
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/31/88/16-17 

 

V Bratislave dňa 03.05.2017 hod. 15:00 

 

Senát č. 2DS v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič (predseda DK) 
   Branislav Jánoš 

   Mgr. Radoslav Peciar (podpredseda DK)  

   Vladimír Kontšek 

   uboš Jakubec 

   Branislav Kvetan 

   Matúš Mészároš 

   Andrej Nedorost 

    
 
Previnilec: Robert upták, funkcionár HC 07 Detva - prítomný 
 
Iné prítomné osoby: nikto 
 
 Predseda senátu otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

previnilcovi za vinu. Predseda senátu taktiež oboznámil senát s dôkazmi: zápis o stretnutí č. 359, 
stanovisko inštruktora rozhodcov v stretnutí č. 359 D. Beniača, stanovisko predsedu Komisie 
rozhodcov SZ H P. Országa. K disciplinárnemu previneniu sa vyjadril R. upták.   
  

Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a čl. 29 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 8 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
2DS/31/88/16-17 

 
Disciplinárne obvinený funkcionár Robert upták,  

sa uznáva vinným z toho, že sa dňa 07.04.2017 po stretnutí play-out Extraligy seniorov č. 359 
HC 07 Detva – MHk 32 Liptovský Mikuláš dopustil hrubého, vulgárneho a nešportového 

správania sa voči rozhodcom a inštruktorovi rozhodcov stretnutia č. 359, čím  
naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 29 prílohy 1 A 

Disciplinárneho poriadku SZ H 
 

za to sa mu ukladá 
 

a) pod a ustanovenia 29.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na 
ustanovenie 27.1.4 Disciplinárneho poriadku SZ H a ustanovenie 30.2.1 
Disciplinárneho poriadku SZ H zákaz vstupu do blízkosti 2 metrov od priestorov 
kabíny družstva súpera, kabíny rozhodcov a inštruktorov rozhodcov a samotných 



priestorov kabíny družstva súpera, kabíny rozhodcov a inštruktorov rozhodcov vo 
všetkých súťažných zápasoch 1. ligy seniorov s účinnosťou od 03.05.2017 do 
31.12.2017 

 
b) Menovaný funkcionár je súčasne povinný v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho 

pokynu k DP SZ H, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) uhradiť čiastku 40,- EUR (slovom: 
štyridsať 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. Menovaný funkcionár je do toho istého termínu povinný 

zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípade, že menovaný 
funkcionár nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu 
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 funkcionár Robert upták.  

 

Odôvodnenie: 
 

Po vyhlásení uznesenia sa previnilec vzdal odvolania, preto v zmysle ustanovenia článku 
14.3.5 Disciplinárneho poriadku SZ H nemusí písomné vyhotovenie uznesenia obsahovať 
odôvodnenie. 
 

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

hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 359, stanovisko inštruktora 
rozhodcov v stretnutí č. 359 D. Beniača, stanovisko predsedu Komisie rozhodcov SZ H P. Országa 

 

V Bratislave dňa 03.05.2017 

 

 

 

 Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 predseda senátu č. 2DS    predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


