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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 
24. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Branislava Jánoša a Branislava Kvetana (prostredníctvom telemostu) vo veci 
disciplinárne obvineného Viktora Tantoša (ČRP 23477) vedenej pod č. PL/52/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Viktor Tantoš (ČRP 23477) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia urážok rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, 

usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LJ č. 3051 ŠHK 37 Piešťany vs. HK Trnava zo 

dňa 19. 10. 2019 v čase zápasu 50:14. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 6 bodu 6.2.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej 

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

poriadku SZĽH u k l a d á  nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 1 zápas 

s účinnosťou od 24. 10. 2019. 

c) Disciplinárne obvinený je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej časti 

DP SZĽH  uhradiť  čiastku 30,- 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 8459 3756, VS: 55, ŠS: ČRP, 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 
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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 Viktor Tantoš a klub Športový 

hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.  

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 1LJ č. 3051 ŠHK 37 Piešťany vs. HK Trnava zo dňa 19. 10. 
2019 v čase zápasu 50:14 uložený trest v hre podľa pravidla č. 116 pravidiel ľadového hokeja za 
nešportové správanie. K uvedenej situácii hlavný rozhodca zápasu Bc. Michal Mĺkvy uviedol do 
zápisu o stretnutí do poznámok na zadnú stranu nasledovné: „Hra sa odohrávala v útočnom pásme hostí. 
Všimol som si, ako hráč domácich č. 44 a hráč hostí č. 5 boli vo vzájomnom súboji pred bránou. Hráč domácich 
následne sekol hráča hostí, na čo som už reagoval a signalizoval som vylúčenie. Po odpískaní a ukázaní trestu hráč 
domácich sa na mňa pozrel a odvetil: ‚tebe musí jebať‘, za čo som mu udelil OT podľa prav. 116-III-1. 
Po odkorčuľovaní na trestnú lavicu vykríkol ‚a druhého nie - do piče?‘, za čo som udelil ďadlší OT, podľa prav. 
116-IV-1 a po ukázaní trestu hráč zareagoval slovami ‚ty si pekný kokot‘, za čo som mu udelilTH podľa prav. 
116-V-3.“ 

Disciplinárne obvinený hráč bol DK SZĽH predvolaný na jej zasadnutie, pričom pred zasadnutím 
bolo DK SZĽH doručené písomné vyjadrenie k veci podpísané disciplinárne obvineným, 
trénerom družstva juniorov Športového klubu 37 Piešťany, s.r.o. Mgr. Róbertom Parádim 
a športovým riaditeľom klubu Michalom Bubeníkom. V písomnom vyjadrení bolo uvedené okrem 
iného nasledovné: „[s]pomínaný hráč sa ihneď po stretnutí ospravedlnil v šatni trénerom aj spoluhráčom za svoje 
správanie, žiaľ osobne v šatni už pána [h]lavného rozhodcu nezastihol. Svoje počínanie popísal ako dočasne 
skratové, berie zodpovednosť za celú situáciu sám na seba, sám si nevie vysvetliť danú emóciu, nakoľko sa incident 
odohral za rozhodnutého stavu daného zápasu.“ Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. súčasne 
konanie disicplinárne obvineného odsúdil, pričom uviedol, že voči hráči uplatní „ďalšie výchovné 
opatrenia, aby sa podobná situácia nezopakovala.“ 

Zasadnutia DK SZĽH sa napriek písomnému vyjadreniu zúčastnil osobne disciplinárne obvinený, 
ako aj športový riaditeľ klubu Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o p. Michal Bubeník. Na 
zasadnutí p. Michal Bubeník zopakoval, že disciplinárn obvinený sa po stretnutí hneď ospravedlnil 
trénerom a hráčom, pričom súčasne bol poslaný hneď za rozhodcami, aby sa im za svoje správanie 
šiel ospravedlniť. Tým, že už neboli na štadióne, tak sa hráč s rozhodcom spojil po stretnutí, 
pričom rozhodca ospravedlnenie prijal. Túto skutočnosť disciplinárne obvinený preukázal 
prostredníctvom svojho mobilného telefónu. 

V zmysle čl. 6 bodu 6.2.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH môže 
DK SZĽH pri disciplinárnom previnení urážok rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových 
odborníkov, usporiadateľov a divákov, v prípade ťažších prípadoch, medzi ktoré patria aj vulgárne 
nadávky, uložiť trest zastavenia činnosti v rozmedzí od troch do desiatich zápasoch. V zmysle čl. 
25 všeobecnej časti DP SZĽH sa za poľahčujúce okolnosti považujú okrem iných aj skutočnosť, 
že hráč „b) nebol v predchádzajúcom súťažnom období disciplinárne postihnutý, (...) d) svoj čin úprimne oľutoval, 
e) aktívne napomáhal pri objasňovaní previnenia.“ 

Moderčné právo DK SZĽH sa pritom nevyčerpáva len výhradne uložením trestu v rozmedzí 
sadzby stanovenej osobitnou časťou DP SZĽH. DK SZĽH môže v zmysle čl. 29 ods. 1 všeobecnej 
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časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pristúpiť aj k mimoriadnemu zníženiu trestu, a to pokiaľ „je 
možné účel disciplinárneho konania dosiahnuť uložením disciplinárnej sankcie aj pri mimoriadnom znížení.“ 

K predmetnej situácii DK SZĽH vysoko oceňuje prístup disciplinárne obvineného, ktorý svoj čin 
nijakým spôsobom nezapieral, priznal sa a s maximálnym úsilim sa snažil negatívny dôsledok 
svojho konania zminimalizovať prostredníctvom priameho ospravedlnenia hlavnému rozhodcovi. 
DK SZĽH sa domnieva, že počet, intenzita a význam poľahčujúcich okolností pri konaní 
disciplinárne obvineného najmä po spáchaní skutku, ktorým naplnil skutkovú podstatu 
disciplinárneho previnenia, zakladajú možnosť využitia inštitútu mimoriadneho zníženia trestu. 
Z tohto dôvodu DK SZĽH pristúpila k uloženiu nepodmienečného trestu zastavenia činnosti 
v rozsahu 1 zápasu. 

 

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 24. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


