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ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/154/18-19 
 

V Bratislave dňa 14.05.2019  

Disciplinárny senát v zložení: 

JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 

Branislav Kvetan 

Matúš Mészáros 

 

Disciplinárne obvinená športová organizácia: MHK Humenné, zástupca klubu - neprítomný 
Iné prítomné osoby: nikto 

Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

športovej organizácii za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: 

predvolanie klubu na zasadnutie DK SZĽH, tabuľka úhrad štartovného, Smernica SZĽH o 
štartovnom.  

 

Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa ustanovenia bodu 2.8. Smernice SZĽH 
o štartovnom, podľa čl. I. písm. g) Hlavy II. Oddielu I. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH s poukazom na čl. 11 ods. 3 všeobecnej časti  Disciplinárneho poriadku SZĽH a s poukazom 

na bod 2.6.1.2 Stanov SZĽH. 
 

Hlasovanie: 

ZA – 3 

PROTI – 0 

ZDRŽALO SA - 0 

Uznesenie: 
1DS/154/18-19 

Disciplinárne obvinená športová organizácia MHK Humenné sa uznáva vinnou z toho, že 
neuhradila celú sumu štartovného do konca príslušného súťažného obdobia 2018/2019 
v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom, pričom neuhradila ani jednu splátku štartovného 
v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom, čím sa dopustila a naplnila skutkovú podstatu 
závažného disciplinárneho previnenia podľa bodu 2.8. Smernice SZĽH o štartovnom 

 

za to sa jej ukladá 
 

a) podľa čl. I. písm. g) Hlavy II. Oddielu I. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 
s poukazom na čl. 11 ods. 3 všeobecnej časti  Disciplinárneho poriadku SZĽH a s poukazom na 
bod 2.6.1.2 Stanov SZĽH disciplinárna sankcia vylúčenie právnickej osoby – športovej 
organizácie zo SZĽH s účinnosťou od 15.05.2019. 
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Za výkon rozhodnutia podľa písm. a) zodpovedá MHK Humenné. 
 

Odôvodnenie: 
 

Disciplinárne obvinená športová organizácia MHK Humenné ku dňu vydania tohto rozhodnutia 

neuhradila v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom: 1. splátku štartovného, ktorej splatnosť bola 
určená do 15.09. kalendárneho roka, 2. splátku štartovného, ktorej splatnosť bola určená do 
15.11. kalendárneho roka, 3. splátku štartovného, ktorej splatnosť bola určená do 15.12. 
kalendárneho roka, 4. splátku štartovného, ktorej splatnosť bola určená do 15.02. kalendárneho 
roka. V zmysle bodu 2.8. Smernice SZĽH o štartovnom s poukazom na bod 2.6.1.2 Stanov SZĽH 

sa športová organizácia MHK Humenné dopustila závažného disciplinárneho previnenia, na 
základe ktorého disciplinárny orgán rozhodol o uložení disciplinárnej sankcie – vylúčenie zo 
SZĽH, nakoľko daná sankcia sa javí ako jediná účelná a vecne správna vzhľadom k danému 

disciplinárnemu previneniu a vzhľadom na neplnenie si povinností športovej organizácie 
vyplývajúcej jej z predpisov SZĽH. 
 
DK SZĽH 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 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa 
článkov 43 až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cez DK SZĽH na Arbitrážnu 
komisiu SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. V prípade podania odvolania je 
poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 ods. 4 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH s 

poukazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: predvolanie klubu na zasadnutie DK SZĽH, tabuľka 
úhrad štartovného, Smernica SZĽH o štartovnom 

 

 

 

JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
predseda DK SZĽH 


