
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 05. marca 2018 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy na disciplinárnom pojednávaní 

konanom dňa 05. marca 2018, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. Ľuboša Jakubca a 

Ľubomíra Sekeráša, v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného Matúša Baláža, hráča UK 

Praha, nar. DD.MM.RRRR, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Matúša Baláža, hráča UK Praha, nar. DD.MM.RRRR, podľa článku 36 ods.  1 

Disciplinárneho poriadku EUHA 

 

uznáva za vinného 

 

za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil tým, že v zápase EUHL, ktorý sa uskutočnil 

dňa 10.02.2018 medzi tímami UK Praha a UMB Banská Bystrica, v čase 49:44, po 

inkasovanom góle UK Praha prikorčuľoval k „zadnému“ čiarovému rozhodcovi, pričom do 

neho nakorčuľoval  

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa hlavy I., bod II., článku 29, odsek 29.1 osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku EUHA, podľa ktorého je disciplinárnym previnením 

nakorčuľovanie, iné úmyselné podrazenie rozhodcu, odtláčanie rozhodcu, ťahanie rozhodcu 



za dres, zdržiavanie sa hokejistu na hráčskej či trestnej lavici, keď bol vylúčený do konca 

zápasu a vykázaný do kabíny,  

 

za čo sa mu ukladá 

 

podľa ustanovenia hlavy I., bod II., článok 29, odsek 29.1, bod 29.1.1 osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku EUHA disciplinárny trest – nepodmienečné zastavenie činnosti 

v dĺžke 3 zápasov EUHL.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Na základe zápisu o stretnutí EUHL, medzi tímami UK Praha a UMB Banská 

Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.02.2018, začala Disciplinárka komisia EUHL konanie 

voči disciplinárne obvinenému hráčovi na tom skutkovom základe, že disciplinárne obvinený 

hráč sa mal v predmetnom zápase v čase 49:44, po tom, čo jeho tím inkasoval gól, pohnúť 

smerom k čiarovému rozhodcovi, začať ho slovne napádať, pričom mal do čiarového 

rozhodcu nakorčuľovať. 

Disciplinárna komisia za účelom prejednania veci preskúmala videozáznam z predmetného 

zápasu a zistila, že má za jednoznačne preukázané, že disciplinárne obvinený hráč sa v predmetnom 

zápase v čase 49:44, po tom, čo jeho tím inkasoval gól, rozkorčuľoval smerom k čiarovému 

rozhodcovi a do čiarového rozhodcu nakorčuľoval; došlo teda k úmyselnému fyzickému 

kontaktu disciplinárne obvineného hráča s rozhodcom, po ktorom dotyčného čiarového 

rozhodcu „otočilo“. 

  

Podľa ustanovenia hlavy I., bod II., článok 29, odsek 29.1, osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku EUHA: „Nakorčuľovanie, či úmyselné podrazenie rozhodcu, odtláčanie rozhodcu, 

ťahanie rozhodcu za dres, zdržiavanie sa hokejistu na hráčskej či trestnej lavici, keď bol 

vylúčený do konca zápasu a vykázaný do kabíny, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba 

zastavením činnosti, alebo pokutou: 

29.1.1 prvý prípad 1 až 6 zápasov, alebo pokuta do 100,- EUR 

29.1.2 ďalší prípad 1 až 4 mesiace a pokuta do 300,- EUR“. 

 

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho trestu a jeho výšky prihliadla na 

závažnosť previnenia, okolnosti, za ktorých bolo spáchané, na osobu disciplinárne obvineného 



hráča. Osobitne Disciplinárna komisia prihliadla aj na skutočnosť, že disciplinárne obvinený hráč 

úmyselne a vedome prikorčuľoval k dotyčnému čiarovému rozhodcovi, pričom mal podľa názoru 

Disciplinárnej komisie dostatočne dlhý čas na to, aby si svoj úmysel rozmyslel, ovládol svoje 

emócie a konania, ktoré je disciplinárnym previnením, sa nedopustil. 

 

Na základe uvedených skutočností rozhodla Disciplinárna komisia tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Toto rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, t.j. jednomyseľne.  

 

 

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu môže disciplinárne obvinený 

hráč podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok. Odvolanie sa podáva Disciplinárnej 

komisii EUHL do 7 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Podanie odvolania je 

podmienené úhradou poplatku vo výške 30 EUR. 

 

 

 

JUDr. Ján Kršiak 

       predseda Disciplinárnej komisie EUHL 

 

 

 

 

 


