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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 Jakuba Kövera 
(ČRP 22943) vedenej pod č. PL/34/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Jakubovi Köverovi (ČRP 22943) 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 z toho dôvodu, že disciplinárne 
obvinenému hráčovi bol v zápase 1HL č. 534 HK Spišská Nová Ves vs. HK Skalica zo dňa 29. 09. 
2019 v čase zápasu 06:42 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za 
predstieranie pádu alebo zranenia. 

Na predvolanie DK SZĽH reagoval písomným vyjadrením k veci klub, ku ktorému má 
disciplinárne obvinený príslušnosť. V písomnom vyjadrení klub uviedol, že „Jakub Köver zranenie 
očividne nepredstieral, pretože protihráč bol v stretnutí v rovnakom čase vylúčený za faul lakťom na nášho hráča 
Jakuba Kövera. Nie je nám zrejmé, ako sa dá predstierať to, že hráč bol zasiahnutý lakťom, za čo mali hostia 
vylúčenie. Každý hráč má predsa iný prah bolesti, takže si dávame otázku, ako rozhodca vedel, že hráč nepociťuje 
takú bolesť, ktorá odôvodňovala jeho konanie, ktoré rozhodca posúdil ako predstieranie zranenia. V žiadnom 
prípade nešlo v posudzovanom prípade o ‚očividné‘ predstieranie zranenia aj napriek okolnosti, že to rozhodca takto 
posúdil.“ 

DK SZĽH na základe zhliadnutia obrazovo-zvukového záznamu z predmetnej situácie konštatuje, 
že disciplinárne obvinený padol pod vplyvom zásahu lakťom súperovho hráča. Otázka, či 
disciplinárne obvinený predstieral nie pád, ale zranenie, nie je možné na základe obrazovo-
zvukového záznamu relevantne posúdiť. Vzhľadom na nečakaný úder súperovho hráča, je možné 
a DK SZĽH to pripúšťa, že mohol ostať disciplinárne obvinený otrasený. V dôsledku toho DK 
SZĽH konanie voči disicplinárne obvinenému zastavuje. 
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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 

 


