
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

2DS/10/34/16-17 

 

V Bratislave dňa 21.11.2016 hod. 17:15 

 

Senát č. 2DS v zložení: 
   Mgr. Radoslav Peciar, predseda senátu 

   Ing. uboš Jakubec  
   JUDr. Rastislav JakubovičĽ predseda DK SZ H    
 
Previnilec: Ján Podkonický, tréner kadetov HKM a.s. Zvolen 
 
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 listinnými dôkazmi: zápis o stretnutí 

č. 9071, stanovisko previnilca, stanovisko rozhodcov stretnutia č. 9071 L. Ševčíka a L. Peterku. 

  

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

s odkazom na ustanovenie 27.1.1 Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 

 Hlasovanie: 

  ZA - 3 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 

2DS/10/34/16-17 
 

Disciplinárne obvinený športový odborník J. Podkonický,  
sa uznáva vinným z tohoĽ že dňa 6.11.2016 v stretnutí Ligy kadetov č. 9071 MsHKM Žilina : 
HKM a.s. Zvolen slovne napádal rozhodcov stretnutia L. Ševčíka a L. Peterku, obdržal trest 

v hre (TH) pod a pravidla 168 VI. (2)Ľ 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 27.1.1 Disciplinárneho poriadku SZ H napomenutie. 

 

Za výkon rozhodnutia pod a písm. a) zodpovedá J. Podkonický.  

 

Odôvodnenie: 
 

Po vykonanom dokazovaní senát DK rozhodolĽ že konanie previnilca je potrebné vyhodnotiť ako 
disciplinárne previnenie pod a článku 29 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ HĽ keďže 
previnilec v zápase Ligy kadetov č. 9071 MsHKM Žilina : HKM a.s. Zvolen v čase 11:34 obdržal, 
po predchádzajúcom napomenutí, HL za protesty a verbálne napádanie rozhodcov pod a pravidla 
168 II. (1)Ľ následne previnilec vo svojom správaní pokračovalĽ za čo mu bol udelený OK pod a 



pravidla 168 IV. (1)Ľ čo previnilec neuniesol a adresoval na adresu HR slová „Ty si ma dobre 
zapamätajĽ ty zasran mladý!“  a pokračoval v slovnom napádaní rozhodcovĽ za čo mu bol udelený 
TH pod a pravidla 168 VI. (2). Senát DK sa pri rozhodovaní o treste zaoberal taktiež stanoviskom 
previnilca, ktorý sa za svoje konanie ospravedlňuje a hlboko ho utuje. Senát DK pri výmere trestu 

postupoval pod a článku 29 ods. 1 bod 1 prílohy 1 A Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na 

ustanovenie 27. ods. 1 bod 1 Disciplinárneho poriadku SZ H a po vyhodnotení všetkých dôkazov 
uložil previnilcovi najmiernejšiu formu potrestania - napomenutie. Senát DK má za toĽ že daný trest 
je dostatočný a súčasne upozorňuje menovanéhoĽ aby sa v budúcnosti zdržal takého konaniaĽ ktoré 
by malo mať za následok opätovné disciplinárne konanie. 
 

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 ZA prijatie rozhodnutia a 0 

hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.  
 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 9071Ľ stanovisko previnilcaĽ 
stanovisko rozhodcov stretnutia č. 9071 L. Ševčíka a L. Peterku. 

 

V Bratislave dňa 23.11.2016 

 

 

 

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

 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


