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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 Patrika 
Huszárika (ČRP 18892) vedenej pod č. PL/33/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Patrik Huszárik (ČRP 18892) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. 

oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase 2LS č. 10096 HK 2016 Trebišov 

vs. MHK Kežmarok zo dňa 28. 09. 2019 v čase zápasu 36:59. 

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

Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  napomenutie. 

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 2LS č. 10096 HK 2016 Trebišov vs. MHK Kežmarok zo dňa 
28. 09. 2019 v čase zápasu 36:59  uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového 
hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Na predvolanie DK SZĽH reagoval disciplinárne obvinený písomným vyjadrením k veci, v ktorom 
uviedol, že „[p]o vhodení buly som vyštartoval smerom dopredu, pričom som prepadol cez hokejku protihráča 
a padol na ľad. Čo rozhodca posúdil ako filmovanie. Rozhodne som nefilmoval môj pád vyplynul zo situácie po 
vhadzovaní.“ 

DK SZĽH v zmysle čl. 35 ods. 5 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku za účelom riadneho 
objasnenia okolností  vyzvala hlavného rozhodcu stretnutia Petra Sýkoru k poskytnutiu písomného 
vyjadrenia k veci, vzhľadom na skutočnosť, že zo zápasu nebol nahratý obrazovo-zvukový záznam 
vo videoarchíve SZĽH. Hlavný rozhodca na výzvu zareagoval telefonickým oznámením a emailom 
s tým, že má k dispozícii záznam zo stretnutia, ktorý poskytol DK SZĽH. 
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DK SZĽH na základe zhliadnutia obrazovo-zvukového záznamu z predmetnej situácie konštatuje, 
že disciplinárne obvinený podľa názoru DK SZĽH nepadol po zásahu súperovho hráča hokejkou, 
ale až po tom, čo po zásahu hokejkou spravil zrejmý pohyb dopredu, pri ktorom nebol zásahom 
súperovej hokejky nijako limitovaný, hoci k zásahu hokejkou došlo pred vykonaním tohto pohybu 
dopredu. Na základe tejto skutočnosti, ako aj charakteru pádu DK SZĽH konštatuje, že 
k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným došlo. 

Pri stanovovaní trestu DK SZĽH brala na zreteľ charakter súťaže a finančné podmienky hráčov 
v nej hrajúcich. Podľa názoru DK SZĽH by uloženie pokuty podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II oddielu 
I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku bolo neprimeraným trestom. DK SZĽH súčasne 
zastáva názor, že nie je nevyhnutné, vzhľadom na nebezpečnosť činu hráča, ktorým naplnil 
skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, aby mu bol uložený nepodmienečný trest zákazu 
výkonu činnosti hokejistu. Preventívnu a reparačnú funkciu trestu je podľa DK SZĽH možné 
dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami (princíp ultima ratio), a tak v zmysle čl. 2 bodu 2.2. II. oddielu 
osobitnej časti DP sa hráčovi ukladá napomenutie. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v zmysle čl. 
9 všeobecnej časti DP je možné napomenutie uložiť hráčovi v priebehu jedného súťažného 
obdobia len jedenkrát. 

 

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 

 


