
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/5/7/16-17 
 

 

V Bratislave dňa 14.11.2016 hod. 16:10 

 

 

Senát č. 2DS v zložení: 
   Vladimír Kontšek, predseda senátu 

   Ján Pardavý 

   Branislav Jánoš 

   JUDr. Rastislav JakubovičĽ predseda DK SZ H 

    
 
Previnilec: Martin BožíkĽ ČRP 22733 – neprítomný 
 
Zákonný zástupca previnilca -  neprítomný 
 
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 dôkazom: elektronickým výstupom  

z informačného systému SZ H. 
 

 Predseda senátu predniesol návrh trestu pod a čl. 13 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku 

SZ H. 
 Hlasovanie: 

  ZA - 4 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

 

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 

1DS/5/7/16-17 
 

Disciplinárne obvinený hráč Martin BožíkĽ ČRP 22733, klub: HKM a.s. Zvolen 
sa uznáva vinným z tohoĽ že dňa 12.11.2016 v stretnutí Extraligy juniorov č. 1156 HKM 

Zvolen – HK DUKLA Trenčín  
mu bol uložený 5. VT  v sezóne 

 
tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pod a článku 13 

prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H 
 

za to sa mu ukladá  
a) pod a ustanovenia 13.1.1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H nepodmienečný 

trest zastavenia činnosti na 1 majstrovský zápas s účinnosťou od 12.11.2016. 
Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá hráč Martin Božík. 



Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá HKM a.s. Zvolen. 
 

 Odôvodnenie: 
Na základe výpisu elektronického informačného systému SZ H hráč Martin Božík (ČRP:22733 – 

HKM a.s. Zvolen) v stretnutí č. 1156 Extraligy juniorov 12.11.2016 prvýkrát obdržal 5 VT 

v súťažnej sezóne 2016/2017 (uložené VT v stretnutiach EXJ č. 1027 a 1156). Disciplinárny senát 

č. 1DS z h adiska povahy previnenia prerokoval daný prípad bez účasti previnilcaĽ nako ko 
predložené podklady sú dostatočné na rozhodnutie v tejto veciĽ keďže po piatom vyššom treste 
jedného hráča v jednom súťažnom období úhrnne vo všetkých súťažiach má hráč automaticky 
zastavenú činnosť na jedno majstrovské stretnutie v jednom dni. Klub zodpovedá za toĽ že hráč v 
najbližšom majstrovskom stretnutí v jednom dni nebude hrať.  Poplatok za zápis tohto vyššieho 
trestu sa neplatíĽ keďže DK SZ H vo svojich doterajších rozhodnutiach od začiatku sezóny 
2015/2016 tento poplatok za zápis vyššieho trestu v zmysle Vykonávacieho pokynu k DP SZ H 
neuplatňovala. 
 
Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 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: zápisy o stretnutí č. 1027 a 1156 z informačného 
systému. 

 

V Bratislave dňa 14.11.2016 

 

 

 

 

 Vladimír KontšekĽv.r.       JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

 predseda senátu č. 1DS    predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  


