
UZNESENIE 
Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu adového hokeja 

1DS/84/17-18 - POVZT 

 

Disciplinárna komisia SZ H pod a čl. 30. ods. 1 všeobecnej časti Disciplinárneho 

poriadku SZ H podmienečne odkladá hráčovi 
  

Patrik Danišovský; ČRP: 20793, klub: HC Bratislava 

 

výkon zvyšku trestu zastavenia činnosti v trvaní 1 zápasu, ktorý mu bol uložený 
Uznesením DK SZ H 1DS/84/17-18 zo dňa 15.02.2018. 

 

Disciplinárna komisia SZ H určuje previnilcovi skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov.  
 

Odôvodnenie: 
 

 Disciplinárne postihnutý hráč dňa 18.02.2018 doručil DK SZ H žiadosť o zmenu 

zvyšku trestu zastavenia súťažnej činnosti, ktorý mu bol uložený v celkovom trvaní 3 zápasov 

s účinnosťou od 14.02.2018. Svoj návrh odôvodnil tak, že vykonal podstatnú časť uloženého 
trestu, uvedomil si svoje previnenie a v budúcnosti urobí všetko pre to, aby sa podobného 
konania nedopustil. Spolu s predloženou žiadosťou bol DK SZ H doručený aj doklad 
preukazujúci zaplatenie poplatku za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku trestu. 
 

 Disciplinárna komisia po zvážení argumentov disciplinárne postihnutého hráča jeho 
žiadosti vyhovela, pretože pre takéto rozhodnutie sú splnené všetky formálne aj materiálne 
podmienky. Disciplinárna komisia zaujala názor, že časť trestu, ktorú doteraz disciplinárne 

postihnutý hráč vykonal je dostatočnou zárukou toho, že v budúcnosti sa hráč obdobného 
konania vyvaruje. 

 

 Disciplinárna komisia disciplinárne postihnutého hráča upovedomuje, že ak sa 
v uloženej skúšobnej dobe previní tak, že mu za jeho nové previnenie bude uložený 
nepodmienečný trest, vykoná s týmto novým trestom aj zvyšok podmienečne odloženého 
trestu.  

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia pod a 
článkov 43 až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá 
odkladný účinok. V prípade podania odvolania je poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 
ods. 4 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) 
Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 

Dňa 18.02.2018 

        Mgr. Radoslav Peciar v.r. 

        podpredseda DK SZ H 

 




