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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 
26. 09. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka, a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného 
hráča Mateja Paločka (ČRP 21833) vedenej pod č. PL/3/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Matejovi Paločkovi (ČRP 21833) 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 postúpenia veci od Komisie 
rozhodcov SZĽH (KR SZĽH), ktorá začala šetrenie na základe podnetu družstva HKM a.s. 
Zvolen. KR SZĽH vo svojom podnete skonštatovala, že v zápase Extraligy č. 12 zo dňa 15. 09. 
2019 došlo v čase 23:39 k predstieraniu pádu disciplinárne obvineným hráčom, ktorému v zápase 
nebol hlavnými rozhodcami zápasu uložený menší trest v zmysle pravidla č. 138 pravidiel ľadového 
hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Na úvod DK SZĽH si dovoľuje ozrejmiť, že pre disciplinárne konanie za disciplinárne previnenie 
predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti 
Disciplinárneho poriadku (DP) nie je nevyhnutné, aby disciplinárne obvinenému hráčovi fakticky 
bol uložený v zápase menší trest za predstieranie pádu alebo zranenia v zmysle pravidla č. 138 
pravidiel ľadového hokeja. Skutková podstata disciplinárneho previnenia v čl. 17 bodu 17.11 II. 
oddielu osobitnej časti DP výslovne pripúšťa možnosť uloženia disciplinárnej sankcie aj v prípade, 
keď disciplinárne obvinenému hráčovi nebol uložený v zápase žiaden trest (formulácia „disciplinárne 
obvinený hráč, ktorému (...) mal byť v stretnutí uložený menší trest“). Z tohto dôvodu tak na úvod DK 
SZĽH konštatuje, že má právomoc predmetný podnet KR SZĽH prerokovať. 

Disciplinárne obvinený hráč sa po predvolaní na zasadnutie DK SZĽH riadne ospravednil, pričom 
súčasne priložil aj písomné stanovisko, v ktorom konštatoval, že pád nepredstieral, ale bol 
dôsledkom skutočnosti, že k predmetnej situácii došlo na konci jeho striedania, keď už bol 
disciplinárne obvinený hráč bez síl. 
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DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov z videoarchívu SZĽH dospela k názoru, 
že disciplinárne obvinený hráč pád nepredstieral a spadol v dôsledku zlého vykonania 
korčuliarskeho oblúku, ku ktorému mohlo dôjsť aj pod vplyvom skutočnosti, že predmetná 
situácia nastala na konci striedania. 

Vzhľadom na to, že DK SZĽH zaujala názor, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo, tak 
disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) všeobecnej 
časti DP zastavila. 

 

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 26. 09. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


