
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC       PHONE: +421 2 32 340 901 / +421 2 32 340 920       MAIL: SZLH@SZLH.SK   

 

 

U z n e s e n i e : 
Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

PL/49/21-22 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 20.01.2022 vo veci disciplinárne obvinenej športovej organizácie 

HK Dukla Ingema Michalovce, o.z. (EČČ 187) vedenej pod č. PL/49/21-22 takto 

 

rozhodla 

 

 

a) Disciplinárne obviná športová organizácia HK Dukla Ingema Michalovce, o.z. 

(EČČ 187) sa uznáva vinnou zo spáchania disciplinárneho previnenia výtržnosti a fyzické 

napádanie podľa čl. 2 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 

a disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinností organizátora zápasu, alebo 

hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH, ku ktorým došlo v zápase EXS č. 169 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská 

Nová Ves zo dňa 14.01.2022 v jeho priebehu a bezprostredne po jeho ukončení, tým, že po 

skončení stretnutia sa dvaja členovia realizačného týmu obvinenej športovej organizácie 

pokúsili fyzicky napadnúť hráčov súpera a tým, že ako organizáror zápasu umožnil, aby do 

priestorov zimného štadióna vstúpili diváci pod vplyvom alkoholu a neprijala opatrenia aby 

sa časť divákov nedopustila rasových urážok hráčov súpera a neidentifikovala týchto 

divákov. 

 

b) Disciplinárne obvinenej športovej organizácii sa za to v zmysle čl. 2 bodu 2.1.1 II. 

oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku zmylse čl. 23 bodu 23.1 písm. a) 

a písm. c) II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  trest 

uzatvorenia zimného štadióna pre verejnosť s účinnosťou od 21.01.2022 spolu 

s pokutou vo výške 3000,- EUR. 

 

c) Disciplinárne obvinená športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 51.2. 

písm. b) všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 70,- EUR za zápis trestu uvedeného 

v tomto uznesení. Splatnosť stanoveného poplatku za zápis trestu 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: EČČ, text: číslo rozhodnutia. 

Disciplinárne obvinená športová organizácia je do toho istého termínu povinná zaslať doklad 

o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že 

disciplinárne obvinená športová organizácia nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do 

určeného termínu, budú voči nej 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 rozhodnutia SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude 

sa považovať za neuhradenú. 

   

 

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b), c)  zodpovedá klub HK Dukla Ingema Michalovce, 

o.z. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 

 

Aj napriek tomu však DK SZĽH pripája krátke odôvodnenie: 

 

Disciplinárne previnenie výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. oddielu II. hlavy 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH je podľa DK SZĽH preukázané najmä 

dostupným videozáznamom, ktorý bol zástupcom obvinenej športovej organizácie na 

zasadnutí dňa 20.01.2022 prehraný a z ktorého vyplýva, že k pokusu o napadnutie 

odchádzajúceho hráča HK Spišská Nová Ves Branislava Rapáča došlo v priestoroch ktoré 

slúžia na odchod hráčov hosťujúceho týmu do šatne. V uvedenom priestore došlo zo strany 

členov realizačného týmu obvinenej športovej organizácie Mareka Jenčíka a Jána Bajka 

k pokusu o fyzický atak na hráča súpera. DK SZĽH poukazuje na tú skutočnosť, že 

v uvedenom priestore sa nemali títo členovia realizačného týmu v tom čase nachádzať 

a aktivita smerujúca k fyzickému napadnutiu vychádzala jednoznačne z ich strany.  

 

 K disciplinárnemu previneniu spôsobenému porušením povinností organizátora 

zápasu, alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH DK SZĽH udáva, že prítomnosť divákov pod zjavným 

vpyvom alkoholu vyplýva okrem iného z vyjadrenia samotnej SBS, ktorá na zápase 

zabezpečovala usporiadateľskú službu, kedy sa tieto osoby dostali cez služobný vchod do 

priestorov zimného štadióna a pokúsili sa vstúpiť do šatne hostí v čom im zabránila prítomná 

SBS. Rasovo motivované urážky na adresu hráčov súpera s inou farbou pleti boli 

jednoznačne preukázané z verejne dostupných videozáznamov kde je jednoznačne možné 

identifikovať tieto verbálne prejavy. Keďže uvedeným prejavom nebolo zo strany 

organizátora podujatia zabránené a tieto osoby neboli identifikované došlo opätovne 

k porušeniu povinnosti organizátora zápasu. Je potrebné taktiež uviesť, že časť divákov sa 

obdobného konania dopúšťala aj v priebehu zápasu, kedy napodobňovala zvuk opíc 

a gestikuláciou napodobňovala šúpanie banánov. 

 

DK SZĽH považuje ešte za potrebné uviesť, že v rámci disciplinárneho stíhania bolo bez 

akýchkoľvek pochýb vylúčené, že sa rasovo motivovaných urážok dopustili hráči, členovia 

realizačného týmu disciplinárne obvinenej športovej organizácie a členovia usporiadateľskej 

strážnej služby, alebo zamestnanci zimného štadióna. DK SZĽH zároveň vyslovuje určité 

poľutovanie, že za neprístojné a pomýlené správanie malej časti prítomných divákov ponesie 

vo forme sankcie zodpovednosť disciplinárne obvinená športová organizácia a jej ostatní 

slušní a zodpovední fanúšikovia. Uloženie trestu v danej výške je však podľa DK SZĽH 

nevyhnutným predpokladom smerujúcim k zlepšeniu a skultúrneniu športového prostredia, 



ktorého základným prvkom musí byť úcta k súperovi bez ohľadu na jeho farbu pleti, 

vyznanie a presvedčenie. 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 5 ZA prijatie rozhodnutia a 

0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 

 

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 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 

sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  

 

 

V Bratislave dňa 20.01.2022 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 


