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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 
21. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča (prostredníctvom 
telemostu), podpredsedu Mgr. Jakuba Homoľu a členov Branislava Jánoša a Mgr. Matúša 
Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného Martina Kriška (ČRP 645) vedenej pod č. PL/67/19-
20 – 2 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Martin Kriška (ČRP 645) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 bodu 14.2 II. oddielu I. hlavy 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 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. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 14 bodu 14.2.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej 

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

činnosti na 5 zápasov s účinnosťou od 21. 11. 2019. 

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 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 

symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZĽH, alebo s číslom príslušného 
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rozhodnutia SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa 

považovať za neuhradenú.  

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b), c) zodpovedá previnilec Martin Kriška a klub MHk 32 

Liptovský Mikuláš, a.s. 

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 
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 na najbližšie zasdnutie, ktoré sa uskutočnilo 21. 11. 2019. Po 
doručení správneho predvolania bol súčasne disciplinárne obvinený poučený, že v prípade, že 
nechce rozšíriť alebo doplniť svoje vyjadrenie, môže toto predvolanie brať ako bezpredmetné 
a DK SZĽH bude prihliadať na ospravedlnenie z neúčasti a na písomné stanovisko, ktoré doručil 
disciplinárne obvinený na pôvodne vytýčené prerokovanie dňa 14. 11. 2019. 

V predmetnom písomnom stanovisku disciplinárne obvinený uviedol: „Veľmi ma mrzí, že som mu 
spôsobil zranenie. Určite nebol žiadny úmysel ísť do súboja s touto myšlienkou. Puk šiel po mantinel[i] v našom 
obrannom pásme. Ja som korčuľoval popri mantineli za pukom. V tom som zbadal protihráča.(nikdy som sa 
nevyhýbal žiadnemu súboju i keď nie som žiaden hromotĺk no môj herný štýl je bojovnícky. Čiže “Mám rád“ tvrdé 
súboje ,ale nie zákerné!!! ) Pri strete s Trenčianskym hráčom som vôbec nezdvihol ruky mal som ich pri tele. Nebol 
tam z mojej strany dokonca ani žiadny lakeť .Mám pocit ,že som ho trafil bicepsom na hruď. Až po zhliadnutí 
priloženého videa som si všimol, že som mal nohy v lufte. Môj korčuliarsky štýl je, že som prikrčený a mám nižšie 
ťažisko. Čiže keď idem do súboja musím sa trochu vystrieť-napnúť. Ak by som to neurobil tak by bol každý 
súboj na mňa útokom na hlavu. Podľa môjho názoru bol aj hráč Trenčína v miernom predklone a tiež nie je 
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robustnej postavy, myslím že mal hlavu dosť nízko v momente nárazu. Za 18 rokov ako hrám profesionálne hokej 
nikdy ma neriešila komisia.“ Disciplinárne obvinený k svojmu stanovisku priložil aj kópiu 
ospravedlnenia poškodenému Lubomírovi Štachovi. 

DK SZĽH v záujme zisťovania skutočného stavu veci v zmysle čl. 35 ods. 5 písm. c) všeobecnej 
časti Disciplinárneho poriadku SZĽH sa dopytovala klubu poškodeného Lubomíra Štacha (ČRP 
40672) o jeho zdravotnom stave. Na výzvu klub HK DUKLA Trenčín, a.s. reagoval písomným 
stanoviskom, v ktorom uviedol, že „hráč po ataku súpera ostal na ľade a bol aj v bezvedom[í]. Následne bol 
prevezený do nemocnice na pozorovanie. Na druhý deň bol prepustený do domáceho liečenia. Do Tréningového 
procesu nastúpil až v pondelok 11.11.2019. v zajtrajšom zápase (15. 11. 2019) by už mal nastúpiť. Martina 
Kriška sa litom ospravedlnil Nášmu hráčovi.“ Súčasne klub HK DUKLA Trenčín, a.s. priložil 
k stanovisku lekársku správu zo dňa úrazu, z ktorej vyplýva, že hráč absolvuje trojtýždňový 
„kľudový režim“. 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záznamov konštatuje, že pri kontakte disciplinárne 
obvineného s poškodeným došlo k zásahu disciplinárne obvineného hráča ramenom do hlavy 
poškodeného. Disciplinárne obvinený súčasne pred kontaktom s hlavou poškodeného podskočil 
a v čase dotyku nemal svoje nohy v kontakte s ľadovou plochou. Tento pohyb mal navyše za 
následok zvýšenie intenzity a nebezpečnosti kontaktu s hlavou poškodeného. Na ťarchu 
disciplinárne obvineného ide aj skutočnosť, že uvedený zákrok sa stal v blízkosti plexiskla, do 
ktorého následne hlavou poškodený po kontakte narazil. 

Zákroky do oblasti hlavy a krku predstavujú jedny z najnebezpečnejších zákrokov, ktoré môžu 
hráčovi spôsobiť mimoriadne vážne zranenia. DK SZĽH s osobitným zreteľom hľadí aj na 
skutočnosť, že disciplinárne obvinený nebezpečnosť svojho zákroku umocnil opustením kontaktu 
nôh s ľadovou plochou. 

Na druhej strane však pri ukladaní trestu brala na zreteľ aj viaceré skutočnosti, na základe ktorých 
DK SZĽH usúdila, že k naplneniu účelu trestu postačí aj miernejšia výmera. Disciplinárne 
obvinený svojím správaním po zákroku, najmä zaslaním ospravedlnenia poškodenému vyjadril 
ľútosť nad svojím činom. Súčasne DK SZĽH berie na vedomie, že disciplinárne obvinený sa 
v minulosti nedopustil takého disciplinárneho previnenia, za ktorý mu bol uložený trest 
pozastavenia činnosti. V neposlednom rade DK SZĽH, vzhľadom na skutočnosť, že poškodený 
hráč nastúpil do tréningového procesu 11. 11. 2019, konštatuje, že z hľadiska kvalifikácie došlo 
v zmysle čl. 6 bodu 6.1 I. oddielu I. hlavy osobitnej časti k ľahkému zraneniu. Preto disciplinárne 
previnenie DK SZĽH subsumovala pod čl. 14 bod 14.2.1 a vzhľadom na vyššie uvedené rozhodla 
o uložení trestu v rozsahu piatich 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. 

 

Dňa 21. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


