
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 25. 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 členov Ing. Ľuboša Jakubca, Ľubomíra 

Sekeráša a Františka Sádeckého, v disciplinárnej veci disciplinárne obvineného Lukáša Žigu, 

manažéra družstva Diplomats Pressburg, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Lukáša Žigu, manažéra družstva Diplomats Pressburg, podľa ustanovenia § 106 ods. 2 

Disciplinárneho kódexu EUHA 

 

uznáva za vinného 

 

za disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo tým, že po skončení zápasu EUHL, ktorý sa 

uskutočnil dňa 01.02.2019 medzi družstvami Diplomats Pressburg a University Shields 

Olomouc, hrubo vulgárne urážal hlavného rozhodcu stretnutia, 

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa § 37 ods. 2 Disciplinárneho kódexu EUHA, podľa ktorého 

sú disciplinárnym previnením hrubé vulgárne urážky rozhodcov športovými odborníkmi 

a činovníkmi stretnutia 

 

za čo sa mu ukladá 



 

podľa ustanovenia § 13 Disciplinárneho kódexu EUHA v spojení s ustanovením § 37 ods. 2 

Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárny trest – zastavenie výkonu funkcie v dĺžke 2 

zápasov EUHL.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Podľa ustanovenia § 97 ods. 4 Disciplinárneho kódexu EUHA: „Z rozhodovania 

o disciplinárnej veci je vylúčený člen disciplinárnej komisie, u ktorého možno mať predpoklad 

o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k veci alebo disciplinárne obvinenému.“ 

 

Podľa ustanovenia § 97 ods. 5 Disciplinárneho kódexu EUHA: „O menovaní 

náhradníka za vylúčeného člena disciplinárnej komisie podľa odseku 4) rozhoduje predseda 

disciplinárnej komisie. Pokiaľ je vylúčený predseda disciplinárnej komisie, o menovaní 

náhradníka rozhoduje prezident EUHA.“ 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že k uvedenému skutku malo dôjsť po zápase družstva 

University Shields Olomouc, v ktorom je predseda DK EUHA zároveň team managerom 

tohto družstva, je predseda DK EUHA z predmetného konania vylúčený a prezident EUHA 

na základe ustanovenia § 97 ods. 5 Disciplinárneho kódexu EUHA rozhodol o náhradníkovi, 

ktorým sa stal František Sádecký. 

 

Disciplinárna komisia EUHA začala disciplinárne konanie voči disciplinárne 

obvinenému hráčovi, a to na základe trestu v hre udeleného disciplinárne obvinenému 

po zápase EUHL, ktorý sa uskutočnil dňa 01.02.2019 medzi družstvami Diplomats Pressburg 

a University Shields Olomouc, za hrubé vulgárne urážky disciplinárne obvineného na adresu 

hlavného rozhodcu. 

 

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, svoj 

skutok oľutoval a ospravedlnil sa zaň.  

 

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.“ 

 

Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Disciplinárneho kódexu EUHA: „Za hrubé, vulgárne urážky, 

pľuvanie, poliatie tekutinou a pod., potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením 

funkcie, alebo pokutou:  

a) prvý prípad 2 až 6 zápasov alebo pokuta do 100,- EUR  

b) ďalší prípad 2 až 4 mesiace s možnosťou pokuty do 100,- EUR“  

 

Disciplinárna komisia EUHA za účelom prejednania veci na svojom zasadnutí preskúmala 

zápis zo stretnutia, vyjadrenie hlavného rozhodcu stretnutia a 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, 

s Disciplinárnou komisiou EUHA aktívne spolupracoval a ide o prvé disciplinárne previnenie 

disciplinárne obvineného, Disciplinárna komisia EUHA sa rozhodla potrestať disciplinárne 

obvineného disciplinárnou sankciou podľa ustanovenia § 13 Disciplinárneho kódexu EUHA - 

zastavením výkonu funkcie, a to v dĺžke 2 zápasov, t.j. na dolnej hranici disciplinárnej sankcie.  

  

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. 

 

 

Ľubomír Sekeráš 

       člen Disciplinárnej komisie EUHA 


