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Rozhodnutí vydala Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy 

      Ostrava, 6. ledna 2014 
 

Rozhodnutí Disciplinární Komise – Zohorská Hokejbalová Liga – č. 04-2013-2014   
 
1. DK ZHbL projednala okolnosti udělení trestu ve hře pro hráče Dušana Danka. 

 
2.  V utkání Zohorské Hokejbalové Ligy mezi týmy RŠK Ružinov - HBT Slovan Bratislava, dne 19.12.2013, byl 

rozhodčím utkání, panem Jozefem Kollárem udělen hráči týmu RŠK Ružinov, panu Dušanovi Dankovi, trest 
ve hře za sekání. 
 

3. DK projednala okolnosti celého případu po obdržení vyjádření rozhodčího utkání, zástupců týmu HBT Slovan 
Bratislava, vyjádření pana Dušana Danka a obdržení kopie lékařské zprávy o ošetření pana Martina Jančoviča, 
neboť při faulu hokejkou došlo ke krvavému zranění na hlavě v oblasti tváře. Rozhodčí potrestal hráče 
Dušana Danka za tento faul trestem ve hře za sekání.  
 

4. Po prošetření všech okolností týkajících se udělení trestu ve hře rozhodla DK ZHbL takto: 
 

a) Disciplinární Komise ZHbL dle Disciplinárního řádu SHbÚ a Sazebníku trestů Disciplinárního řádu SHbÚ 
Příloha A – Jednotlivci, odstavec 5, písmeno d) Fyzické napadení se zraněním v závažných případech nebo 
opakovaně, trestá hráče Dušana Danka: 
 
1) Finanční pokutou 100 % (z možných 100 %) ze sazebníku pokut SHbÚ pro jednotlivce (maximální hranice 
150,- Euro), tj. 150,- Euro. 
 
2) Nepodmíněným zastavením činnosti na 11 měsíců (z možných 9 - 18 měsíců, popř. VČ), tj. od 19.12.2013 
do 19.11.2014. 
 
Odůvodnění:  
DK přistoupila k tomuto trestu zařazením do sloupce „v závažných případech nebo opakovaně“ z důvodu, že 
se nejednalo o první vážnější provinění hráče a hráč byl za podobný přestupek již trestán v sezóně 2011-
2012, kdy byl v jarní části sezóny v roce 2012 potrestán za fyzické napadení rozhodčího Disciplinární komisí 
SHbÚ. Jedná se tedy o opakovaný prohřešek vůči disciplinárnímu řádu ve stejném odstavci a DK tak nemůže 
tento případ posuzovat na spodní hranici a zařadit jej do druhu a výše trestu „v lehčích případech nebo 
prvně“ dle sazebníku trestů SHbÚ, navíc řešený zákrok se stal ve lhůtě dvou let od posledního potrestání, což 
musela vzít DK na vědomí. Jako přitěžující okolnost dále brala to, že se faul stal po úmyslném zákroku 
hokejkou do obličeje od hráče, který navíc působí jako kapitán týmu a hrající trenér v mužstvu převážně 
složeném z mládežníků. Zákrokem holí došlo ke krvavému zranění protihráče Martina Jančoviče, které si 
vyžádalo lékařské ošetření. DK po vyjádření rozhodčího utkání a zástupců obou stran vnímá tento prohřešek 
jako zkratovité, ale těžko obhajitelné jednání projednávaného hráče, mezi polehčující okolnosti brala na 
vědomí to, že k zákroku mohlo dojít jako k neadekvátní reakci po slovní výměně názorů, což takto popsal 
rozhodčí utkání ve své zprávě pro DK. Jako další polehčující okolnost brala DK v potaz to, že řešený hráč patří 
v probíhající sezóně k bezproblémovým, dále pak to, že hráč projevil nad svým jednáním upřímnou lítost a za 
své jednání se omluvil. Kvůli výše uvedeným okolnostem přistoupila tedy DK k termínovanému zastavení 
činnosti na 11 měsíců z možných 9-18 měsíců, finanční pokuta je pak v tomto případě přímo daná 
sazebníkem trestů SHbÚ ve výši sta procent z maximální možné částky – tj. 150 Euro. Tímto považuje DK své 
rozhodnutí za dostatečně odůvodněné. 
DK potrestaného hráče žádá, aby se v budoucnu vyvaroval dalších zkratovitých provinění, mající podobné 
následky končící zraněním protihráčů.  
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5. Povinností hráče potažmo oddílu RŠK Ružinov je: 
 

 a) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 uhradit administrativní poplatek 8,- Euro za vydání tohoto rozhodnutí.  
 
b) Souhrnnou částku 158,- Euro uhradit vedení ZHbL nejpozději do 21. ledna (januára) 2014. 
 
c) V případě nezaplacení vyměřené částky se oddíl vystavuje disciplinárnímu řízení.  

 
d) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 21.1.2014 na e-mail: jaroslavpikula@seznam.cz 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle Hlavy V, čl. 502 SŘ, odvolání nemá odkladný účinek na uhrazení 

vyměřené částky. 
Podání žádosti o změnu trestu z nepodmíněného na podmíněný je možno dle Disciplinárního řádu SHbÚ 

článku 5, odstavce 13, po odpykání poloviny délky trestu, v tomto případě po pěti a půl měsících. 
 
 
Se sportovním pozdravem, 
Jaroslav Pikula, Disciplinární Komise Zohorské Hokejbalové Ligy. 
 
 
Rozhodnutí obdrží: RŠK Ružinov, HBT Slovan Bratislava, vedení ZHbL. 
 


