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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 hráča Judda 
Blackwatera (ČRP 32346) vedenej pod č. PL/35/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Judd Blackwater (ČRP 32346) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia pádu pod nohy podľa čl. 15 bodu 15.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase EXS č. 47 HK Nitra, s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. 

zo dňa 29. 09. 2019 v čase zápasu 56:07. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 15 bodu 15.2.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 29 ods. 1 všeobecnej časti Disciplinárneho 

poriadku u k l a d á  nepodmienečný trest zastavenia výkonu športovej činnosti na 2 

zápasy 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 70,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  v tomto  uznesení. 

Splatnosť stanoveného poplatu 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) a c) zodpovedajú previnilec Judd Blackwater a klub HK 

Nitra, s.r.o.. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na zákalde podnetu zo dňa 30. 09. 2019 
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 podnete KR SZĽH uviedla k predmetnej situácii nasledovné skutočnosti: „Jednalo sa o mimoriadne 
nebezpečný zákrok na ľavé koleno protihráča, pri ktorom môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Zákrok smeroval na 
nohu, na ktorej mal postihnutý hráč v momente zákroku váhu svojho tela. Hráč KE vyvážal puk spoza bránky 
kedy bol v súboji s protihráčom, ktorého mal za chrbtom. Do tohto súboja prišiel ako tretí spredu hráč NR č.9, 
ktorý sa tesne pred súbojom sklonil a zadnou časťou tela zasiahol protihráča do oblasti kolena, kedy sa faulovaný 
hráč tomuto kontaktu už nemal šancu vyhnúť. 2. V krátkom časovom odstupe sa jedná už o druhý nebezpečný 
zákrok hráča NR č.9 Judda Blackwatera.“ 

V súvislosti s informáciou v zápise o stretnutí, podľa ktorej faulovaný hráč súperovho družstva 
nedohral zápas a nenastúpil ani na nasledujúci zápas hraný dňa 01. 10. 2019, vyzvala DK SZĽH 
klub, ku ktorému má faulovaný hráč klubovú príslušnosť, aby poskytli infomrácie o rozsahu 
zranenia a predpokladanej dĺžky liečenia za účelom náležitého zistenia, objasnenia a spravodlivého 
posúdenia podozrenia z disciplinárneho previnenia. DK SZĽH v tejto súvislosti upovedomuje, že 
v prípade naplnenia skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia sa výška trestu pre previnilca 
líši v závislosti od toho, či svojím konaním nespôobil zranenie, alebo spôsobil ľahké, alebo ťažké 
zranenie, pričom definíca ľahkého a ťažkého zranenia je uvedená v I. oddiele I. hlavy osobitnej 
časti Disciplinárneho poriadku (DP). Klub, ku ktorému má faulovaný hráč klubovú príslušnosť, 
na výzvu zareagoval odoslaním lekárskej správy, kde bolo ako diagnostický záver uvedené 
pomliaždenie kolena bez uvedenia predpokladanej dĺžky liečenia. 

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 odmietli potrebu uloženia 
disciplinárnej sankcie a navrhli, aby sa disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému 
zastavilo, keďže k disciplinárnemu previneniu nedošlo.  

Po zhliadnutí obrazovo-zvukových záznamov DK SZĽH prisvedčila KR SZĽH, že šlo 
o nebezpečný zákrok, pri ktorom došlo k fyzickému kontaktu medzi disciplinárne obvineným 
a ľavým kolenom súperovho hráča, pri ktorom bolo vysoké riziko ťažkého zranenia súperovho 
hráča. DK SZĽH sa súčasne berie na zreteľ, že disciplinárne obvinený hráč šiel do súboja ako tretí 
hráč. DK SZĽH sa však súčasne nestotožňuje s tvrdením, že by zákrok smeroval (t.j. že by 
disciplinárne obvinený hráč úmyselne mieril) na nohu faulovaného hráča. Súčasne sa však DK 
SZĽH nestotožňuje s tvrdením na zasadnutí prítomných zástupcov klubu HK Nitra, s.r.o., podľa 
ktorých nebola naplnená žiadna skutková podstata disciplinárneho previnenia. 

Podľa DK SZĽH bola naplnená skutková podstata disciplinárneho previnenia pádu pod nohy 
podľa čl. 15 II. oddielu I. hlavy DP. Súčasne vzhľadom na prítomnosť ľahkého zranenia 
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faulovaného hráča (pomliaždené koleno) je DK SZĽH povinná ukladať trest v zmysle bodu 15.2.1 
II. oddielu I. hlavy DP, podľa ktorého je spodná hranica uloženého trestu zastavenia športovej 
činnosti stanovená na 3 zápasy. Takýto trest sa však DK SZĽH, berúc do úvahy všetky okolnosti 
prípadu, zdá ako príliš vysoký. Zároveň DK SZĽH konštatuje, že diagnostický záver a priori 
nespôsobuje faulovanému hráčovi zdravotnú indispozíciu v takej miere, ktorá mu znemožňuje 
výkon športovej činnosti, teda aj zasiahnutia do tréningu. DK SZĽH sa preto domnieva, že účel 
trestu je možné dosiahnuť aj pri uložení trestu zastavenia činnosti na menší počet zápasov. Preto 
pristúpila k mimoriadnemu zníženiu testu v zmysle čl. 29 ods. 1 všeobecnej časti DP. 

 

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 

 


