
UZNESENIE 
Dis ipli ár ej ko isie Slove ského zväzu ľadového hokeja 

č. 1DS/16/20/16-17 - POVZT 
 

 

Dis ipli ár a ko isia SZĽH podľa člá ku 29.7 Dis ipli ár eho poriadku SZĽH pod ie eč e 
odkladá 

  

Lukášovi Kozákovi:  ČRP 16210, klub: MHC Martin,  

 

výko  zvyšku trestu zastave ia či osti v trvaní jedného súťaž ého stretnutia, ktorý mu 

ol ulože ý Uz ese í  DK SZĽH č. 1DS/16/20/16-17 zo dňa 28.03.2017. 

 

Dis ipli ár a ko isia SZĽH určuje previ il ovi skúšo ú do u v trvaní 3 mesiacov. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Disciplinárne postih utý hráč, prostredníctvom klubu dňa 30.03.2017 doručil 
v elektro i kej podo e DK SZĽH žiadosť o odlože ie výko u zvyšku trestu zastave ia súťaž ej 
či osti, v trvaní jed ého súťaž ého stret utia, ktorý u ol ulože ý v celkovom trvaní 

dvoch zápasov s úči osťou od 26.03.2017. Svoj ávrh odôvod il tak, že svoje konanie 

oľutoval a z jeho ásledkov sa poučil. Spolu s predlože ou žiadosťou ol DK SZĽH doruče ý aj 
doklad preukazujúci zaplate ie poplatku za zápis ulože ého trestu v sume 70,- EUR. 

 

 Discipli ár a ko isia po zváže í argu e tov dis ipli ár e postih utého hráča jeho 
žiadosti vyhovela v rozsahu jed ého súťaž ého stret utia, pretože pre takéto rozhod utie sú 
spl e é všetky for ál e aj ateriál e pod ie ky. Dis ipli ár a ko isia zaujala ázor, že 
časť trestu, ktorú dis ipli ár e postih utý hráč vyko al bude dostatoč ou zárukou toho, že 
v udú osti sa hráč o do ého ko a ia vyvaruje. Z uvedeného dôvodu disciplinárna 

komisia rozhodla tak, že dis ipli ár e postih uté u hráčovi z e ila dňo  . .2017 

ulože ý epod ie eč ý trest a trest pod ie eč ý. 
 

 Dis ipli ár a ko isia dis ipli ár e postih utého hráča upovedo uje, že ak sa 
v ulože ej skúšo ej do e previ í tak, že u za jeho ové previ e ie ude ulože ý 

epod ie eč ý trest, vyko á s tý to ový  tresto  aj zvyšok pod ie eč e odlože ého 
trestu. 

  

 

Pouče ie: 
Proti to uto rozhod utiu je prípust é odvola ie do 5 d í odo dňa jeho doruče ia podľa 

člá kov 7 až  Dis ipli ár eho poriadku SZĽH. Poda é odvola ie e á odklad ý úči ok. 
 

 

Dňa 31.03.2017 

        JUDr. Rastislav Jaku ovič 

            predseda DK SZĽH 

 




