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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 hráča Judda 
Blackwatera (ČRP 32346) vedenej pod č. PL/31/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Juddovi Blackwaterovi (ČRP 32346) 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 obvinený sa dopustil 
disciplinárneho previnenia napanutia hlavy a krku v zápase EXS č. 41 HK Nitra, s.r.o. vs. HC 07 
Detva zo dňa 27. 09. 2019 v čase zápasu 37:16, v dôsledku čoho mu už v zápase bol hlavným 
rozhodcom zápasu udelený väčší trest (VT) a osobný trest do konca zápasu (OK). 

V zmysle čl. 36 ods. 5 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku za disciplinárne obvineného 
zúčastnili prerokovania disciplinárneho previnenia na zasadnutí DK SZĽH Miroslav Kováčik 
a Mgr. Tomáš Chrenko, zástupcovia športového klubu, ku ktorému má disciplinárne obvinený 
príslušnosť. Pri vyjadrení k veci zástupcovia športového klubu navrhli, aby sa disciplinárne konanie 
voči disciplinárne obvinenému zastavilo, keďže k disciplinárnemu previneniu nedošlo. Svoje 
tvrdenie podložili obrazovo-zvukovými záznamami predmetného skutku z detailovej kamery 
a z kamery spoza bránky, ktorými DK SZĽH nedisponovala.  

Po zhliadnutí týchto obrazovo-zvukových záznamov sa DK SZĽH stotožnila s názorom 
zástupcov športového klubu. DK SZĽH považovala za preukázané, že disciplinárne obvinený hráč 
pri fyzickom kontakte so súperovým hráčom nezasiahol do hlavy a krku súperovho hráča 
a predmetný fyzický kontakt nastal s hruďou súperovho hráča. DK SZĽH tak konštatuje, že 
k naplneniu skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia napadnutia hlavy a krku v zmysle čl. 14 
bodu 14.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nedošlo.  
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DK SZĽH je síce v takýchto situáciách oprávnená prekvalifikovať skutok a zaradiť ho pod inú 
skutkovú podstatu, ale disciplinárne obvinený hráč svojím konaním nenaplnil žiadnu skutkovú 
podstatu iného disciplinárneho previnenia. Pri rozhodovaní v tejto otázke brala DK SZĽH na 
zreteľ aj skutočnosť, že hráčovi bol v zápase uložený VT a OK, pričom športová sankcia v zápase 
bola podľa názoru DK SZĽH dostatočnou sankciou, ktorá splnila svoj účel, a ďalší úkon DK 
SZĽH spočívajúci v uložení trestu nie je žiadúci.  

 

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 

 


