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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 
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 Adam Trenčan (ČRP 15599) vedenej pod č. PL/77/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Adamovi Trenčanovi (ČRP 15599) sa 

v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  z a s t a v u j e ,  

pretože k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným nedošlo. 

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 EXS č. 167 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC’05 Banská 
Bystrica, a.s. zo dňa 24. 11. 2019 v čase zápasu 51:11 uložený menší trest podľa pravidla č. 138 
pravidiel ľadového hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a predložil 
písomné stanovisko, ku ktorému priložil tri videá z rôznych kamier na podporu svojich tvrdení. 
V stanovisku disciplinárne obvineného je uvedené nasledovné: „V zápase Tipsportligy (...) som vyrazil 
puk do rohu, ktorý som následne sledoval a presunul som sa k rpavej tyčke, pričom som nemohol vidieť hráča ktorý 
prešiel poza môj chrbát cez bránkovisko (ani som nevedel že je to hráč hostí). Pri jeho kontakte so mnou mi 
prevážilo váhu na pravé koleno, kde som pocítil silné pichnutie a preto som ostal ležať na ľadovej ploche. 
V žiadnosm prípade z mojej strany nešlo o filmovanie, keďže som v tej rýchlosti ani nevedel, že išlo o hráča hostí. 
Prikladám aj video z inej kamery, kde je jasne vidno, že došlo k môjmu stretu s hráčom hostí.“  

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov dospela k rovnakému záveru, aký uviedol 
v písomnom stanovisku disciplinárne obvinený hráč. Disciplinárne obvinený hráč v súboji skončil 
na ľade v dôsledku stretu s nohou súperovho hráča, pričom pri páde sa mu pravá noha dostala do 
neprirodzenej polohy, ktorá mohla mať za následok stav, ktorý popisuje hráč vo svojom 
písomnom vyjadrení. DK SZĽH dospela k názoru, že disciplinárne obvinený aj s ohľadom na 
svoju neverbálnu komunikáciu si nechcel „vypýtať“ u hlavných rozhodcov zápasu presilovú hru. 
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V dôsledku toho sa DK SZĽH uzniesla na tom, že k disciplinárnemu konaniu nedošlo, a preto 
konanie v tejto zastavuje. 

  

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 28. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


