
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 03. decembra 2018 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie na disciplinárnom 

pojednávaní konanom dňa 03. decembra 2018, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. 

Ľuboša Jakubca a Ľubomíra Sekeráša, v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného Petra 

Bustina, hráča HC Masaryk University, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Petra Bustina, hráča HC Masaryk University, podľa § 106 ods. 2 Disciplinárneho kódexu 

EUHA 

 

uznáva za vinného 

 

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

dňa 06.11.2018 medzi tímami HC Masaryk University a UK Praha, počas prerušenia hry 

v čase 56:31, disciplinárne obvinený hráč gestikuláciou smerom k fanúšikom domáceho tímu 

podporoval nešportové správanie sa obecenstva, ktoré spočívalo v skandovaní nadávok na 

adresu hosťujúceho tímu  

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa § 35 ods. 3 Disciplinárneho kódexu EUHA, podľa ktorého 

je disciplinárnym previnením iné nešportové správanie hokejistov alebo športových 

odborníkov pred, počas a po zápase,  



 

za čo sa mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 14 Disciplinárneho kódexu EUHA v spojení s ustanovením § 38 ods. 3 

Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárny trest – zastavenie výkonu športovej činnosti 

v dĺžke 2 zápasov EUHL.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Na základe návrhu ŠTK EUHL začala Disciplinárna komisia EUHA konanie voči 

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

sa mal v zápase EUHL uskutočnenom dňa 06.11.2018 medzi tímami HC Masaryk University 

a UK Praha, v prerušení hry v čase 56:31, dopustiť disciplinárneho previnenia tým, že 

gestikuláciou smerom k fanúšikom domáceho tímu podporoval nešportové správanie sa 

obecenstva, ktoré spočívalo v skandovaní nadávok na adresu hosťujúceho tímu. 

 

Disciplinárna komisia EUHA vyzvala v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 

Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárne obvineného hráča na vyjadrenie sa 

k predmetnému skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.  

 

Disciplinárne obvinený hráč sa k výzve DK EUHA vyjadril v tom zmysle, že z 

nahrávky nie je zrejmé či komunikuje s fanúšikmi, ktorí kričia urážky na hosťujúci tím, alebo 

s tými ktorí povzbudzujú. To s kým komunikuje a s akým účelom a akým výsledkom, resp. čo 

gestikulácia disciplinárne obvineného hráča znamená, nie je podľa názoru DO z videa jasne 

zrejmá, a zostáva to len v rovine dohadov a subjektívnych názorov. Podľa názoru DO ten, kto 

návrh podal má pocit, že DO podporoval tých pár jedincov, ktorí kričali urážky na hosťujúci 

tím a sám je asi dotknutou osobou z Prahy. Osobne sa však DO voči návrhu ohradil a 

odmietol vznesené obvinenie.  

 

Podľa ustanovenia § 101 ods. 2 Disciplinárneho kódexu EUHA: „Disciplinárna 

komisia rozhoduje o návrhu na začatie disciplinárneho konania spravidla bez nariadenia 



ústneho pojednávania na svojom zasadnutí. Ak je to podľa názoru disciplinárnej komisie 

vhodné alebo potrebné, nariadi vo veci ústne pojednávanie.“ 

 

Disciplinárna komisia za účelom prejednania veci na svojom zasadnutí preskúmala 

videozáznamu (so zvukom) z predmetného zápasu, oboznámila sa s vyjadrením disciplinárne 

obvineného a zistila, že má za jednoznačne preukázané, že disciplinárne obvinený hráč sa 

v predmetnom zápase v prerušení hry v čase 56:31, dopustil disciplinárneho previnenia tým, že 

gestikuláciou smerom k fanúšikom domáceho tímu podporoval nešportové správanie sa 

obecenstva, ktoré spočívalo v skandovaní nadávok na adresu hosťujúceho tímu. 

  

Podľa ustanovenia § 38 ods. 3 Disciplinárneho kódexu EUHA: „Za iné nešportové správanie 

hokejistov alebo športových odborníkov pred, počas a po zápase, potrestá sa disciplinárne 

obvinená osoba zastavením činnosti alebo funkcie: 

a) prvý prípad 1 až 4 zápasy 

b) ďalší prípad 1 až 3 mesiace“. 

 

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho trestu a jeho výšky prihliadla na 

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

hráča, na pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. 

 

Disciplinárna komisia EUHA si v tejto súvislosti dovoľuje uviesť, že z videozáznamu so 

zvukom z predmetného stretnutia má za jednoznačne preukázané, že predmetná gestikulácia 

disciplinárne obvineného hráča podporovala domácich fanúšikov skandujúcich nadávky na 

hosťujúce družstvo. Tvrdenia disciplinárne obvineného, že z videozáznamu nie je možné 

jednoznačne určiť, s ktorými fanúšikmi disciplinárne obvinený komunikuje a za akým účelom, 

považuje disciplinárna komisia EUHA za účelové a nepravdivé, ktorých cieľom je vyhnutie sa 

disciplinárnej zodpovednosti zo strany disciplinárne obvineného hráča. Z videozáznamu spolu so 

zvukom je podľa názoru disciplinárnej komisie EUHA nepochybné, že disciplinárne obvinený hráč 

počas hromadného skandovania urážok fanúšikmi domáceho tímu na adresu hosťujúceho tímu 

najprv zdvihnutým palcom smerujúcim k týmto fanúšikom a následne gestikuláciou do rytmu 

skandovania urážok domácich fanúšikov na adresu hosťujúceho tímu podporoval nešportové 

správanie sa obecenstva, čo disciplinárna komisia považuje za disciplinárne previnenie, ktoré 

napĺňa znaky iného nešportového správania sa hráča podľa ustanovenia § 35 ods. 3 Disciplinárneho 

kódexu EUHA. 



Disciplinárna komisia EUHA si okrem toho dovoľuje uviesť, že disciplinárne obvinený hráč 

bol v predmetnom zápase kapitánom tímu a zároveň v univerzitnom tíme pôsobí aj ako člen 

realizačného tímu. Vzhľadom na toto postavenie disciplinárne obvineného hráča v rámci klubu 

v ktorom pôsobí (HC Masaryk University) by mal ísť ostatným spoluhráčom a fanúšikom 

domáceho klubu príkladom a z tohto dôvodu je správanie sa disciplinárne obvineného podľa názoru 

disciplinárnej komisie EUHA neprípustné. 

 

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 môžu oprávnené osoby podľa 

ustanovenia § 110 ods. 1 Disciplinárneho kódexu EUHA podať odvolanie. Odvolanie nemá 

odkladný účinok. Odvolanie sa podáva Disciplinárnej komisii EUHA v lehote 3 dní odo dňa 

zverejnenia tohto rozhodnutia. Podané odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa ustanovenia § 

111 ods. 1 Disciplinárneho kódexu EUHA. 

 

 

 

JUDr. Ján Kršiak 

       predseda Disciplinárnej komisie EUHA 


