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

č. 1DS/7/9/16-17 - POVZT 
 

 

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

  

Mitch Versteeg, ČRP 33218, klub: HK Nitra, s.r.o. 

 

výkon zvyšku trestu zastave ia či osti v trvaní jeden a pol mesiaca ( t.j. do 05.01.2017 

vrátane), ktorý u ol ulože ý Uz ese í  DK SZĽH č. 1DS/7/9/16-17 zo dňa 01.12.2016. 

 

Dis ipli ár a ko isia SZĽH určuje previ il ovi skúšo ú do u v trvaní 6 mesiacov. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Dis ipli ár e postih utý hráč dňa 05.01.2017 doručil prostred í tvo  klu u 
v elektronickej podo e DK SZĽH žiadosť o zmenu zvyšku trestu zastave ia súťaž ej či osti, 
ktorý u ol ulože ý v celkovom trvaní troch mesiacov s úči osťou od 20.11.2016. Svoj 

ávrh odôvod il tak, že vyko al podstat ú časť ulože ého trestu, uvedomil si svoje 

previnenie a v udú osti uro í všetko pre to, a y sa podo ého ko a ia edopustil. Spolu 

s predlože ou žiadosťou ol DK SZĽH doruče ý aj doklad preukazujú i zaplatenie poplatku za 

zápis ulože ého trestu v sume 70,- EUR. 

 

 Dis ipli ár a ko isia po zváže í argu e tov dis ipli ár e postih utého hráča jeho 
žiadosti vyhovela, pretože pre takéto rozhod utie sú spl e é všetky for ál e aj ateriál e 
podmienky. Disciplinárna ko isia zaujala ázor, že časť trestu, ktorú doteraz dis ipli ár e 
postih utý hráč vyko al je dostatoč ou zárukou toho, že v udú osti sa hráč o do ého 
konania vyvaruje. 

 

 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 05.01.2017 

        JUDr. Rastislav Jaku ovič 

            predseda DK SZĽH 

 

 


