
 

U z n e s e n i e : 

2DS/31/91/16-17 

Disciplinárne obvinená športová organizácia Mládež HC 46 Bardejov 

sa uznáva vinnou z toho, že dňa 25.03.2017 sa zavinene nedostavila na zápas 1. ligy dorastu č. 
4327 HK Lokomotíva Nové Zámky – Mládež HC 46 Bardejov, čím  porušila čl. 3 prílohy 2B 

Disciplinárneho poriadku SZ H – Zavinené nedostavenie sa na zápas. Disciplinárne obvinená 

športová organizácia Mládež HC 46 Bardejov sa taktiež uznáva vinnou z toho, že dňa 26.03.2017 

sa zavinene nedostavila na zápas  1. ligy dorastu č. 4329 HC Lučenec - Mládež HC 46 Bardejov, 

čím opätovne (ďalší prípad) porušila čl. 3 prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H – 

Zavinené nedostavenie sa na zápas. 

tým sa dopustila a naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a ustanovenia 

3.1.3.3 prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H a 3.1.3.4 prílohy 2B Disciplinárneho 

poriadku SZ H  

za to sa jej ukladá  

a) pod a ustanovenia 3.1.3.3 prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H a 3.1.3.4 prílohy 

2B Disciplinárneho poriadku SZ H pokuta vo výške v súčte 750 ,- EUR. 
b) Športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho 

pokynu k DP SZ H, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 30,- EUR (slovom: 

tridsať EUR) za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie 
je určená do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, prevodom na bankový účet SZ H: 
VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 55, ŠS: EČČ, text: číslo 
rozhodnutia. Športová organizácia je do toho istého termínu povinná zaslať doklad 
o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípade, že športová organizácia nepreukáže 
zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nej uplatnené ďalšie 
disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platite  povinný uviesť správny variabilný symbol 
v zmysle Smernice o variabilných symboloch SZ H a špecifický symbol, ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZ H, alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. 
V prípade, že platba nebude správne identifikovate ná, bude sa považovať za neuhradenú. 
 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a), b) zodpovedá Mládež HC 46 Bardejov. 

Odôvodnenie: 

DK SZ H začala disciplinárne konanie na základe výpisov zo zápisnice Súťažnej komisie SZ H č. 
9/2016/35 a 10/2016/35, na základe ktorých sa klub Mládež HC 46 Bardejov zavinene nedostavil na 

zápasy 1. ligy dorastu č. 4327 HK Lokomotíva Nové Zámky – Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 
25.03.2017 a č. 4329 HC Lučenec - Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 26.03.2017. 

Na základe daných skutočností DK SZ H aplikovala ustanovenie čl. 3 prílohy 2B Disciplinárneho 

poriadku SZ H – Zavinené nedostavenie sa na zápas, ktoré pri spáchaní danej disciplinárnej sankcie 

športovou organizáciou v súťaži 1. ligy dorastu ustanovuje v prvom prípade pokutu vo výške 250,- 

EUR a v každom ďalšom prípade 500,- EUR. 



Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 8 ZA prijatie rozhodnutia a 0 

hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia pod a článkov 17 
až 20 Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: výpisy zo zápisnice Súťažnej komisie SZ H č. 
9/2016/35 a 10/2016/35 

V Bratislave dňa 03.05.2017 

 

          

Mgr. Radoslav Peciar v.r.   JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
predseda senátu     predseda DK SZ H 

 


