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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 
28. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča (prostredníctvom 
telemostu) a členov Branislava Jánoša, Vladimíra Kontšeka Mgr. Matúša Mészárosa vo veci 
disciplinárne obvineného Nikitu Kutekhova (ČRP 37979) vedenej pod č. PL/75/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Nikita Kutekhov (ČRP 38979) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LJ č. 3064 HOBA Bratislava vs. MHK Dubnica 

nad Váhom zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 27:21. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 10 bodu 10.2.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej 

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

činnosti na 4 zápasy s účinnosťou od 24. 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 Nikita Kutekhov a klub HOBA 

Bratislava. 

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 1LJ č. 3064 HOBA Bratislava vs. MHK Dubnica nad Váhom 
zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 27:21 uložený trest v hre podľa pravidla č. 119-II pravidiel 
ľadového hokeja za vrazenie na mantinel. K uvedenej situácii hlavný rozhodca zápasu Ing. Anton 
Moller do zápisu o stretnutí do poznámok na zadnú stranu uviedol nasledovné: „Hráč domácich č. 
29 KUTEKHOV Nikita v súboji o voľný puk pri mantineli, vo vzdialenosti cca 1,5 m od mantinelu napadol 
hráča hostí č. 23 VEREŠ Ondrej, ktorý v následku súboja prudko narazil hlavou do mantinelu. Hráčovi na 
ľade bola poskytnutá zdravotná pomoc - nasadený golier a bola privolaná RZP. Následne bol hráč č. 23 VEREŠ 
Ondrej prevezený do nemocnice.“ 

K predmetnému incidentu zaslal prostredníctvom Súťažného oddelenia SZĽH stanovisko aj klub 
HOBA Bratislava, ku ktorému má disciplinárne obvinený hráč príslušnosť. V stanovisku klub 
HOBA Bratislava uviedol: „Všetko prebehlo tak, ako je uvedené v zápise o stretnutí hlavným rozhodcom. 
Dnes /nedeľa/ som sa zastavil za trénorom Dubnice /opäť hrali zápas u nás/, informoval som sa na zdravotný 
stav poškodeného hráča a za náš klub som sa mu ospravedlnil za zranenie jeho zverenca. S našim hráčom bol 
vykonaný pohovor v tom zmysle, aby si hlavne uvedomil, že zdravie všetkých hráčov je prednejšie, ako individuálne 
nebezpečné reakcie hráčov na nejaké ich súkromné podnety. Hráč uviedol, že mu je ľúto zranenia súperovho hráča 
a prisľúbil, že do budúcna sa vyvaruje podobným faulom. Trest pre nášho hráča navrhujeme v súlade s DP SZĽH.“ 

DK SZĽH v záujme zistenia skutočného stavu veci vyzval klub MHK Dubnica nad Váhom na 
poskytnutie informácii týkajúcich sa rozsahu zranenia a dĺžky liečenia hráča Ondreja Vereša. 
V reakcii na výzvu klub MHK Dubnica nad Váhom uviedol nasledovné: „Náš hráč Ondrej Vereš,ktorý 
nedohral zápas po narazení na mantinel hráčom mužstva HOBA Bratislava Nikitom Kutekhovom,bol následne 
odvezený RZP Bratislava do Univerzitnej nemocnice L. Dérera,kde mu boli urobené potrebné vyšetrenia. (viď 
príloha) Podľa našich predpokladov bude doba liečenia cca 10 dní,hráč by sa mohol zapojiť do tréningového procesu 
,ak nepríde k zhoršeniu zdravotného stavu 29-30.11.2019. Chcel by som touto cestou dať DK SZĽH do 
pozornosti aj postoj trénera domáceho mužstva HOBA Bratislava Iča Černého,ktorému ku cti slúži,že sa chvilku 
po faule prišiel osobne ospravedlniť za svojho hráča a tak isto samotného faulujúceho hráča poslal za našimi 
hráčmi,aby sa ospravedlnil,čo si ja ako tréner velmi vážim a oceňujem.“ 

Zasadnutia DK SZĽH sa zúčastnil aj disciplinárne obvinený hráč, ktorý na úvod priblížil popis 
situácie, pričom následne vyjadril ľútosť nad dôsledkom, ktorý nastavil vinou viacerých faktorov. 
Disciplinárne obvinený súčasne uviedol, že je to po prvýkrát za dvanásť rokov, čo je riešený 
disciplinárnou komisiou. 

DK SZĽH na základe listiných dôkazov uvádza, že konanie disciplinárne obvineného je v priamej 
súvislosti so zranením hráča. Z tohto dôvodu DK SZĽH pri posudzovaní zákroku aplikovala 
kvalifikovanú skutkovú podstatu trestu vrazenie na mantinel podľa čl. 10 bodu 10.2.1 II. oddielu 
I. hlavy osobitnej časti DP SZĽH. DK SZĽH po zvážení viacerých skutočností, najmä vyjadrenia 
ľútosti hráča a faktu, že doposiaľ nebol disciplinárne riešený, pristúpila k uloženiu trestu v dolnej 
polovici trestnej sadzby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa článkov 
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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 28. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


