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DISCIPLINÁRNA KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA / DISCIPLINARY BOARD OF SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION 
TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC E-MAIL: DK@SZLH.SK 

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 
09. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Branislava Jánoša a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného 
Jána Brejčáka (ČRP 14614) vedenej pod č. PL/24/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Jánovi Brejčákovi (ČRP 14614) 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  

I. 
Doterajší priebeh konania 

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na zákalde podnetu od Komisie 
rozhodcov SZĽH (KR SZĽH) zo dňa 24. 09. 2019, v ktorom sa KR SZĽH domnievala, 
disciplinárne obvinený sa mal v zápase Extraligy č. 34 HC SLOVAN Bratislava vs. HC ‘05 
BANSKÁ BYSTRICA, a.s. zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 55:12 dopustiť hrubého 
nešportového správania. Na základe obsahu podnetu DK SZĽH vyhodnotila, že z neho vyplýva 
existencia dôvodného podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, 
súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 
6.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

DK SZĽH disciplinárne obvineného riadne predvolala na svoje zasadnutie dňa 03. 10. 2019 na 
16.30 hod.. Dňa 03. 10. 2019 o 11.38 hod. bol DK SZĽH do emailovej schránky doručené od 
JUDr. Juraja Kovala sken splnomocnenia zo dňa 02. 10. 2019, na základe ktorého disciplinárne 
obvinený určil za svojho zástupcu JUDr. Juraja Kovala. Súčasne so splnomocnením sa zástupca 
disciplinárne obvineného ospravedlnil z osobnej účasti na zasadnutí DK SZĽH „z dôvodu náhlej 
zdravotnej indispozície“. Z tohto dôvodu žiadal zástupca disciplinárne obvineného o „odročenie tohto 
prejednania na nasledujúci termín“, pričom za dôvod odročenia určil súčasne aj skutočnosť, že „Jánovi 
Brejčákovi bolo doručené predvolanie na prejednanie disciplinárneho previnenia podľa čl. 6 bod 6.1 II. oddielu 
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osobitnej časti Disciplinárneho poriadku,“ pričom „nebol bližšie špecifikovaný skutok a okolnosti, ktorými sa 
mal Ján Brejčák dopustiť disciplinárneho previnenia.“ 

Na základe stanoviska predsedu Disciplinárnej komisie, ktorý v zmysle poslednej vety čl. 36 ods. 
3 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku rozhodol o tom, že ospravedlnenie zástupcu 
disciplinárne obvineného je riadne a z vážnych dôvodov, sa DK SZĽH na svojom zasadnutí dňa 
03. 10. 2019 uzniesla na tom, že prerokovanie tejto veci sa uskutoční v najbližšom možnom 
náhradnom termíne, na jej najbližšom zasadnutí, pričom termín zasadnutia dňa 03. 10. 2019 nebol 
ešte určený.  

DK SZĽH súčasne reagovala na výzvu od zástupcu disciplinárne obvineného, ktorý sa dožadoval 
písomného znenia podnetu KR SZĽH, na základe ktorého DK SZĽH začala disciplinárne konanie. 
DK SZĽH tejto výzve v plnom rozsahu vyhovela a spolu s uznesením č. PL/24/19-20 – 1 zo dňa 
03. 10. 2019 doručila klubu disciplinárne obvineného aj podnet od KR SZĽH. 

Okrem toho zástupca disciplinárne obvineného vo svojej správe určenej DK SZĽH žiadal, „aby 
bol predvolaný aj konkrétny rozhodca, ktorý udelil Jánovi Brejčákovi osobný trest,“ a to v prípade, „[a]k DK 
mieni vykonávať dokazovanie vo veci.“ DK SZĽH tomuto procesnému návrhu zástupcu disciplinárne 
obvineného nevyhovela, pretože dospela k názoru, že predvolanie rozhodcu by bolo neúčelné 
a neviedlo by k zisteniu nových skutočností týkajúcich sa skutkového stavu veci. DK SZĽH 
upozorňuje, že všetci štyria rozhodcovia k predmetnému skutku už poskytli svoje stanovisko, ktoré 
bolo súčasťou podnetu KR SZĽH. 

II. 
Skutočnosti uvedené zástupcom disciplinárne obvineného na zasadnutí DK dňa 09. 10. 

2019 

Disciplinárne obvinený bol dňa 06. 10. 2019 opätovne predvolaný na zasadnutie DK SZĽH dňa 
09. 10. 2019 o 16.30 hod. Osobne prítomný zástupca disciplinárne obvineného na zasadnutí DK 
SZĽH po opäť skonštatoval, že mu nie je známy konkrétny skutok, ktorým by malo dôjsť 
k disciplinárnemu previneniu zastupovaného (disciplinárne obvineného), pričom zástupca tvrdil, 
že tento skutok nie je jasne a nespochybniteľne vymedzený ani v podnete na začatie 
disciplinárneho konania.  

KR SZĽH (podávateľ) v podnete uviedla nasledovné: „Nablízku stojaci hlavný rozhodca počul z úst Jána 
Brejčáka slovo ‚matka‘ no nezachytil ďalšie slová, ktoré ešte boli povedané. Na tieto slová veľmi emotívne reagoval 
hráč SBA Tomáš Zigo. Podľa dostupných informácií by sa mohlo jednať o hrubé nešportové správanie sa hráča BB 
a preto KR SZĽH dáva návrh na prešetrenie tejto udalosti.“ DK SZĽH má za to, že za „dostupné 
informácie“ myslené v podnete sa považujú predovšetkým správy a informácie z masovo-
komunikačných prostriedkov. Konkrétne podľa jednej, zo dňa 24. 09. 2019 z média Sport24.sk, 
mal disciplinárne obvinený povedať súperovmu hráčovi „Jebem tvoju mať.“ 1  

Spomedzi všetkých štyroch rozhodcov zápasu Extraligy SR č. 34 HC SLOVAN Bratislava vs. HC 
‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s., ktorí poskytli KR SZĽH vyjadrenie k veci, traja uviedli, že zo svojej 
pozície nepočuli, k akej verbálnej potýčke medzi disciplinárne obvineným a súperovým hráčom 
došlo. Iba jeden z rozhdcov uviedol nasledovné: „Prebiehala medzi nimi nejaka komunikacia, z ktorej 
som zachytil slovo "matka" alebo "matku"  od hraca BB Brejcaka smerom k Zigovi, po com Zigo zacal reagovat 
prudko emotivne a snazil sa dostat k Brejcakovi, co sa mu aj podarilo a sotil do neho. Nasledne prikorculovali 
ciarovi rozhodcovia, ktori si ich rozobrali a oddelili. Ja som oboch hracov poslal na trestnu lavicu. Dalsiu ich 
komunikaciu pocas odprevadzania na trestnu lavicu som uz presne nepocul...“ O tom, že rozhodcovia zápasu 
                                                
1 K dispozícii na: https://sport24.pluska.sk/hokej/slovensko/spoved-jana-brejcaka-ako-slovne-
napadol-mrtvu-mamu-tomasa-ziga-povedal-som-je-em-tvoju-mat-2 
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presne nepočuli, či a k akým verbálnym atakom došlo, svedčí podľa zástupcu disciplinárne 
obvineného aj to, že po tom, čo bol disciplinárne obvinenému v zápasy uložený osobný trest na 
10 minút, sa disciplinárne obvinený dožadoval od rozhocu, aby mu bol uvedený dôvod, pre ktorý 
mu bol tento trest uložený. Rozhodca na to (podľa slov zástupcu disciplinárne obvineného) 
reagoval slovami: „za to, čo si mu [súperovmu hráčovi – Tomášovi Zigovi] povedal,“ pričom však 
na doplňujúcu otázku disciplinárne obvineného, čo konkrétne mu povedal, už rozhodca podľa 
slov zástupcu reagovať nedokázal. Na základe týchto tvrdení tak podľa zástupcu disciplinárne 
obvineného nemožno náležite dokázať, že k disciplinárnemu previneniu došlo, v dôsledku čoho 
by DK SZĽH mala konanie v predmetnej veci zastaviť. 

Nad rámec toho zástupca disciplinárne obvineného skonštatoval, že podnet KR SZĽH mal byť 
vybavený inak než prijatím a začatím disciplinárneho konania v zmysle čl. 33 ods. 5 písm. a) 
všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH (DP SZĽH), pretože obsah podnetu, najmä tým 
na akých dôkazoch bol založený, nezakladal dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho 
previnenia.  

Predmetný podnet navyše podľa názoru zástupcu disciplinárne obvineného mohol podávateľ 
vziať späť, pretože mu to žiadne ustanovenie DP SZĽH podľa jeho právneho naźoru nezakazuje. 
V telefonickom rozhovore s predsedom KR SZĽH však predseda KR SZĽH zástupcovi 
disciplinárne obvineného s odkazom na podpredsedu DK SZĽH Jakuba Homoľu údajne uviedol, 
že to nie je možné. 

K vyššie uvedeným skutočnostiam zaujíma DK SZĽH nasledovné právne stanovisko. 

III. 
Možnosť späťvzatia podnetu 

Podľa čl. 33 ods. 2 všeobecnej časti DP SZĽH „[d]isciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho 
konania do 10 dní od prijatia podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe 
na webovom sídle SZĽH a v informačnom systéme športu.“ 

Podľa čl. 33 ods. 6 všeobecnej časti DP SZĽH „[a]k obsah podnetu aj napriek postupu podľa odseku 6 
nie je dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 5, 
podnet odloží, ak by vzhľadom na doposiaľ zistené skutočnosti bolo disciplinárne konanie neefektívne alebo 
neúčelné.“ 

Podľa čl. 35 ods. 4 všeobecnej časti DP SZĽH „[ú]častníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje.“ 

DK SZĽH s poukazom na vyššie uvedené ustanovenia konštatuje, že podnet na začatie 
disciplinárneho konanie nie je možné, obzvlášť po začatí disciplinárneho konania, späťvziať. DK 
SZĽH poukazuje, že disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému v predmetnej veci sa 
začalo riadnym spôsobom podľa čl. 33 ods. 2 všeobecnej časti DP SZĽH dňa 27. 09. 2019 tým, že 
bola na webovom sídle SZĽH zverejnená úradná správa o začatí disciplinárneho konania. 
Momentom začatia disciplinárneho konania sa začína riadne formalizované konanie, ktorého 
účastníkom je podľa čl. 35 ods. 4 všeobecnej časti DP SZĽH iba osoba, o ktorej právach alebo 
povinnostiach sa rozhoduje, t.j. disciplinárne obvinená osoba.  

Podávateľ nemá pozíciu účastníka konania, v dôsledku čoho nie je oprávnený vykonávať žiadne 
procesné úkony. V prípade, že by po začatí disciplinárneho konania predsa len došiel do sféry DK 
SZĽH úkon podávateľa, z ktorého obsahu by bolo zrejmé, že podávateľ chce svoj podnet 
späťvziať, tak takýto úkon by z hľadiska právnych dôsledkov na prebiehajúce disciplinárne 
konanie bol irelevantný.  
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DK SZĽH súčasne vyslovuje pochybnosť o možnosti späťvziať podnet aj pred začatím 
disciplinárneho konania. Podľa čl. 33 ods. 6 všoebecnej časti DP SZĽH môže podávateľ svoj 
podnet doplniť len na výzvu DK SZĽH. Akýkoľvek ďalší podne, hoc od toho istého podávateľa 
v tej istej veci – aj keby bol nazvaný ako späťvzatie pôvodného podnetu – by DK SZĽH musela 
brať ako nový samostatný podnet a vybaviť ho v zmysle čl. 33 ods. 5 všeobecnej časti DP SZĽH.  

IV. 
Posúdenie veci 

Podľa čl. 31 ods. 1 všeobecnej časti DP SZĽH „[p]redmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, 
objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb.“ V dôsledku toho 
DK SZĽH konštatuje, že na rozhodnutie o vine a o uložení disciplinárnej sankcie musí byť 
skutkový stav náležite zistený. Náležité zistenie v zmysle DP SZĽH nemožno podľa DK SZĽH 
stavať na roveň s analogickou zásadou v trestnom konaní, podľa ktorej skutkový stav vec musí 
byť zistený tak, aby o ňom neboli dôvodné pochybnosti, v dôsledku čoho DK SZĽH konštatuje, 
že vyslovenie slov „jebem tvoju mať“ disciplinárne obvineným bolo preukázané.  

Súčasne však DK SZĽH upozorňuje, že vyslovenie týchto slov automaticky nezakladá naplnenie 
skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových 
odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 
časti DP SZĽH. Disciplinárne konanie treba vnímať predovšetkým ako prostriedok výchovy, 
prevencie a nápravy fyzických a právnických osôb, ktorý nastupuje až ako posledná možná 
alternatíva (princíp ultima ratio) pri činoch a skutkoch, ktoré sú spoloěnsky nebezpečné a škodlivé.  

DK SZĽH zastáva názor, že na disciplinárnu zodpovednosť by nebola v tomto prípade splnená 
podmienka intenzity škodlivosti konania disciplinárne obvineného. K verbálnej potýčke totiž došlo 
v emočne vypätom a výsledkovo tesnom zápase. Súčasne DK SZĽH považuje za 
nepravdepodobné a v prvom rade nepreukázané, že by si disciplinárne obvinený dokázal v takejto 
situácii bezprostredne v priebehu pár okamihov vybaviť infomrácie o úmrtí matky súperovho 
hráča a súčasne úmyselne zvoliť slová, ktorými zneúcti pamiatku zosnulej matky konkrétneho 
súperovho hráča. Informáciu o cielenom útoku na zosnulú matku súperovho hráča navyše 
samotný disciplinárne obvinený prostredníctvom médií vylúčil. Tejto alternatíve navyše 
prisvedčuje aj samotné konanie disciplinárne obvineného, ktorý sa bezprostredne po zápase 
ospravedlnil svojmu súperovi za verbálny atak. 

DK SZĽH nepopiera existenciu disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, 
športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej 
časti DP SZĽH, ktorého skutková podstata je vymedzená nasledovne: „Za urážky rozhodcov, súpera, 
spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov (...), potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti.“ Vzhľadom ale na existenciu zásady ultima ratio však je potrebné na uvedenú 
skutkovú podstatu nazerať tak, že smeruje predovšetkým ku konaniu, ktoré vykazuje známky 
vysokej intenzity a predovšetkým dlhšieho časového trvania. Podľa názoru DK SZĽH nemožno 
za disciplinárne previnenie považovať vyslovenie jednej vulgárnej vety, ktorá smeruje súperovmu 
hráčovi, obzvlášť ak ide o vetu vyslovené v emočne vypätej situácii na konci zápasu. V prípade, že 
by DK SZĽH k takémuto poňatiu disciplinárneho previnenia podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy 
osobitnej časti DP SZĽH predsa len dospela, tak by v každom zápase dochádzalo k desiatkám 
disciplinárnych previnení, čo by sa absolútne míňalo významu a účelu disciplinárneho konania. 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti DK SZĽH dospela k rozhodnutiu, že disciplinárne 
konanie voči disciplinárne obvinenému v predmetnej veci zastavuje.  
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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 09. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


