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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 Róberta Hunu (ČRP 
7023) vedenej pod č. PL/23/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Róbertovi Hunovi (ČRP 7203) 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. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na zákalde podnetu od Komisie 
rozhodcov SZĽH (KR SZĽH), ktorá sa domnievala, že disciplinárne obvinenému hráčovi mal byť 
v zápase v zápase Extraligy č. 22 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs.  HC Nové Zámky zo dňa 
20. 09. 2019 uložený menší trest za predstieranie pádu, pričom k podnetu KR SZĽH predložila aj 
obrazovo-zvukový záznam predmetného skutku. 

Na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH reagoval písomným vyjadrením k veci disciplinárne 
obvinený. V písomnom vyjadrneí disciplinárne obvinený konštatoval nasledovné, cit.: „Video som 
si pozriel niekolko krat a bol som tam drzany protihracom niekolko krokov a este aj potiahnuty jeho lavou rukou 
(...) Niesom si vedomy ze by som porusil nejake pravidla a nikdy pocas svojej kariery som bez priciny nespadol.“ 

KR SZĽH vo svojom podnete síce uznáva, že disciplinárne obvinený bol súperovým hráčom 
v určitom momente potiahnutý, no toto potiahnutie podľa jej názoru spôsobilo „teatrálny pád 
faulovaného hráča, ktorý, keď pocítil pridržanie, pustil nohy, zdvihol ruky, hodil sa na ľadovú plochu a pohľadom 
hľadal hlavného rozhodcu.“ 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukového záznamu sa stotožňuje s opisom od disciplinárne 
obvineného. Podľa názoru DK SZĽH došlo k pádu disciplinárne obvineného s výrazným 
pričinením súperovho hráča. Ak nejaká miera predstierania pádu od disciplinárneho hráča bola 
prítomná, jej intenzita mala na pád minimálny až nulový vplyv. Na základe tejto skutočnosti DK 
SZĽH rozhodla o zastavení disciplinárneho konania. 
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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 

 


