
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 15. februára 2019 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie na disciplinárnom 

pojednávaní konanom dňa 15. februára 2019, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. 

Ľuboša Jakubca a Ľubomíra Sekeráša, v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného  

 Daniela Jochmana, manažéra družstva Cavaliers Brno, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Daniela Jochmana, manažéra družstva Cavaliers Brno, podľa ustanovenia § 106 ods. 2 

Disciplinárneho kódexu EUHA 

 

uznáva za vinného 

 

za disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo tým, že po zápase EUHL, ktorý sa uskutočnil 

dňa 11.12.2018 medzi družstvami UMB Hockey Banská Bystrica a Cavaliers Brno počas 

pozápasového rozhovoru pre TV ESO uviedol: „Zápas ovplyvnil výrazne rozhodca. (...) 

V Bystrici sa rozdávajú tituly asi za veľmi prapodivných podmienok.“, 

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa § 76 Disciplinárneho kódexu EUHA, podľa ktorého je 

disciplinárnym previnením nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc EUHA a 

disciplinárneho previnenia podľa § 89 Disciplinárneho kódexu EUHA, podľa ktorého je 

disciplinárnym previnením nerešpektovanie platných smerníc a nariadení  



 

za čo sa mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 9 Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárny trest – napomenutie.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Na základe návrhu ŠTK EUHL začala Disciplinárna komisia EUHA konanie voči 

disciplinárne obvinenému klubu na tom skutkovom základe, že po zápase EUHL, ktorý sa 

uskutočnil dňa 11.12.2018 medzi družstvami UMB Hockey Banská Bystrica a Cavaliers Brno 

počas pozápasového rozhovoru pre TV ESO mal disciplinárne obvinený uviesť: „Zápas 

ovplyvnil výrazne rozhodca. (...) V Bystrici sa rozdávajú tituly asi za veľmi prapodivných 

podmienok.“ 

 

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

Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárne obvineného na vyjadrenie sa k predmetnému 

skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.  

Disciplinárne obvinený sa k výzve DK EUHA vyjadril tak, že sa k skutku priznal, 

uviedol, že svoj výrok nepovažuje za správny, ospravedlnil sa zaň a vyjadril ľútosť nad tým, 

že neovládol emócie po zápase. Disciplinárne obvinený zároveň predložil DK EUHA 

komunikáciu, v ktorej sa za predmetný skutok už pred začatím disciplinárneho konania 

družstvu UMB Hockey Banská Bystrica ospravedlnil. 

 

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 EUHA za účelom prejednania veci na svojom zasadnutí preskúmala 

návrh na začatie konania, videozáznam (so zvukom) z predmetného zápasu, oboznámila sa 

s vyjadrením disciplinárne obvineného. S prihliadnutím na skutočnosť, že disciplinárne obvinený sa 



k skutku, ktorý je disciplinárnym previnením priznal, disciplinárna komisia sa zaoberala len 

otázkou trestu pre disciplinárne obvineného. 

  

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho trestu a jeho výšky prihliadla na 

závažnosť previnenia, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, spôsobné následky, na konanie a osobu 

disciplinárne obvineného, na pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a vzhľadom na to, že disciplinárne obvinený sa 

k skutku priznal, svoje konanie oľutoval, napomáhal pri objasňovaní disciplinárneho previnenia 

a s Disciplinárnou komisiou EUHA aktívne spolupracoval, súperovi sa (opakovane) za daný skutok 

ospravedlnil a ide o prvé disciplinárne previnenie disciplinárne obvineného, Disciplinárna komisia 

EUHA sa rozhodla potrestať disciplinárne obvineného disciplinárnou sankciou podľa ustanovenia  

§ 9 Disciplinárneho kódexu EUHA - napomenutím.  

  

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 


