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Vec: Rozhodnutie DK SZH R-23 

DK SZH sa na svojom zasadnutí zaoberala okrem iného stretnutím 5A-84 HC Štart 

Nové Zámky – Považská Bystrica a rozhodla: 

R-23  

Jozef Dudáš, Nové Zámky, 5A-84, 

DP SZH  II. 5a) telesné napadnutie hráča , ZSČ 6 mesiacov nepodmienečne od 

2.12.2012 do 1.6.2013 

Miroslav Klucho, Nové Zámky, 5A-84 

DP SZH II. 5a) telesné napadnutie hráča, ZSČ 3 mesiace nepodmienečne, od 

2.12.2012 do 1.3.2013 

Matej Kardoš, P. Bystrica, 5A-84,  

DP SZH II. 5a) telesné napadnutie hráča, ZSČ 7 mesiacov nepodmienečne, od 

2.12.2012 do 1.7.2013 

Šimon Macháč, P. Bystrica, 5A-84,  

DP SZH II. 5a) telesné napadnutie hráča, ZSČ 5 mesiacov  nepodmienečne, od 

2.12.2012 do 1.5.2013 

 

Odôvodnenie: 

Na základe písomnej správy rozhodcov a v nadväznosti na diskvalifikáciu so správou 

u hráčov uvedených vo výrokovej časti  R-23, DK SZH vykonala šetrenie, ktorého 

súčasťou bolo predvolanie a vypočutie hráčov - previnilcov, jednotlivých zástupcov 
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oboch klubov, ktorí sú nadriadení trénerom uvedených kategórií, preskúmaním 

oficiálneho videozáznamu, preskúmaním predchádzajúcich záznamov previnilcov 

v evidencii DK SZH a preskúmaním  oficiálnych vyjadrení klubov, DK SZH rozhodla 

tak ako je uvedené vo výrokovej časti Rozhodnutia. DK SZH tiež určila povinnosť pre 

funkcionárov oboch klubov vypracovať správu o predchádzaní podobným excesom 

u jednotlivých družstiev klubov.  DK SZH vo svojej rozhodovacej právomoci 

a v zmysle DP SZH čl. 13, 14, zobrala do úvahy všetky poľahčujúce a priťažujúce 

okolnosti u všetkých previnilcov.  Výška trestov odráža mieru zavinenia a všetky 

ďalšie súvislosti , ktoré spoluurčujú vážnosť  konkrétneho konania a previnenia 

každého jednotlivca-previnilca  osobitne, pričom jednotlivé previnenia DK SZH 

skúmala vo vzájomnom kontexte. DK SZH analýzou podkladových materiálov 

vyhodnotila a určila aj výšku trestov s indikáciou : 

 

Matej Kardoš – hrubý absolútne neprimeraný úder vedený päsťou do oblasti hlavy 

v prerušenej hre s priťažujúcimi okolnosťami spočívajúcimi v predchádzajúcom 

prejednávaní na DK SZH za diskvalifikáciu so správou.  

 

Jozef Dudáš – po postrčení v zhluku hráčov absolútne neprimeraná reakcia 

spočívajúca v rozbehu a kope protihráča do hornej časti tela. 

 

Šimon Machač – po prerušení hry a nariadení  voľného hodu za faul, sotil protihráča 

na základe čoho vznikol celý konflikt, jednoznačne vyhodnotený ako iniciátor 

konfliktu . 

 

Miroslav Klucho – sotenie protihráča, vyhodnotené skôr ako snaha o zabránenie 

rozšírenia konfliktu a obranný reflex naplňujúci však parametre telesného napadnutia. 

 

Uložené tresty sú uložené v rozsahu sadzieb tak, ako to určuje DP SZH čl. 12 a DK 

SZH má za to, že výška uložených trestov plní okrem represie súbežne aj 

odpovedajúci výchovný aspekt. 

 

Preskúmaný videozáznam bude zaslaný aj na KR SZH s cieľom vyhodnotenia 

a prijatia opatrení vo výchovnom procese a projekte „mladých rozhodcov“ 

v nadväznosti na posudzovanie faulov, ktoré predchádzali inkriminovanému incidentu. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od 

doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

 

 

 

        Ing. Anton Gregor, v.r. 

          predseda DK SZH 

                              

 
 

Na vedomie: KR SZH 


