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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 
14. 11. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka, Branislava Jánoša a Matúša Mészárosa vydala vo veci 
disciplinárne obvineného Martina Krišku (ČRP 654) toto uznesenie č. PL/67/19-20 – 1, ktorým 

u r č u j e ,  ž e  

prerokovanie podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineným 

Martina Krišku (ČRP 654) sa uskutoční v najbližšom možnom náhradnom termíne, ktorý 

bude vymedzený v predvolaní. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe podnetu Komisie rozhodcov 
SZĽH zo dňa 05. 11. 2019, v ktorom navrhla začať konanie voči disciplinárne obvinenému hráčovi 
za zákrok v zápase EXS č. 127 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo 
dňa 01. 11. 2019 v čase zápasu 46:15, za ktorý disciplinárne obvinenému nebol uložený žiaden 
trest. Komisia rozhodcov vo svojom podnete uviedla nasledovné: „ KR SZĽH konštatuje, že sa 
jednalo o nebezpečný zákrok na hlavu protihráča kedy boli splnené podmienky pravidla 124 III, bod 1. (napadnutie 
oblasti hlavy protihráča ktoroukoľvek časťou tela), bod 2. (pritlačenie hlavy protihráča o ochranné sklo hornou 
časťou tela), bod 3. (nasmerovanie hornej časti tela tak, aby bol spôsobený kontakt s hlavou protihráča) a bod 5. 
(nadskočenie, aby bola zasiahnutá oblasť hlavy protihráča). Hráč MHk 32 Liptovský Mikuláš č.56 Martin 
Kriška videl postavenie protihráča a mal dostatok času pripraviť sa na súboj. Po odohratí puku hráčom HK Dukla 
Trenčín č.26 Lubomírom Štachom dohrával protihráča, čo mohol urobiť aj dovoleným spôsobom. Tesne pred 
súbojom s protihráčom však vyskočil a ľavým ramenom priamo zasiahol pravú stranu hlavy protihráča, ktorá 
vzápätí z ľavej strany narazila do ochranného skla. Keďže sa jednalo o nebezpečný a najmä zbytočný zákrok na 
hlavu protihráča, KR SZĽH oznamuje DK SZĽH, že za tento faul mal byť udelený TH podľa pravidla 124 
II. Napadnutie hlavy a krku.“ 

DK SZĽH po doručení podnetu začala voči hráčovi Martinovi Kriškovi (ČRP 654) disciplinárne 
konanie tým, že zverejnila na webovom sídle hockeyslovakia.sk úradnú správu o začatí 
disciplinárneho konania. V dôsledku chyby podpredsedu DK SZĽH Jakuba Homoľu však bola 
v úradnej správe, a aj v následnom predvolaní disciplinárne obvineného hráča zle vymedzená 
kvalifikácia disciplinárneho previnenia hráča, keď miesto disciplinárneho previnenia napadnutia 
hlavy a krku podľa čl. 6 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti disciplinárneho previnenia, DK SZĽH 
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viedla konanie proti disciplinárne obvinenému z dôvodu predstieranie pádu alebo zranenia podľa 
čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

Disciplinárne obvinený síce vo svojom písomnom vyjadrení upozornil na túto nezrovnalosť 
a svoje vyjadrenie konštituuoval smerom k disciplinárnemu previneni napadnutia hlavy a krku, no 
DK SZĽH v záujme zachovania zásady spravodlivého procesu, ktorý je nosnou procesnou 
zásadou disciplinárneho konania, rozhodla o odročení prerokovania disciplinárneho previnenia na 
najbližšie zasadnutie DK SZĽH s tým, že disciplinárne obvinený bude včas a riadne znovu 
predvolaný na zasadnutie. 

 

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 14. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


