
 

  

 

 V Trenčíne dňa 26. marca 2019 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Disciplinárna komisia Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie na disciplinárnom 

pojednávaní konanom dňa 26. marca 2019, zložená z predsedu JUDr. Jána Kršiaka a členov Ing. 

Ľuboša Jakubca a Ľubomíra Sekeráša, vo veci žiadosti družstva Engineers Prague týkajúcej sa 

hráča Ing. Davida Sema, hráča Engineers Prague, o podmienečné odloženie výkonu zvyšku 

disciplinárnej sankcie takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Zvyšná časť disciplinárnej sankcie (t.j. nepodmienečné zastavenie športovej činnosti) uloženej 

rozhodnutím DK EUHA zo dňa 19.03.2019 disciplinárne potrestanému hráčovi Ing. Davidovi 

Semovi, hráčovi Engineers Prague, sa podľa § 26 ods. 1 a 2 Disciplinárneho kódexu EUHA 

 

podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 4 zápasov EUHL. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Rozhodnutím Disciplinárnej komisia EUHA zo dňa 19.03.2019 bol disciplinárne 

potrestaný hráč uznaný za vinného za disciplinárne previnenie podľa § 38 ods. 3 

Disciplinárneho kódexu EUHA, na základe čoho mu bola uložená disciplinárna sankcia - 

nepodmienečné zastavenie športovej činnosti v dĺžke 4 zápasov EUHL.  

Dňa 20.03.2019 bola DK EUHA doručená žiadosť klubu, na súpiske ktorého je 

vedený disciplinárne potrestaný hráč o podmienečné odloženie zvyšku uloženého 

disciplinárneho trestu, nakoľko disciplinárne potrestaný hráč vykonal polovicu uloženého 

trestu. Disciplinárna komisia zasadla dňa 26.03.2019 za účelom prejednania predmetnej žiadosti.  



Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 Disciplinárneho kódexu EUHA: „V prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, najmä ak správanie disciplinárne obvineného dostatočne odôvodňuje 

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

žiadosti disciplinárne obvineného 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 § 26 ods. 2 Disciplinárneho kódexu EUHA: „Pri podmienečnom 

odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, disciplinárny orgán zároveň 

určí disciplinárne obvinenému skúšobnú dobu (...).“ 

 

 Podľa ustanovenia článku 26 ods. 3 Disciplinárneho kódexu 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 (nakoľko nenastúpil na druhý ani tretí zápas štvrťfinále play-off EUHL). 

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 EUHA 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 dĺžke 4 zápasov EUHL. Pri rozhodovaní o dĺžke skúšobnej doby 

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

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

tohto druhu.  

 

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 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 EUHL 

 


