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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 
03. 10. 2019 v pléne zloženom z podpredsedu Jakuba Homoľu a členov Branislava Jánoša 
a Branislava Kvetana a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného Patrika Ščepka (ČRP 
17556) vedenej pod č. PL/30/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Patrik Ščepko (ČRP 30168) sa uznáva vinným 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 v zápase LKA č. 9030 MHKM Skalica vs. HK Trnava zo 

dňa 29. 09. 2019 v čase zápasu 57:52. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  trest zastavenia výkonu športovej činnosti na 

1 zápas s účinnosťou od 04. 10. 2019. 

c) Disciplinárne obvinený je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej časti 

DP SZĽH  uhradiť  čiastku 15,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  v tomto  uznesení. 

Splatnosť poplatku za zápis trestu je určená do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, 

prevodom na bankový účet SZĽH: VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 

8459 3756, VS: 55, ŠS: EČČ, text: číslo rozhodnutia. Disciplinárne obvinený je do toho 

istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu 

dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej 

sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri 

platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol v zmysle Smernice o variabilných 

symboloch SZĽH a špecifický symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZĽH, 
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alebo s číslom príslušného rozhodnutia SZĽH. V prípade, že platba nebude správne 

identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú.  

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b), c) zodpovedá previnilec Patrik Ščepko a klub HK 

Trnava.  

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 LKA č. 9030 MHKM Skalica vs. HK Trnava zo dňa 29. 09. 2019 
v čase zápasu 57:52 uložený trest v hre podľa pravidla č. 116 pravidiel ľadového hokeja za 
napádanie rozhodcov.  

K predmetnej situácii hlavný rozhodca stretutia do zápisu o stretnutí uviedol nasledovné: „V čase 
5752 prišlo ku konfliktu hráčom Trnavy č.9 a hráčom Skalice 18 a po vzájomných úderoch prišlo k oddeleniu 
hráča Trnavy, ktorý protestoval a chcel sa znovu zapojiť do bitky. Nakoľko mu to nebolo umožnené rozhodcom J. 
Sojkom následne rozhodcu J. Sojku sotil do oblasti hrudníku s doprovodom vulgarizmov rozhodcovi ‚ty kokot, čo 
robíš, prečo sa ma chytáš?‘.“ 

Disciplinárne obvinený na zasadnutí DK SZĽH uviedol, že k žiadnemu vulgárnemu verbálnemu 
ataku smerom k rozhodcom z jeho strany nedošlo. Súčasne uviedol, že vulgárne sa vyjadril 
v predmetnej situácii samotný rozhodca. Na otázku, či došlo k akémukoľvek fyzickému kontaktu 
medzi ním a rozhodcom, disciplinárne obvinený uviedol, že nie. 

Na zasadnutí prítomný tréner – zástupca družstva, za ktoré disciplinárne obvinený hral, Róbert 
Somorovský, uviedol, že predmetnej situácii nevenoval zvýšenú pozornosť. Konštatoval iba to, že 
tejto situácii predchádzala skrumáž pred bránkou, ktorá sa nevymykala štandardom v hokeji, a za 
ktorú sa nezvykne ukladať hráčom akýkoľvek trest.  

Vzhľadom na skutočnosť, že DK SZĽH prerokováva skutok zo zápasu Ligy kadetov, z ktorej sa 
nevyhotovujú obrazovo-zvukové záznamy, pri rozhodovaní vychádzala výhradne z vyjadrení 
účastníka konania (disciplinárne obvineného), zástupcu družstva a rozhodcu zápasu. Vzhľadom aj 
na skutočnosť, že družstvo disciplinárne obvineného v čase spáchania skutku vyhrávalo 4:1 
a do konca zápasu ostávali dve minúty, javí sa nepravdepodobné, aby disciplinárne obvinený 
reagoval takýmto vulgárnym spôsobom. Vzhľadom na ním uvedené skutočnosti na zasadnutí DK 
SZĽH konštatuje, že podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa bodu 6.2 II. 
oddielu I. hlavy osobitnej časti DP SZĽH nebolo preukázané a DK SZĽH toto konanie 
preklasifikovala na disciplinárne previnenie podľa bodu čl. 6 bodu 6.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 
časti DP SZĽH. 

Pri rozhodovaní o výške trestu DK SZĽH brala na zreteľ hráčovu minulosť, keď doposiaľ mu 
nebol uložený žiaden trest. Z tohto dôvodu sa DK SZĽH rozhodla uložiť trest na spodnej hranici 
sadzby, keďže je toho názoru, že aj takýto trest spĺňa represívnu, reparačnú a preventívnú funkciu. 

 

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. 
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Dňa 03. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


