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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 Mgr. Adriána Vaculu 
(EČČ 15480) vedenej pod č. PL/25/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Mgr. Adrián Vacula (EČČ 15480) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia porušenie súťažného poriadku alebo disciplinárneho poriadku 

rozhodcom podľa čl. 38 bodu 38.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku SZĽH v zápase LKA č. 9017 HOBA Bratislava  vs. HK HAVRANI Piešťany, a.s. 

zo dňa 22. 09. 2019 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 38 bodu 38.2.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  trest zastavenia výkonu funkcie rozhodcu na 

4 týždne s účinnosťou od 04. 10. 2019. 

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 obvinený spáchal 
disciplinárne previnenie v zmysle ustanovení Disciplinárneho poriadku. V tejto súvislosti uviedla 
KR SZĽH nasledovné skutočnosti: „Rozhodca Adrián Vacula sa nedostavil na zápas č.9017 HOBA 
Bratislava - HK Havrani Piešťany, ktorý sa hral dňa 22.09.2019 o 10:30 v Bratislave. V tento deň o 09:47hod 
poslal správu predsedovi KR SZĽH, že sa zápasu nezúčastní pre zlomený nôž na korčuli. Rozhodca Vacula mal 
byť už od 09:30 v šatni rozhodcov. KR SZĽH neuznáva ospravedlnenie Adriána Vaculu a dáva DK SZĽH 
návrh na potrestanie rozhodcu Adriána Vaculu za neospravedlnené nedostavenie sa na zápas, kedy tento zápas 
musel rozhodovať druhý rozhodca sám.“  

Na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH reagoval disciplinárne obvinený písomným vyjadrením 
k veci. V písomnom vyjadrení disciplinárne obvinený priznal, že zlomený nôž na korčuli nebol 
skutočným dôvodom jeho neospravedlnenej absencie, pričom skutočný dôvod bolo vyjadrenie 
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„resp. vyjadrenie dlhodobej frustrácie a nespokojnosti na pomery, ktoré vládnu v rozhodcovských kruhoch už dlhšie 
obdobie.“ Súčasne disciplinárne obvinený uviedol, že s rozhodovaním ľadového hokeja – minimálne 
na nejaké obdobie – končí. 

DK SZĽH považovala týmto za dostatočne a náležite preukaźané, že k disciplinárnemu previneniu 
došlo. Pri rozhodovaní o výške trestu DK SZĽH brala na zreteľ skutočnosť, že disicplinárne 
obvinený sa k svojmu konaniu priznal, pričom súčasne uznal, že z jeho strany „sa to dalo vyriešiť aj 
rozumnejšie“. Na základe týchto skutočností DK SZĽH rozhodla o uložení sankcie v dolnej polovici 
sadzby. 

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 

 


