča neustál.“ 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukového záznamu situácie dospela k názoru, že pád 
disciplinárne obvineného nebol spôsobený výhradne cudzím pričinením. DK SZĽH síce 
nespochybňuje, že bol disciplinárne obvinený bol faulovaný (hoci s dovetkom, že kvalifikácia faulu 
mala byť zrejme iná, než bola uložená v zápase), no za podstatné považuje to, že pád hráča 
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v situácii bol z veľkej časti dôsledkom vlastnej iniciatívy hráča. Na základe toho DK SZĽH 
konštatuje, že tým bola naplnená skutková podstata disciplinárneho previnenia predstierania pádu 
podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku. 

Vzhľadom na skutočnosť, že k disciplinárnemu previneniu došlo v Extralige juniorov, DK SZĽH 
nepovažuje za nevyhnutné, aby sa pristúpilo k trestu výslovne stanoveného osobitnou časťou 
Disciplinárneho poriadku pri tejto skutkovej podstate. DK SZĽH berie na zreteľ finančné pomery 
hráčov v tejto súťaži, ako aj výchovnú funkciu trestu uloženého v disciplinárnom konaní. Na 
základe toho DK SZĽH sa rozhodla pre uloženie trestu napomenutia, ktorým podľa názoru DK 
SZĽH je taktiež možné docieliť aj preventívnu a reparačnú funkciu trestu. DK SZĽH súčasne 
upozorňuje, že v zmysle čl. 9 všeobecnej časti DP je možné napomenutie uložiť hráčovi v priebehu 
jedného súťažného obdobia len jedenkrát. 

 

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 DK SZĽH na 
Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje sumou podľa článku 51 ods. 2  písm.  
b) Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho  poriadku  SZĽH. Podané  odvolanie  nemá odkladný 
účinok. 

 

Dňa 03. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


