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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 vo veci disciplinárne 
obvineného Josefa Mikysku (ČRP 26858) vedenej pod č. PL/69/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Josefovi Mikyskovi (ČRP 26858) sa 

v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  z a s t a v u j e ,  

pretože k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným nedošlo. 

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, ktorá namietala, že disciplinárne obvinenému hráčovi v zápase EXS č. 
81 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo dňa 13. 10. 2019 v čase zápasu 
28:46 mal byť uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za predstieranie 
pádu alebo zranenia. V podnete Komisia rozhodcov SZĽH na podporu svojich tvrdení uviedla, že 
„hráč v čase 28:46 inkasoval kontakt telom súpera zozadu do oblasti ľavého ramena / ľavej lopatky. Po tomto 
kontakte ostal na ľade nehybne ležať po dobu šiestich sekúnd. Potom začal pomaly vstávať a keď spozoroval, že 
jeho mužstvo sa snaží dostať sa do útočného pásma a on sa v tom čase nachádza v postavení mimo hry, okamžite 
vyšprintoval z útočného pásma aby nespôsobil prerušenie útočnej akcie svojho tímu. KR konštatuje, že hráč sa týmto 
konaním dopustil priestupku podľa pravidla č. 138 Predstieranie pádu alebo zranenia. Kontakt na jeho telo, aj 
keď nečakaný, nebol takej intenzity, aby postihnutý hráč musel ostať bezvládne ležať na ľadovej ploche tak dlhú 
dobu. Po zistení, že hlavní rozhodcovia na túto situáciu nereagujú a že sa nachádza v postavení mimo hry, bol 
okamžite schopný naplno korčuľovať a na hráčskej lavici nepotreboval ošetrenie napriek tomu, že pred pár 
sekundami nehybne ležal na ľade. KR zároveň konštatuje, že za zákrok na hráča, ktorý nebol v držaní puku, 
mali rozhodcovia potrestať hráča DVTK č.23 Davida Rodmana MT za nedovolené bránenie v hre.“ 

Disciplinárne obvinený hráč na zasadnutí DK SZĽH dňa 14. 11. 2019 uviedol, že v predmetnej 
situácii súperovho hráča vôbec nevidel a po údere do oblasti chrbta a krku zacítil tlak do hlavy, 
v dôsledku čoho ostal ležať na ľade. DK SZĽH sa súčasne dopytovala, z akého dôvodu po 
niekoľkosekundovom ležaní na ľade, zrazu rýchlo vstal a zvládal korčuľovať. Na túto otázku 
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disciplinárne obvinený hráč uviedol, že nechcel vystaviť svojho spoluhráča Petra Sojčíka do 
ofsajdu, pretože bol v držaní puku a mieril do útočného pásma, kde disciplinárne obvinený hráč 
v tom čase ležal. Súčasne disciplinárne obvinený hráč uviedol, že po tomto zákroku sa v druhej 
tretine objavil na ľade už len raz, čo bol dôsledok stretu s hráčom súpera. 

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukového záberu berúc do úvahy stanovisko hráča prisvedčila 
názoru disciplinárne obvineného. Predovšetkým sa nestotožňuje s tvrdením, že hráč po zákroku 
účelovo ležal na ľade v snahe vypýtať si vylúčenie súperovho hráča. Ak by sme prijali tento záver 
s tvrdením, že hráčovi nič nebolo, tak by sa v situácii po vstaní zapojil do útočnej akcie jeho 
družstva, ktoré by sa v dôsledku toho dostalo proti súperovmu družstvu do prečíslenia. Navyše 
podľa pohybu na ľade je zrejmé, že disciplinárne obvinený hráč po zásahu súpera bol otrasený. 
DK SZĽH taktiež prisvedčuje, že súperov hráč bol mimo zorného poľa disciplinárne obvineného 
hráča a keďže súboj sa odohral mimo držania puku, disciplinárne obvinený hráč takýto zásah od 
chrbta nečakal a čakať ani nemohol, čo sa taktiež mohlo podpísať nad následnou reakciou 
disciplinárne obvineného hráča. V dôsledku toho sa DK SZĽH uzniesla na tom, že 
k disciplinárnemu konaniu nedošlo, a preto konanie v tejto zastavuje. 

 

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 

 


