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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 Matej Sádecký (ČRP 25369) vedenej pod č. 
PL/74/19-20 – 2 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Matej Sádecký (ČRP 25369) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase EXJ č. 1138 HK DUKLA Trenčín, 

a.s. vs. MMHK Nitra zo dňa 17. 11. 2019 v čase zápasu 59:22. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 19 bodu 19.1.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej 

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

činnosti na 3 zápasy s účinnosťou od 18. 11. 2019. 

c) Disciplinárne obvinený je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej časti 

DP SZĽH  uhradiť  čiastku 30,- 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 Matej Sádecký a klub HK 

DUKLA Trenčín, a.s. 

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 EXJ č. 1138 HK DUKLA Trenčín, a.s. vs. MMHK Nitra zo dňa 
17. 11. 2019 v čase zápasu 59:22 uložený trest v hre podľa pravidla č. 141-VI pravidiel ľadového 
hokeja za hrubosť. K uvedenej situácii hlavný rozhodca zápasu Dominik Lesay do zápisu 
o stretnutí do poznámok na zadnú stranu uviedol nasledovné: „V čase 59:22 počas prebiehajúcej 
šarvátky viacerých hráčov, hráč tímu domácich č. 97 zozadu napadol hráča tímu hostí č. 13 úderom do hlavy a 
zhodil ho na ľad. Po tom, ako hráč tímu hostí č. 13 spadol na ľad, hráč tímu domácich č. 97 na neho skočil a 
začal ho biť na ľade. Čiarový rozhodca ho niekoľkokrát vyzval, aby ho prestal udierať, ale hráč tímu domácich č. 
97 pokračoval. Hráč tímu hostí č. 13 ležal na ľade a kričal: "Prestaň, už mám zlomenú ruku!" Po viacerých 
výzvach od čiarového rozhodcu hráč tímu domácich č. 97 nakoniec prestal. Od lekára stretnutia hlavný rozhodca 
dostal informáciu, že hráč tímu hostí č. 13 má vykĺbené rameno. Na základe týchto udalostí hlavný rozhodca udelil 
hráčovi tímu domácich č. 97 trest v hre.“ 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a predložil 
písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „V čase zápasu 59:22 som bol na ľadovej ploche, 
keď sa strhla bitka. Bitky som sa  nezúčastňoval, len som sledoval ostatných ako sa bijú. Spolu so mnou sledoval 
bitku i protihráč s číslom 13 Alex Hoffmann.  Síce sme do seba strkali, ale navzájom sme sa dohodli, že sa 
nebudeme biť, len sa zablokujeme.  Citujem Alexa „Nebi sa, nebi sa, načo sa chceš biť“.  Keďže som tiež nemal 
záujem zapájať sa do bitky, tak som mu na to odpovedal „dobre“.  Ja som ostal stáť a sledoval som bitku môjho 
spoluhráča Pischa s protihráčom. 

Po pár sekundách sme sa s protihráčom Hoffmannom rozdelili zo vzájomného blokovania sa pričom som sa otočil 
k odchodu.  Po mojom odchode od hráča Hoffmanna som však zaregistroval, že ten sa pridal do bitky, ktorá sa 
odohrávala za mojím chrbtom, čím vznikla nerovnovážna bitka dvoch nitrianskych hráčov proti jednému hráčovi 
Dukly. 

Na vzniknutú situáciu som reagoval tak, že som prikorčuľoval k Hoffmannovi, ktorý už bol súčasťou bitky, 
oboma rukami som ho chytil a chcel som ho odstrčiť, resp. zabrániť mu aktívne sa zapojiť do bitky jeden na 
jedného.  Pritom sme však spadli na ľad tak, že ja som dopadol naňho.  Nemal som záujem biť sa, neudieral som 
ho, len som ho po dopade chcel vyslovene zadržať na ľade.  Ihneď ako sme dopadli na ľad však skríkol „au, mám 
zlomenú ruku“. Na to k nám prikorčuľovali rozhodcovia. Na základe ich výzvy som protihráča pustil a 
odkorčuľoval na striedačku.  O chvíľu prišli k striedačke rozhodcovia a pri udeľovaní trestov mi oznámili výšku 
môjho trestu „5 + do konca stretnutia“ na čo som odišiel do kabíny. 

Vôbec som netušil, že pri tom páde prišlo k nejakému zraneniu.  Dozvedel som sa to až po zápase keď prišli do 
kabíny spoluhráči a oznámili  mi, že hráč Hoffmann má pravdepodobne vykĺbené rameno, ktoré mu vraj priamo 
na zimnom štadióne lekár napravil naspäť. 

Som si vedomý, že bitky na športovisko nepatria.  Ja som sa i preto iba snažil odsunúť hráča, ktorý sa zapojil do 
stretu iných dvoch hráčov.  Mojim záujmom od začiatku nebolo biť sa a už vôbec nie niekoho  zraniť.    

Doteraz som nikdy nebol trestaný za obdobný priestupok a táto nešťastná náhoda ma veľmi mrzí. Nepatrím medzi 
hráčov, ktorý vyvolávajú bitky.  Naopak, snažím sa vyhýbať takýmto situáciám. O to viac mi je ľúto, že pri tomto 
páde prišlo k takémuto nešťastnému zraneniu súpera.“ 

DK SZĽH v záujme zistenia skutočného stavu veci vyzvala k písomnému stanovisku aj hlavného 
trénera družstva juniorov HK DUKLY Trenčín, p. Marcela Hanzala, v ktorom konštatoval, že 
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k začatiu bitky došlo v dôsledku konania hráča MMHK Nitra, pričom „[v] závere šarvátky, kde traja 
[n]itriansk[i] hráči bili našich dvoch hráčov bbehol pochopiteľne do tejto šarvátky v snahe ubrániť svojich 
spoluhráčov aj Matej Sádecký.“ 

DK SZĽH vyzvala rovnako na vyjadrenie aj hlavného trénera družstva MMHK Nitra p. Petra 
Galana. Súčasne sa DK SZĽH dopytovala na informácie ohľadne zdravotného stavu poškodeného 
Alexa Hoffmana. Na žiadnu z týchto výziev adresovanú prostredníctvom e-mailovej adresy 
uvedenej v IS SZĽH ale klub MMHK Nitra nereagoval. 

DK SZĽH pri posudzovaní zhliadla obrazovo-zvukový záznam. DK SZĽH priznáva, že hráč 
MMHK Nitra, Alex Hoffman sa jedným úderom zapojil do bitky hráča HK DUKLA Trenčín proti 
hráčovi MMHK Nitra. Disciplinárne obvinený nato zareagoval ale neprimeraným spôsobom, keď 
následne hráča Alexa Hoffmana stiahol na ľad, pričom práve v dôsledku pádu na ľad na rameno 
došlo zrejme k zraneniu ramena hráča Alexa Hoffmana. Toto zranenie je pritom v priamej 
príčinnej súvislosti s reakciou (stiahnutím na ľad) disciplinárne obvineného. DK SZĽH konštatuje, 
že reakcia disciplinárne obvineného bola vzhľadom na charakter, akým sa Alex Hoffman „zapojil“ 
do bitky, neprimeraná. Uvedené platí o to viac, že v uvedenom momente už boli šarvátky na ľade 
na konci. 

Konanie disciplinárne obvineného je navyše v priamej súvislosti so zranením hráča. Čl. 19 II. 
oddielu I. hlavy osobitnej časti ale nerozlišuje medzi základnou a kvalifikovanou skutovkou 
podstatou odstupňovanou podľa závažnosti zranenia, DK SZĽH pristúpila, aj s ohľadom na 
sadzby v ostatných skutkových podstatách, v dôsledku ktorých dochádza k ľahkému zraneniu, 
k uloženiu trestu na hornej hranici sadzby vo výmere troch zápasov. Uvedený trest vychádza 
predovšetkým zo skutočnosti, že v zápise o stretnutí lekárka Mgr. Katarína Moráviková uviedla, 
že hráč Alex Hoffman si v zápase vykĺbil rameno, čo bolo v priamej súvislosti s konaním 
disciplinárne obvineného. 

 

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 

 


