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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 Jozefa Duduriča 
(ČRP 27653) vedenej pod č. PL/20/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Jozefa Duduriča (ČRP 27653) 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 EXD č. 2292 HK Mládež 

Michalovce vs. MHA MARTIN zo dňa 26. 09. 2019 v čase zápasu 25:19. 

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 EXD č. 2292 HK Mládež Michalovce vs. MHA MARTIN zo 
dňa 26. 09. 2019 v čase zápasu 25:19 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového 
hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Na predvolanie DK SZĽH disciplinárne obvinený reagoval písomným vyjadrením k veci, v ktorom 
uviedol: „Ako útočiaci hráč som si nakorčuľoval za súperovú bránku s úmyslom prihrávky puku svojmu 
spoluhráčovi. Brániaci hráč ma za bránkou podrazil a ja som spadol. Rozhodca situáciu vyhodnotil uložením trestu 
mne za predstieranie pádu. Trest som si riadne odsedel. Predstierať pád nebolo mojím úmyslom.“   

Vzhľadom na to, že v čase predvolania hráča stále nebol vo videoarchíve SZĽH k dispozícii 
obrazovo-zvukový záznam zo zápasu, DK SZĽH v zmysle čl. 35 ods. 5 všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku vyzvala za účelom riadneho objasnenia okolností k vyjadreniu hlavného 
rozhodcu stretnutia Vladimíra Smereka, ktorý k situácii uviedol nasledovné: „V tejto hernej situácii sa 
puk po odohraní ocitol za bránkou hostí kde sa čelne k sebe priblížili v súboji o puk hráč hostí a dotknutý hráč 
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domácich. Po odohraní puku, bez zjavého fyzického kontaktu a s očividným úmyslom privodiť potrestanie hrača 
súpera predstieral pád evidentným spôsobom tak, že sa “opustil” v kolenách a rozhodil rukami, pri čom hneď 
kontroloval reakciu hlavného rozhodcu, ktorý stal od celej situácie na vzdialenosť cca 3 metrov a mal veľmi dobrý 
prehľad o situácii.“ 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukového záznamu situácie sa stotožňuje s vyjadrením 
hlavného rozhodcu k veci. Z obrazovo-zvukového záznamu nie je viditeľný a zrejmý akýkoľvek 
zjavný fyzický kontakt disciplinárne obvineného so súperovým hráčom. Súčasne DK SZĽH 
konštatuje, že pád disciplinárne obvineného nebol spôsobený cudzím elementom, akým je strata 
rovnováhy pod vplyvom nesprávneho korčuliarskeho pohybu, či nerovnosti na ľade. Z tohto 
dôvodu tak DK SZĽH konštatuje, že disciplinárne obvinený naplnil skutkové podstatu 
disciplinárneho previnenia predstierania pádu alebo zranenia. 

Vzhľadom na skutočnosť, že k disciplinárnemu previneniu došlo v Extralige dorastu, 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 

 


