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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 Jakuba Pobežala (ČRP 25301) vedenej pod č. PL/76/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený Jakub Pobežal (ČRP 25301) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, 

usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase EXD č. 2129 HK DUKLA Trenčín, n.o. vs. MŠK 

Púchov zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 50:49. 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 6 bodu 6.2.1. II. oddielu I. hlavy osobitnej 

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

činnosti na 6 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 Jakub Pobežal a klub MŠK 

Púchov. 

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 EXD č. 2129 HK DUKLA Trenčín, n.o. vs. MŠK Púchov zo 
dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 50:49 uložený trest v hre podľa pravidla č. 168-VI./1 pravidiel 
ľadového hokeja za nešportové správanie. K uvedenej situácii hlavný rozhodca zápasu Dominik 
Lesay do zápisu o stretnutí do poznámok na zadnú stranu uviedol nasledovné: „V čase 50:49 hráč 
tímu hostí č. 5, ktorý bol na striedačke hostí, kričal na zraneného hráča tímu domácich číslo 13, ktorý ležal na 
ľade pri striedačke hostí: "Vbehnem za tebou do kabíny a zabijem ťa, ty kokot", toto zopakoval dvakrát. Za toto 
vyjadrenie bol hráčovi tímu hostí č. 5 uložený trest v hre.“ 

K predmetnému incidentu zaslal prostredníctvom svojho klubu MŠK Púchov stanovisko aj 
disciplinárne obvinený hráč, ktorý súčasne riadne ospravedlnil svoju účasť na zasadnutí DK 
SZĽH. V písomnom stanovisku disciplinárne obvinený uviedol nasledovné: . V stanovisku klub 
HOBA Bratislava uviedol: „Počas celého stretnutia hráč Trenčína Filip Molnár verbálne napádal mňa aj 
mojich spoluhráčov. V čase 50:49 pri zákroku na neho pri našej striedačke bol vylúčený môj spoluhráč Samuel 
Majerník, hráč Trenčína Molnár opäť provokoval posmeškami našu striedačku, tak som mu zo striedačky 
zakričal: ,, Po zápase ťa rozjebem." Rozhodca to počul a udelil mi trest v hre. Skutok som po dohovore trénera a 
vedenie klubu oľutoval a žiadam DK SZĽH o zmiernenie trestu, nakoľko chcem pomôcť spoluhráčom na ľade.“ 

DK SZĽH z predmetného incidentu zhliadla aj obrazový záznam z videoarchívu SZĽH. 
V obrazovom zázname chýbala zvuková stopa, z ktorej by bolo možné identifikovať presné slová, 
ktoré disciplinárne obvinený adresoval súperovmu hráčovi. Vzhľadom na blízkosť oboch 
vyjadrení, ako rozhodcu, tak disciplinárne obvineného, však DK SZĽH mala za dostatočne 
preukázané, že disciplinárne obvinený sa vyhrážal súperovmu hráčovi fyzickým atakom. 

DK SZĽH súčasne po zhliadnutí videa uvádza, že tieto slová neboli vyslovené počas hry a nie je 
možné ich ospravedlniť emočným skratom hráča. Uvedené slová boli vyslovené niekoľko desiatok 
sekúnd po prerušení hry v čase, keď na ľade ležal hráč HK DUKLA Trenčín v bezprostrednej 
blízkosti hlavného rozhodcu a čiarového rozhodcu zápasu. Disciplinárne obvinený si navyše za 
účelom vyslovenia týchto slov podišiel zo striedačky k mantinelu, na ktorý si sadol, čo len ešte viac 
implikuje úmysel disciplinárne obvineného. Trest v hre bol navyše disciplinárne obvinenému 
uložený po tom, čo bol prv upozornený čiarovým rozhodcom, ktorý k nemu prikorčuľoval so 
vzpriamenou rukou na znak toho, aby od svojho konania okamžite upustil.  

Všetky tieto skutočnosti DK SZĽH brala na zreteľ pri rozhodovaní. Vzhľadom na to, že podľa 
zápisu o stretnutí, ako aj stanoviska disciplinárne obvineného, sa disciplinárne obvinený vyhrážal, 
DK SZĽH kvalifikovala toto konanie pod kvalifikovanú skutkovú podstatu urážok rozhodcov, 
súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 
6.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti DP SZĽH. Vzhľadom na závažnosť previnenia, 
predovšetkým to, že sa hráč vyhrážal fyzickým atakom, DK SZĽH rozhodla o uložení trestu 
uprostred trestnej sadzby. 

  

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 
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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 

 


