
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 27. marca 2018 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy na disciplinárnom pojednávaní 

konanom dňa 27. marca 2018, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. Ľuboša Jakubca a 

Ľubomíra Sekeráša, v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného Adama Kasanického, hráča 

UMB Hoceky Team Banská Bystrica, nar. DD.MM.RRRR, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

I. Adama Kasanického, hráča UMB Hoceky Team Banská Bystrica, 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 play-off EUHL, ktorý sa 

uskutočnil dňa 26.03.2018 medzi tímami UK Praha a UMB Hockey Team Banská 

Bystrica, v čase 33:11, hráča tímu UK Praha Aleša Hyršla napadol tak, že bol prudko 

vrazený na mantinel, pričom hráča UK Praha Aleša Hyršla zranil následkom vrazenia na 

mantinel  

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa hlavy I., bod II., článku 9, odsek 9.2 osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku EUHA, podľa ktorého je disciplinárnym previnením zranenie 



protihráča tým, že disciplinárne obvinený hráč bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne 

alebo podrazí hráča tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel,  

 

za čo sa mu ukladá 

 

podľa ustanovenia hlavy I., bod II., článok 9, odsek 9.2, bod 9.2.1 osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku EUHA disciplinárny trest – nepodmienečné zastavenie činnosti 

v dĺžke 2 zápasov EUHL.  

 

II. Disciplinárna komisia EUHL rozhodla o zmene kvalifikácie nedovoleného zákroku 

disciplinárne obvineného hráča, ktorého sa dopustil v čase 33:11 z „napadnutia zozadu“ 

na „vrazenie na mantinel“, za čo sa mu ukladá trest v hre. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Disciplinárna komisia EUHL na základe podnetu člena ŠTK EUHL začala 

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

disciplinárne obvinený hráč mal v zápase play-off EUHL, ktorý sa uskutočnil dňa 26.03.2018 

medzi tímami UK Praha a UMB Hockey Team Banská Bystrica, v čase 33:11, hráča tímu UK 

Praha Aleša Hyršla napadnúť tak, že bol prudko vrazený na mantinel, pričom hráča UK Praha 

Aleša Hyršla mal zraniť následkom vrazenia na mantinel. 

Disciplinárna komisia za účelom prejednania veci požiadala o vyjadrenie disciplinárne 

obvineného hráča, zraneného hráča, hlavného rozhodcu predmetného stretnutia, skupinu športových 

odborníkov, požiadala zraneného hráča o zaslanie lekárskej správy a tím UK Praha o zaslanie zápisu 

zo stretnutia.  

Na základe výzvy a žiadosti DK EUHL boli doručené nasledovné dokumenty a ostatné 

podklady, ktoré DK EUHL použila k rozhodnutiu veci: vyjadrenie disciplinárne obvineného hráča 

a tímu UMB Hockey Team Banská Bystrica, vyjadrenie zraneného hráča, vyjadrenie hlavného 

rozhodcu predmetného stretnutia pána Petra Šťovíčka, vyjadrenie skupiny športových odborníkov 

ohľadom posúdenia predmetného sporného zákroku, lekárska správa zraneného hráča, zápis zo 

stretnutia a videozáznam predmetného sporného zákroku. 

 

Disciplinárne obvinený hráč sa vyjadril k veci tak, že sporný zákrok ľutuje a trest uložený 

hlavným rozhodcom počas zápasu uznáva. 



Tím UMB Hockey Team Banská Bystrica sa k veci vyjadril tak, že sa stotožňuje 

s rozhodnutím hlavného rozhodcu zápasu a takto uložený trest považuje za adekvátny, pričom 

nešťastné zranenie hráča tímu UK Praha tím UMB Hockey Team Banská Bystrica mrzí a 

zranenému hráčovi tímu UK Praha praje skoré uzdravenie. 

Zranený hráč tímu UK Praha, Aleš Hyršl, sa k veci vyjadril tak, že je podľa neho zbytočné, 

aby v zápasoch EUHL dochádzalo k takýmto zákrokom a po prezretí videa je rád, že má zranené 

len rameno a že podľa jeho názoru by malo byť zdravie hráčov (aj protihráčov) najdôležitejšie. 

Zo zápisu zo stretnutia vyplýva, že v čase 33:11 došlo k zraneniu hráča UK Praha Aleša 

Hyršla, ktorý si poranil pravé rameno a zápas nedohral.  

Z lekárskej správy zraneného hráča vyplýva, že zranený hráč si poranil pravé rameno pri 

hokeji, ktoré bolo ošetrené.   

Hlavný rozhodca stretnutia, Petr Šťovíček, sa k veci vyjadril tak, že v danej chvíli sa zákrok 

nejavil byť tak vážny, ako to odhaľuje videozáznam, avšak trest počas zápasu už nie je možné 

zmeniť. 

Z videozáznamu predmetného sporného zákroku vyplýva, že disciplinárne obvinený hráč 

v čase 33:11 predmetného zápasu prikorčuľoval k hráčovi UK Praha Alešovi Hyršlovi, ktorého 

rukami postrčil smerom k mantinelu tak, že ten bol prudko vrazený na mantinel, pričom došlo 

k zraneniu hráča UK Praha Aleša Hyršla v dôsledku vrazenia na mantinel. 

Z vyjadrení športových odborníkov oslovených DK EUHL ohľadom posúdenia sporného 

zákroku vyplýva, že predmetný sporný zákrok disciplinárne obvineného hráča by oslovení športoví 

odborníci kvalifikovali ako nedovolený zákrok „vrazenie na mantinel“, za ktorý by vzhľadom na 

zranenie hráča UK Praha udelili disciplinárne obvinenému hráčovi trest v hre.  

 

Disciplinárna komisia EUHL sa oboznámila s predloženými dokumentmi, vyjadreniami 

a videozáznamom zo stretnutia. Na základe posúdenia všetkých jednotlivých podkladov jednotlivo, 

ale aj vo vzájomnej súvislosti, dospela DK EUHL k záveru, že posudzovaný zákrok disciplinárne 

obvineného hráča dosahuje intenzitu disciplinárneho previnenia, za ktoré je nutné udeliť 

disciplinárne obvinenému hráčovi disciplinárnu sankciu.  

Pri posudzovaní predmetnej veci DK EUHL vychádzala predovšetkým z odborného 

posúdenia športových odborníkov, ktorí po zhliadnutí videozáznamu sporného zákroku poskytli DK 

EUHL svoje stanovisko, podľa ktorého došlo v spornej situácii k nedovolenému zákroku „vrazenie 

na mantinel“, za čo by s prihliadnutím na zranenie hráča súpera udelili disciplinárne obvinenému 

hráčovi trest v hre.  

 



Podľa ustanovenia hlavy I., bod II., článok 9, odsek 9.2, osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku EUHA: „Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že ho 

bodyčekuje, fauluje lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na 

mantinel, sa potrestá zastavením činnosti : 

9.2.1 prvý prípad 2 až 4 zápasy 

9.2.2 ďalší prípad 4 až 6 zápasov“ 

 

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho trestu a jeho výšky prihliadla na 

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

hráča, na základe čoho dospela k rozhodnutiu uložiť disciplinárne obvinenému hráčovi trest 

nepodmienečného zastavenia činnosti v najnižšej sadzbe. Pri ukladaní trestu Disciplinárna komisia 

EUHL prihliadla aj na skutočnosť, že disciplinárne obvinený hráč svoje konanie oľutoval 

a v prípade disciplinárne obvineného hráča ide o prvé disciplinárne previnenie tohto druhu. 

 

Na základe uvedených skutočností rozhodla Disciplinárna komisia EUHL 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 

 

 

 

 

 


