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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 
26. 09. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka, a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného 
hráča Rastislava Špirka (ČRP 345) vedenej pod č. PL/4/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Rastislav Špirko (ČRP 345) 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 Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – 

HK Poprad zo dňa 15. 09. 2019 v čase zápasu 15:36. 

b) Disciplinárne obvinenému Rastislavovi Šprikovi (ČRP 345) sa s jeho súhlasom v zmysle čl. 18 

všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodu 2.2 I. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  trest verejnoprospešnej činnosti pre hokejové 

hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH v časovom rozsahu 10 hodín pri subjekte MHA 

Martin alebo HKM Zvolen – mládež. Disciplinárne obvinený je povinný v uvedenom 

časovom rozsahu sa zúčastniť na tréningovom procese v kategórii starších žiakov a mladších 

v uvedených športových organizácií. Vekovú kategóriu, miesto a čas, kde bude uložený 

trest vykonávať je disciplinárne obvinený povinný v zmysle článku 4 bodu 4.3 I. 

oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku oznámiť Disciplinárnej komisii do 

troch dní od uloženia trestu na mailovú adresu dk@szlh.sk. 

c) Disciplinárne obvinený Rastislav Špirko (ČRP 345) 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 stanovenej sankcie a poplatku za prejednanie 

disciplinárneho previnenia je určená do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, 

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

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 Rastislav Špirko a klub HKM 

a.s. Zvolen.  

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 Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – HK Poprad zo dňa 15. 09. 
2019 v čase zápasu 15:36 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za 
predstieranie pádu alebo zranenia. 

Po predvolaní na zasadnutie DK SZĽH prezentoval disciplinárne obvinený hráč na svoju obranu, 
že nemal v úmysle predstierať pád alebo zranenie. Súčasne vyslovil názor, že po dotyku hokejkou 
od súperovho hráča aj pod vplyvom vlastnej nižšej koncentrácie šiel priľahko k ľadu, pričom 
skonštatoval, že by za ideálnych okolností v zápase bol schopný tento súboj ustáť. 

DK SZĽH po zhliadnutí záberov zaujala názor, že k predstieranie pádu alebo zranenia bolo 
preukázané, pričom v tomto smere poukazuje na skutočnosť, že na zodpovednosť za disciplinárne 
previnenie predstierania pádu v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho 
poriadku nie je v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecnej časti DP potrebné úmyselné zavinenie. 

DK SZĽH pri rozhodovaní o výške a spôsobe trestu pre disciplinárne obvineného postupovala 
podľa čl. 2 bodu 2.2 I. oddielu osobitnej časti DP a udelila miernejší trest než je sadzba v čl. 17 
bode 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti DP. DK SZĽH pri rozhodovaní brala na zreteľ – okrem 
iného – skutočnosť, že proti disciplinárne obvinenému doposiaľ v kariére ani raz nebolo vedené 
disciplinárne konanie. DK SZĽH disciplinárne obvinenému navrhla uloženie trestu 
verejnoprostpešnej činnosti pre hokejové hnutie v zmysle čl. 18 všeobecnej časti DP, s čím 
disciplinárne obvinený súhlasil. Vzhľadom na bydlisko hráča, ktoré nie je totožné s miestom 
výkonu jeho športovej činnosti, DK SZĽH umožňuje, aby výkon trestu verejnoprospešnej činnosti 
previnilec mohol vykonávať podľa jeho výberu buď pri subjekte MHA Martin alebo HKM Zvolen 
– mládež. 

 

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 26. 09. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


