
 

  

 

 V Trenčíne dňa 04. apríla 2018 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy na zasadnutí konanom dňa  

04. apríla 2018, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. Ľuboša Jakubca a Ľubomíra 

Sekeráša, vo veci žiadosti hráča Adama Kasanického, hráča UMB Hoceky Team Banská 

Bystrica, nar. DD.MM.RRRR, o žiadosti o podmienečné odloženie výkonu zvyšku 

disciplinárnej sankcie takto 

 

r o z h o d l a : 

 

I. Zvyšok disciplinárnej sankcie (t.j. nepodmienečné zastavenie činnosti vo zvyšnej dĺžke 1 

zápasu EUHL) uloženej rozhodnutím DK EUHL zo dňa 27.03.2018 disciplinárne 

potrestanému hráčovi Adamovi Kasanickému, hráčovi UMB Hoceky Team Banská 

Bystrica, nar. DD.MM.RRRR, sa podľa článku 14 ods. 8, v spojení s článkom 26 ods. 1, 

2 a 3 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA, po vykonaní polovice trestu 

 

podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 2 mesiace. 

 

II. Disciplinárna komisia rozhodla, že skúšobná doba sa odo dňa nasledujúceho po dni 

posledného zápasu sezóny 2017/2018 tímu UMB Hockey Team Banská Bystrica 

prerušuje a do dňa odohratia prvého zápasu tímu, na súpiske ktorého bude disciplinárne 

potrestaný hráč v sezóne 2018/2019 zaradený, neplynie. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Rozhodnutím Disciplinárnej komisia EUHL zo dňa 27.03.2018 bol disciplinárne 

potrestaný hráč uznaný za vinného za disciplinárne previnenie podľa hlavy I., bod II., článku 



9, odsek 9.2 osobitnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA, na základe čoho mu bola 

uložená disciplinárna sankcia nepodmienečné zastavenie činnosti v dĺžke 2 zápasov EUHL.  

Disciplinárne potrestaný hráč na základe uloženého disciplinárneho trestu neodohral 

zápas play-off EUHL medzi tímami UMB Hockey Team Banská Bystrica a UK Praha, ktorý 

sa uskutočnil dňa 29.03.2018, čím došlo k vykonaniu polovice uloženej disciplinárnej 

sankcie.  

Dňa 03.04.2018 bola DK EUHL doručená žiadosť disciplinárne potrestaného hráča 

o podmienečné odloženie zvyšku uloženého disciplinárneho trestu, nakoľko hráč vykonal 

polovicu uloženého trestu. Disciplinárna komisia zasadla dňa 04.04.2018 za účelom prejednania 

predmetnej žiadosti  disciplinárne potrestaného hráča.  

 

Podľa ustanovenia článku 14 ods. 8 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA: 

„Výkon zastavenia výkonu športovej činnosti, ak nie je dlhší ako 3 mesiace alebo 18 zápasov, 

môže byť po polovici vykonaného trestu podmienečne odložený na skúšobnú dobu na 2 

mesiace až jeden rok. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe previní tak, že mu je za nové 

previnenie uložený nepodmienečný trest pozastavenia výkonu športovej činnosti, s novým 

trestom vykoná i podmienečne odložený trest, to neplatí pre pozastavenie výkonu športovej 

činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii vyšších trestov.“ 

 

Podľa ustanovenia článku 26 ods. 1 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA:  

„V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne 

odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, môže disciplinárny orgán na základe 

písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie podmienečne 

odložiť výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, ak sa podmienečné odloženie výkonu zvyšku 

disciplinárnej sankcie neprieči účelu uloženej disciplinárnej sankcie. (...)“ 

  

 Podľa ustanovenia článku 26 ods. 2 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA: 

„Pri podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, 

disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 2 mesiace až 24 mesiacov.“ 

 Podľa ustanovenia článku 26 ods. 3 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku EUHA: 

„O podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie rozhoduje disciplinárny 

orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou.“ 

 



Disciplinárna komisia zistila, že disciplinárne potrestaný hráč vykonal polovicu uloženého 

disciplinárneho trestu. Disciplinárna komisia pri posudzovaní žiadosti disciplinárne potrestaného 

hráča s prihliadnutím na jeho správanie dospela k názoru, že disciplinárna sankcia splnila účel a 

podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie sa neprieči účelu uloženej 

disciplinárnej sankcie. 

 

Disciplinárna komisia pri rozhodovaní o dĺžke skúšobnej doby prihliadla na výšku trestu,  

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

hráča, na základe čoho dospela k rozhodnutiu uložiť disciplinárne potrestanému hráčovi skúšobnú 

dobu v najnižšej možnej výmere, t.j. 2 mesiace. Pri rozhodovaní o dĺžke skúšobnej doby 

Disciplinárna komisia EUHL prihliadla aj na skutočnosť, že disciplinárne potrestaný hráč svoje 

konanie v priebehu disciplinárneho konania oľutoval a ide o jeho prvé disciplinárne previnenie 

tohto druhu.  

Vzhľadom na blížiaci sa koniec aktuálnej sezóny rozhodla disciplinárna komisia, že počas 

obdobia, kedy sa EUHL nebude hrať, sa skúšobná doba prerušuje a neplynie, pričom jej plynutie 

pokračuje dňom prvého zápasu tímu, na súpiske ktorého bude v nasledujúcej sezóne disciplinárne 

potrestaný hráč zaradený. 

 

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 nie je prípustné odvolanie. 

 

 

 

JUDr. Ján Kršiak 

       predseda Disciplinárnej komisie EUHL 

 


