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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 
21. 11. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Branislava Jánoša a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného 
Łukasza Łyka vedenej pod č. PL/73/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Łukasz Łyko (ČRP 27542) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia predstierania pádu alebo zranenia v zmysle podľa čl. 17 bodu 17.1 

II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 

2LS č. 10128 UKS Sanok vs. HC Rebellion Gelnica zo dňa 09. 11. 2019 v čase zápasu 45:28. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  napomenutie. 

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 2LS č. 10128 UKS Sanok vs. HC Rebellion Gelnica zo dňa 09. 
11. 2019 v čase zápasu 45:28 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja 
za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Disciplinárne obvinený hráč prostredníctvom svojho klubu po predvolaní ospravedlnil svoju 
neúčasť na zasadnutí a predložil písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „Ako 
predstavenstvo mládežníckeho klubu UKS Niedźwiadki Sanok žiadame, aby nášmu hráčovi Lukasz Łyko 
neuložil pokutu za tento hokejový priestupok, pretože náš hráč nie je dospelým hráčom, nemá zmluvu o zamestnaní 
a klub si nemôže dovoliť finančné pokuty a sprievodca sám to urobil nevedome , nechcel udeliť pokutu hráčovi 
súpera. Žiadame disciplinárne výbory o šetrné zaobchádzanie s naším hráčom Sanokom, a preto trest pre tohto 
mladého 17-ročného hráča bude lekciou do budúcnosti. Vopred ďakujeme za vaše pozitívne zváženie a 
ospravedlňujeme sa nášmu hráčovi.“  
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DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov dospela k záveru, že kontakt medzi 
disciplinárne obvineným hráčom a súperovým hráčom v predmetnej situácii skutočne nastal. 
Uvedený kontakt spôsobený krosčekom však nebol takého charakteru a povahy, aby si ním mohol 
disciplinárne obvinený hráč privodiť zranenie, po ktorom ostal niekoľko sekúnd ležať na ľade. 
Súčasne o tom, že k zraneniu nedošlo svedčí aj pozápasový zápis o stretnutí, z ktorého vyplýva, že 
nemusel byť zdravotníckym personálom disciplinárne obvinený hráč ošetrovaný. V tejto súvislosti 
DK SZĽH tiež konštatuje, že disciplinárneho previnenia sa dopustí hráč nielen vtedy, keď 
predstiera pád, ale ak aj predstiera zranenie.  

Pri stanovovaní trestu DK SZĽH brala na zreteľ charakter súťaže a finančné podmienky hráčov 
v nej hrajúcich. Podľa názoru DK SZĽH by uloženie pokuty podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II oddielu 
II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku bolo neprimeraným trestom. DK SZĽH súčasne 
zastáva názor, že nie je nevyhnutné, vzhľadom na nebezpečnosť činu hráča, ktorým naplnil 
skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, aby mu bol uložený nepodmienečný trest zákazu 
výkonu činnosti hokejistu. Preventívnu a reparačnú funkciu trestu je podľa DK SZĽH možné 
dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami (princíp ultima ratio), a tak v zmysle čl. 2 bodu 2.2. II. oddielu 
osobitnej časti DP sa hráčovi ukladá napomenutie. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v zmysle čl. 
9 všeobecnej časti DP je možné napomenutie uložiť hráčovi v priebehu jedného súťažného 
obdobia len jedenkrát. 

 

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 

 


