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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 
31. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča (prostredníctvom 
telemostu), podpredsedu Mgr. Jakuba Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka (prostredníctvom 
telemostu) a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného Libora Káčera (ČRP 8061) 
vedenej pod č. PL/64/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Libor Káčer (ČRP 8061) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia predstierania pádu alebo zranenia v zmysle podľa čl. 17 bodu 17.1 

II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 

2LS č. 10030 HK Iskra Partizánske vs. MŠK Púchov zo dňa 26. 10. 2019 v čase zápasu 39:32. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  napomenutie. 

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 2LS č. 10030 HK Iskra Partizánske vs. MŠK Púchov zo dňa 26. 
10. 2019 v čase zápasu 39:32 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja 
za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a predložil 
písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „V prvom rade chcem uviesť, že za svoju kariéru si 
nepamätám, že by som dostal takýto trest. Nie som a nikdy som nebol totiž hráč, ktorý potrebuje filmovať a 
‚plakať‘ pri fauloch alebo osobných súbojoch a už vôbec som nemal v úmysle oslabiť družstvo o ďalší dvojminútový 
trest, ktorý by bol v tej chvíli odložený. K uvedenému pádu, posúdenému ako predstieranému, považujem za dôležité 
popísať okolnosti, ktoré mu predchádzali: Hrali sme v oslabení o dvoch hráčov a po vyhodení puku z nášho 
obranného pásma som sa postavil v strednom pásme na ľavú stranu ľadovej plochy (pri trestné lavice). Sledoval som 
rozohrávku súpera, pohyb puku a následne aj hráča s pukom, ktorého som aj vytláčal smerom k stredu ľadovej 
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plochy, aby som spomalil jeho prechod cez modrú čiaru. Hráča, s ktorým som sa zrazil, som v tej chvíli vôbec 
nevidel.“ Spolu s písomným stanoviskom disciplinárne obvinený priložil aj dve videá predmetnej 
situácie. 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov dospela k záveru, že kontakt medzi 
disciplinárne obvineným hráčom a súperovým hráčom v predmetnej situácii skutočne nastal. 
Uvedený kontakt nôh však nebol takého charakteru a povahy, aby si ním mohol disciplinárne 
obvinený hráč privodiť zranenie, po ktorom ostal niekoľko sekúnd ležať na ľade. Súčasne o tom, 
že k zraneniu nedošlo svedčí aj pozápasový zápis o stretnutí, z ktorého vyplýva, že nemusel byť 
zdravotníckym personálom disciplinárne obvinený hráč ošetrovaný. V tejto súvislosti DK SZĽH 
tiež konštatuje, že disciplinárneho previnenia sa dopustí hráč nielen vtedy, keď predstiera pád, ale 
ak aj predstiera zranenie.  

Pri stanovovaní trestu DK SZĽH brala na zreteľ charakter súťaže a finančné podmienky hráčov 
v nej hrajúcich. Podľa názoru DK SZĽH by uloženie pokuty podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II oddielu 
II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku bolo neprimeraným trestom. DK SZĽH súčasne 
zastáva názor, že nie je nevyhnutné, vzhľadom na nebezpečnosť činu hráča, ktorým naplnil 
skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, aby mu bol uložený nepodmienečný trest zákazu 
výkonu činnosti hokejistu. Preventívnu a reparačnú funkciu trestu je podľa DK SZĽH možné 
dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami (princíp ultima ratio), a tak v zmysle čl. 2 bodu 2.2. II. oddielu 
osobitnej časti DP sa hráčovi ukladá napomenutie. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v zmysle čl. 
9 všeobecnej časti DP je možné napomenutie uložiť hráčovi v priebehu jedného súťažného 
obdobia len jedenkrát. 

 

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 07. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


