
 

 

 

  

 

 V Trenčíne dňa 19. marca 2019 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie na disciplinárnom 

pojednávaní konanom dňa 19. marca 2019, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. 

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

Nováka, hráča družstva UK Praha, takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Petra Nováka, hráča družstva UK Praha, podľa ustanovenia § 106 ods. 2 Disciplinárneho 

kódexu EUHA 

 

uznáva za vinného 

 

za disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo v prvom zápase štvrťfinále play-off EUHL 

medzi tímami UK Praha a Engineers Prague, v čase 59:57, kedy disciplinárne obvinený hráč 

udrel hráča súpera hlavou, 

 

čím sa dopustil 

 

disciplinárneho previnenia podľa § 50 ods. 1 Disciplinárneho kódexu EUHA, podľa ktorého 

je disciplinárnym previnením ak hráč s prilbou alebo bez nej hlavou udrie alebo sa pokúsi 

udrieť protihráča 

 

za čo sa mu ukladá 



 

podľa ustanovenia § 14 Disciplinárneho kódexu EUHA disciplinárny trest – zastavenie 

výkonu športovej činnosti v dĺžke 1 zápasu EUHL.  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Disciplinárna komisia EUHA začala disciplinárne konanie voči disciplinárne 

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

v prvom zápase štvrťfinále play-off EUHL medzi tímami UK Praha a Engineers Prague, 

v čase 59:57, kedy disciplinárne obvinený hráč udrel hráča súpera hlavou. 

 

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.  

 

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: „Disciplinárne obvinený 

hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie, alebo sa pokúsi udrieť protihráča, sa 

potrestá zastavením činnosti: 

a) prvý prípad 1 až 2 zápasy 

b) ďalší prípad 2 až 4 zápasy“  

 

Disciplinárna komisia EUHA za účelom prejednania veci na svojom zasadnutí preskúmala 

zápis zo stretnutia, vyjadrenie hlavného rozhodcu stretnutia, oboznámila sa s vyjadrením 

disciplinárne obvineného a s videozáznamom zo stretnutia. 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, mieru intenzity úderu, spôsobené následky 

a vzhľadom na to, že disciplinárne obvinený sa k skutku priznal, Disciplinárna komisia EUHA sa 

rozhodla potrestať disciplinárne obvineného disciplinárnou sankciou podľa ustanovenia § 14 

Disciplinárneho kódexu EUHA - zastavením výkonu funkcie, a to v dĺžke 1 zápasu, 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. 

 

 

JUDr. Ján Kršiak 

       predseda Disciplinárnej komisie EUHA 


