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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 Róberta Ľuptáka vedenej pod č. PL/70/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Róbertovi Ľuptákovi sa v zmysle čl. 40 

ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH z a s t a v u j e ,  pretože 

podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané. 

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 správanie disciplinárne obvineného funkcionára 
v zápase EXS č. 132 HC 07 DETVA vs. HK Nitra, s.r.o. zo dňa 01. 11. 2019. Vo svojom podnete 
uviedla KR SZĽH nasledovné: „Róbert Ľupták po druhom vylúčení domáceho hráča  v tretej tretine pribehol 
k inštruktorovi stretnutia Daliborovi Beniačovi a začal na neho vulgárne vykrikovať: "Vy kokoti skurvení, čo to 
pískate. Ty kokot jeden, ty si im to všetko prikázal". Táto situácia sa ešte raz opakovala  asi za dve minúty 
v podobnom vulgárnom duchu. Svedkom vulgárnych pokrikov bol aj delegát zápasu Ladislav Vasilňák, ktorý 
správanie sa Róberta Ľuptáka uviedol vo svojej správe. Inštruktor rozhodcov celú situáciu opísal v zápise 
o stretnutí.“ 

DK SZĽH sa po začatí disciplinárneho konania oboznámila so zápisom o strentutí zo zápasu č. 
132, v ktorom v poznámkach na zadnej strane je uvedené k predmetnému incidentu nasledovné – 
„Počas tretej tretiny v čase 46:25 po vylúčení hráča domácich číslo 3, pristúpil k inštruktorovi stretnutia majiteľ 
klubu HC 07 Detva p.Ľupták so slovami:" vy kokoti to ako pískate?" " Ty si im to nakázal" Podobným 
vulgárnym spôsobom sa na adresu inštruktora vyjadril aj zhruba po ďalších dvoch minútach. Svedkom incidentu 
bol aj delegát stretnutia p.Ladislav Vasilňák.“ 

Na základe informácie, že svedkom incidentu bol aj delegát zápasu p. Vasilňák si DK SZĽH 
vyžiadala správu delegáta zápasu. Po jej doručení sa DK SZĽH oboznámila z jej obsahu, z ktorého 
vyplýva, že k predmetnému incidentu delegát zápasu uviedol nasledovné: „V 3. tretine v čase 46:25 
po vylúčení hráča D prišiel k IR generálny manažér D p. Ľupták a vulgárnene napadol IR slovami "vy kokoti čo 
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to pískate a ty si im to nakázal." Nato odišiel do priestoru pod VIP. Po cca 2 minútach prišiel znovu a podobnými 
vulgarizmami napádal IR a vzápätí odišiel. Po zápase nedošlo k žiadnemu konfliktu.“ 

Zasadnutia DK SZĽH sa osobne zúčastnil aj disciplinárne obvinený, ktorý bol následne vyzvaný 
zaujatiu stanoviska k predmetnej situácii. Na úvod disciplinárne obvinený uviedol, že k incidentu 
došlo vo VIP priestore, v ktorom bol delegát zápasu a aj inštruktor rozhodcov na základe vlastného 
rozhodnutia samotného disciplinárne obvineného. Disciplinárne obvinený sa priznal, že smerom 
na rozhodcov uviedol vulgárne slovo, no to povedal len pre seba a nie tak, aby ho bolo počuť. 
Súčasne priznal, že inštruktura rozhodcov sa spýtal, či im to tak nakázal pískať, ale s ironickým 
tónom bez akejkoľvek agresivity. Disciplinárne obvinený vylúčil, že by akýkoľvek vulgarizmus 
smeroval na samotného inštruktora rozhodcu alebo delegáta zápasu. 

Disciplinárne obvinený svoje konanie súčasne vysvetlil nespokojnosťou s pískaním rozhodcov 
v tretej tretine, v ktorej družstvo HC 07 Detva dostalo päť menších trestov, hoci za dve tretiny 
dostali iba jeden trest. Nespokojnosť s výkonom rozhodcov eskalovala podľa jeho slov po tom, 
čo viacerými zákrokmi hráči súperovho družstva podľa slov disciplinárne obvineného atakovali  
najlepšieho hráča Detvy. Súčasne uvádza, že s výkonom rozhodcov nebol spokojný ani za prvé 
dve tretiny, v ktorých bolo družstva súpera vylúčené až sedemkrát, pričom uznal, že až sedem 
presiloviek družstvo Detvy nemalo mať. 

DK SZĽH nerozporuje právo disciplinárne obvineného vyjadriť sa počas zápasu, obzvlášť ak je 
to v návale emócii. Za uvedené slová však vždy musí disciplinárne obvinený niesť zodpovednosť. 
Súčasne DK SZĽH vidí zásadný rozdiel v tom, ak si niekto niečo povie „pod nos“, alebo ak 
s invektívami vystúpi proti osobe s tým, že k nej aj fyzicky pristúpi. K uvedeným skutočnostiam 
zo správy delegáta a zápise o stretnutí, že disciplinárne obvinený k inštruktorovi rozhodcu pristúpil, 
disciplinárne obvinený uviedol, že k inštruktorovi rozhodcov nepristúpil, ale sedel za ním. 

DK SZĽH po zvážení a analýze všetkých dôkazov konštatuje, že sa nepodarilo uvedený skutok 
mimo rozumnú pochybnosť dokázať. V dôsledku toho DK SZĽH uznesením rozhodla 
o zastavení konania. 

 

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 

 


