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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 Lukáša Bujňáka 
(ČRP 25523) vedenej pod č. PL/17/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Lukášovi Bujňákovi (ČRP 25523) sa 

v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  z a s t a v u j e ,  

pretože podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané. 

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 v zápase EXD č. 2028 HK ŠKP POPRAD vs. MsHKM Žilina 
zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 04:11 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel 
ľadového hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Na predvolanie DK SZĽH disciplinárne obvinený, ani klub, ku ktorému má príslušnosť, nijako 
nereagovali. 

Ku konaniu, ktoré malo zakladať dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia 
došlo v zápase Extraligy dorastu, z ktorej sú kluby povinné vyhotovovať obrazovo-zvukové 
záznamy zo zápasov. DK SZĽH tak pri rozhodovaní reálne disponovala záznamom zápasu EXD 
č. 2028, avšak uvedená situácia je na obrazovo-zvukovom zázname mimo zorného poľa kamery. 
V dôsledku toho DK SZĽH v zmysle čl. 35 ods. 5 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku za 
účelom riadneho objasnenia okolností vyzvala hlavného rozhodcu stretnutia Vladimíra Smereka 
k poskytnutiu písomného vyjadrenia k veci.  

V písomnom vyjadrení hlavný rozhodca zápasu uviedol nasledovné: „V čase priestupku hralo domáce 
družstvo oslabené o jedného hráča, teda 4 proti 5. V tejto hernej situácii sa puk po odohraní dostal z obranného 
pásma domácich do stradného pásma, kde sa ho zmocnil hráč domácich č.94. Následne ho fauloval hráč hostí č.15, 
ktorý nezachytil vyhadzovaný puk na modrej čiare obranného pasma domácich a nasledne sa dopustil hákovania, 
za čo som mu signalizoval MT. Hráč domácich č.94 sa pro tomto faule, v okamihu keď vedel, že stratil puk, 
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očividne hodil tak, aby “zvýraznil”, že bol faulovaný a spôsobil potrestanie protihráča napriek tomu, že faul nemal 
taký charakter a intenzitu, aby tento hráč mal spadnúť.“ 

Vzhľadom na to, že DK SZĽH nedisponovala obrazovo-zvukovým záznamom zo zápasu, 
konštatuje, že nie je možné náležito zistiť a spravodlivo posúdiť konanie disciplinárne obvineného. 
Súčasne upozorňuje, že aj v písomnom vyjadrení rozhodca uviedol, že disciplinárne obvinený hráč 
bol faulovaný a predmetný pád, ktorým sa mal dopustiť disciplinárneho previnenia, bol konaním 
disciplinárne obvineného iba „zvýraznený“. Pri takýchto situáciách musí DK SZĽH dôkladne 
posudzovať mieru intenzity uvedeného zvýraznenia, predovšetkým to, či by bez uvedeného 
„zvýraznenia“ hráč stratil rovnováhu, kontrolu puku, alebo balans. Navyše DK SZĽH konštatuje, 
že v prípadoch predstierania pádu môže v určitých prípadoch postačovať športová sankcia 
v podobe menšieho trestu uloženého hlavným rozhodcom a ďalšie úkony DK SZĽH nie sú 
vzhľadom na škodlivosť takéhoto konania účelné. 

Keďže však ale absentuje kvalitný obrazovo-zvukový záznam predmetnej situácie, DK SZĽH 
disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému zastavila. 

Obiter dictum DK SZĽH ale konštatuje a apeluje na kluby, ktoré majú povinnosť vyhotovovať 
obrazovo-zvukového záznamy zo zápasov, aby k tejto svojej povinnosti pristupovali zodpovedne 
a svetomito. To predovšetkým znamená, aby zabezpečili na vyhotovovanie záznamu osobu, ktorá 
na rozumnej užívateľskej úrovni ovláda zaznamenávacie zariadenie a dokáže záznam zo zápasu 
vyhotoviť v takej kvalite, aby sa na základe neho dali posudzovať podozrenia zo spáchania 
disciplinárnych previnení vyplývajúcich z hry. S tým úzko súvisí aj poskytnutie adekvátnych 
podmienok, predovšetkým plošiny pre kameru nad červenou čiarou s vhodnými rozhľadovými 
podmienkami na ľadovú plochu.   

 

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 

 


