
U z n e s e n i e : 

 

2DS/7/13/16-17 

 

Disciplinárne obvinená športová organizácia MHC Martin a.s. 

sa uznáva vinnou z tohoĽ že dňa 17.09.2016 v stretnutí Extraligy dorastu č. 2034 MHC Martin : 

MMHK Nitra nedodržala a porušila ustanovenie čl. 3.14.4 Súťažného poriadku SZ H takĽ že 
ako organizátor súťažného stretnutia nezabezpečila najneskôr do doby úradne stanoveného 

začiatku stretnutia prítomnosť osoby poskytujúcej zdravotnú starostlivosť pod a článku 3.14.1 
Súťažného poriadku SZ H 

 

tým sa dopustila a naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 26.1.1.1 

prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H 

 

za to sa jej ukladá  

a) pod a ustanovenia 26.1.1.1 prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H pokutu vo výške 
37,50 EUR. 

 

b) Športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 25 DP SZ H a vykonávacieho 
pokynu k DP SZ HĽ čl. 9 a 33Ľ ods. 4Ľ 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 rozhodnutiaĽ prevodom na bankový účet SZ H: 
VÚB a.s.Ľ číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756Ľ VS: 55Ľ ŠS: EČČĽ text: číslo 
rozhodnutia. Športová organizácia je do toho istého termínu povinná zaslať doklad 
o zaplatení stanovenej sumy na DK SZ H. V prípadeĽ že športová organizácia nepreukáže 
zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínuĽ 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 symbolĽ ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZ HĽ alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZ H. 
V prípadeĽ že platba nebude správne identifikovate náĽ bude sa považovať za neuhradenú. 

 
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) a b)  zodpovedá MHC Martin a.s. 

Odôvodnenie: 

Disciplinárna komisia SZ H začala disciplinárne konanie voči športovej organizácii na 
základe postúpenia veci v zmysle Uznesenia Súťažnej komisie SZ H č. 14/2016/3 zo dňa 06.10.2016. 

V uvedenom rozhodnutí Súťažná komisia SZ H konštatovalaĽ že zo strany športovej organizácie 
došlo ku konaniu pod a čl. 3.14.4 Súťažného poriadku SZ H na tom skutkovom základeĽ že športová 
organizácia ako organizátor súťažného stretnutia Extraligy dorastu č. 2034 nezabezpečila prítomnosť 
zdravotnej služby na mieste stretnutia do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia. Z tohto dôvodu 

bolo stretnutie zrušené. 



Zo stanoviska športovej organizácie vyplynuloĽ že táto sa pred zápasom telefonicky spojila 
s lekáromĽ pričom bolo reálne možné sa tento lekár dostaví do začiatku stretnutia na zimný štadión. 
Organizácia zároveň zabezpečila prítomnosť diplomovanej zdravotnej sestry na mieste stretnutia. 
Rozhodca stretnutia však konštatovalĽ že diplomovaná zdravotná sestra nie je v zmysle legislatívy 

zväzu oprávnená zabezpečovať zdravotnú starostlivosť počas zápasu Extraligy dorastu. 

Disciplinárna komisia konštatujeĽ že daný postup rozhodcu stretnutia bol správny a to, s poukazom na 

článok 3.12.3.1.3 Súťažného poriadku SZ H pod a ktorého musí byť v prípade súťažného stretnutia 
dorastu počas rozcvičenia na ade a počas celého zápasu prítomný minimálne jeden lekár na hráčskej 
lavici alebo zdravotnícky záchranár, alebo prítomná RLP alebo RZP. Diplomovaná zdravotná sestra 

teda nie je osobou spôsobilou na poskytovanie zdravotnej starostlivosť v tejto kategórii.  

 

   Na základe týchto skutočností Disciplinárna komisia SZ H skonštatovalaĽ že športová 
organizácia sa dopustila disciplinárneho previnenia pod a čl. 26 prílohy  2B Disciplinárneho poriadku, 

pretože sa dopustila konania pod a  ustanovenia čl. 3.14.4 Súťažného poriadku SZ H týmĽ že ako 

organizátor súťažného stretnutia nezabezpečila prítomnosť zdravotnej služby najneskôr do úradne 
stanoveného začiatku stretnutia. Pod a Disciplinárnej komisie SZ H je potrebné takéto konanie 
vyhodnotiť ako nedodržanie Súťažného poriadku SZ H v jeho článku 3.14.Ľ ktoré naplnilo znaky 
disciplinárneho previnenia pod a článku 26.1.1.1 prílohy 2B Disciplinárneho poriadkuĽ pretože ide 
o prvé previnenie menej závažného charakteru.  

 Za takéto disciplinárne previnenie umožňuje Disciplinárny poriadok SZ H v článku 26.1.1.1 
prílohy 2B uložiť sankciu vo forme finančnej pokutyĽ až do výšky 375Ľ- EUR a uloženie povinnosti 
náhrady škody. Vzh adom na tú skutočnosťĽ že v prerokovanom prípade športovej organizácie ide 
o jej prvé takéto disciplinárne previnenie aplikovala Disciplinárna komisia ustanovenie článku 39.2 
Disciplinárneho poriadku a stanovila výšku pokuty na 10% z hornej hranice pokuty pod a článku 
26.1.1.1 prílohy 2B Disciplinárneho poriadku SZ H na sumu 37Ľ50 EURĽ teda v minimálnej možnej 
sadzbe.   

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 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: zápis o stretnutí č. 2034 z informačného systémuĽ 
Uznesenie SK SZ H č. 14/2016/3 zo dňa 06.10.2016 

V Bratislave dňa 2.11.2016 

           

 

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

 


