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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 
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 Dominika Martuša (ČRP 23667) vedenej pod č. PL/54/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Dominikovi Martušovi (ČRP 23667) 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 EXJ č. 1075 HK ŠKP Poprad vs HKM Zvolen zo dňa 19. 10. 
2019 v čase zápasu 57:26 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za 
predstieranie pádu alebo zranenia. 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní na zasadnutie sa riadne ospravedlnil za neúčasť na 
zasadnutí a k situácii pripojil písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „z môjho pohľadu 
by bolo nelogické a neefektívne fingovať nejaký pád, lebo som bol na hranici obrancu a mohol som ísť sám na bránu. 
Domnievam sa, že za daného stavu (10:0) a pár minút do konca by som nemal záujem získať výhodu presilovej 
hry pre náš tím takýmto spôsobom. Na doloženom videu jasne vidno vloženú hokejku hráča Popradu mne pod 
nohy, na ktorej som sa pošmykol. Keďže som videl, že stále môžem ísť ďalej na bránu, snažil som sa hneď postaviť 
a hrať ďalej, no ale ani to neodradilo rozhodcu od udelenia mi spomínaného 2-minútového tretsu.“ 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov sa stotožňuje so skutočnosťami 
uvedenými v písomnom vyjadrení disciplinárne obvineného a konštatuje, že k predstieraniu pádu 
alebo zranenia disciplinárne obvineným nedošlo. V dôsledku toho DK SZĽH rozhodla tak, že 
konanie voči disciplinárne obvinenému zastavuje. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa článkov 



 PL/54/19-20 

 

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 

 


