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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 Samuela Beluška (ČRP 25824) 
vedenej pod č. PL/66/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Samuel Beluško (ČRP 25824) 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 1LD č. 4184 Mládež HC 46 Bardejov vs. Prešov 

Penguins zo dňa 03. 11. 2019 v čase zápasu 49:24. 

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

časti Disciplinárneho poriadku SZĽH u k l a d á  nepodmienečný trest zastavenia 

činnosti na 6 zápasov s účinnosťou od 04. 11. 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 Samuel Beluško a klub Prešov 

Penguins.  

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 1LD č. 4184 Mládež HC 46 Bardejov vs. Prešov Penguins zo 
dňa 03. 11. 2019 v čase zápasu 49:24 uložený trest v hre podľa pravidla č. 116 pravidiel ľadového 
hokeja za nešportové správanie. K uvedenej situácii hlavní rozhodcovia zápasu Bc. Michal Jurko 
a Mgr. Peter Lukáč uviedli do zápisu o stretnutí do poznámok na zadnú stranu nasledovné: „V 
čase 49:24 udelený MT H.H.č.79 Beluško Samuel P.p.č. 168/I/1. V tom istom čase bol tomu istému hráčový 
uložený ďalší trest (OT) p.p. č.168/III/3. Po uložení OT hráč začal vulgárne nadávať na rozhodcov stretnutia a 
všetkých osôb okolo seba. Citujem "Vy Skur*ený Bardejov skur*ená diera". Ďalej pokračoval vo vulgárnom 
vyjadrovaní na rozhodcu Michala Jurka, ktorému povedal že je "Ko*ot". Následne mu bol uložený TH 
p.p.168/VI/1 a hráč odišiel do šatne.“ 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a predložil 
písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „V tretej tretine zápasu som viedol puk popri 
mantineli a keď som si obhodil hráča tak ma podrazil, spadol som na súper hneď na to som sa postavil ale súper 
ostal ležať na ľade preto bola prerušená hra. Spýtal som sa rozhodcu prečo neodpískal faul. Rozhodca ma upozornil 
že sa mám slušne správať. Ja som povedal že sa vás slušne pýtam prečo ste neodpískali faul. Za to som dostal trest 
2 minúty. Opýtal som sa rozhodcu začo som dostal trest keď bol faul na mňa pri tom som použil vulgarizmus. 
Zato som dostal trest 10 minút. Išiel som na trestnú lavicu a ešte raz som sa vulgárne vyjadril a zato som dostal 
trest 25 minút. Je mi ľúto že som v tej situácií nedokázal ovládnuť svoje emócie ale v žiadnom prípade som neurážal 
rozhodcov a ani súpera. Mrzí ma keď to takto pochopili. Rád by som sa ospravedlnil za svoje nevhodné správanie.“ 

Písomné stanovisko k predmetnej situácii pripojil aj klub disciplinárne obvineného Prešov 
Penguins, ktorý uviedol, že už uložil hráčovi internú sankciu, pričom bezprostredne po incidente 
disciplinárne obvinený hráč absolvoval pohovor s riaditeľom klubu p. Potočňákom.  

DK SZĽH po oboznámení sa s obsahom zápisu o stretnutí a oboch stanovísk konštatuje, že 
konanie disciplinárne obvineného naplnilo všetky znaky skutkovej podstaty urážok rozhodcov, 
súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 
6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Pri určovaní výšky trestu DK 
SZĽH berie na zreteľ vážnosť disciplinárneho previnenia, pričom hľadá prienik medzi represívnou 
a prevenčnou funkciou trestu. Vzhľadom na to, že ide o prvé disciplinárne previnenie hráča 
archivované v IS SZĽH, DK SZĽH pristúpila k uloženiu trestu uprostred sadzby podľa 
Disciplinárneho poriadku a hráčovi uložila trest zastavenia činnosti na šesť zápasov. 

 

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 07. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


