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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 Lukáša Paukovčeka (ČRP 16393) 
vedenej pod č. PL/65/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Lukáš Paukovček (ČRP 16393) 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 došlo v zápase EXS 

č. 133 HK Poprad a.s. vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 01. 11. 2019 v čase zápasu 

45:03. 

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

časti Disciplinárneho poriadku SZĽH u k l a d á  pokuta vo výške 10 % z mesačného 

príjmu hráča zo športovej činnosti, podľa zmluvy platnej ku dňu 01. 11. 2019 uzavretej 

so športovou organizáciou HK Poprad, a.s. 

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 trestu podľa písmena b) a poplatku 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: 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 
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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 Lukáš Paukovček a klub HK 

Poprad, a.s.  

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 EXS č. 133 HK Poprad a.s. vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo 
dňa 01. 11. 2019 v čase zápasu 45:03 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: „Velmi ma mrzi vzniknuta situacia , pretoze som 
bol za filmovanie vyluceny prvy krat. Mojim umyslom bolo pockat si na protihraca, kym pristupi ku mne na 
kontakt a potom som sa chcel uvolnit rychlym pohybom spoza brany. Lezat som ostal preto lebo som si vsimol ze 
hlavny rozhodca mal zdvihnutu ruku a vedel som ze bude vylucovat.“  

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov dospela k záveru, že kontakt medzi 
disciplinárne obvineným hráčom a súperovým hráčom, ktorý by mohol spôsobiť pád disciplinárne 
obvineného hráča v predmetnej situácii nenastal. Disciplinárne obvinený hráč nebol súperovým 
hráčom stiahnutý, podkopnutý, ani akokoľvek obmedzený v takom rozsahu, aby stratil kontrolu 
nad koordináciou nôh pri korčuľovaní. Na základe uvedeného DK SZĽH má za to, že 
disciplinárne obvinený tým naplnil všetky znaky disciplinárneho previnenia predstierania pádu 
alebo zranenia.  

Disciplinárne obvinenému tiež priťažuje, že ide o profesionálneho hráča, ktorý je často na očiach 
verejnosti a môže byť považovaný za vzor pre mládež. O to naliehavejšie je podľa mienky DK 
SZĽH takéto nešportové návyky, akým predstieranie pádu je, odsúdiť a do budúcna im zamedziť. 
Z tohto dôvodu DK SZĽH pristúpila k uloženiu finančnej pokuty vo výške 10 % z mesačného 
príjmu hráča zo športovej činnosti. 

 

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 

 


