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U z n e s e n i e : 
 

1DS/1OD/18-19 
 

Disciplinárna komisia SZĽH o podnete HKM a.s. Zvolen zo dňa 04.12.2018 na 

dodatočné potrestanie hráča HC 05 Banská Bystrica Martina Nemčíka za konanie, 

ktorého sa mal dopustiť v zápase EXS č. 172 dňa 02.12.2018 vo Zvolene tak, že hlavou 

udrel hráča HKM Zvolen Milana Kytnára, za čo mu mal byť uložený trest v hre podľa 

pravidla 142/I Pravidiel ľadového hokeja rozhodla  

 

takto: 

  

 Podnet HKM a.s. Zvolen zo dňa 04.12.2018 sa podľa článku 33 bod 5 písmeno b) 

Hlavy V. Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v spojitosti s článkom 33a 

bod 5 Hlavy V. Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH sa odmieta. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Dňa 04.12.2018 bol DK SZĽH doručený podnet HKM a.s. Zvolen. DK pri 

preskúmavaní podnetu zistila, že dňa 05.11.2018 bola DK doručená elektronická správa 

obsahujúca videosekvenciu zákroku hráča Nemčíka na hráča Kytnára. 

 

 Podľa článku 33a odsek 2 V. Hlavy Všeobecnej časti DP SZĽH podnet musí 

obsahovať: 

a) označenie orgánu, ktorému sa podáva, 

b) označenie osoby, podávajúcej podnet, 

c) číslo zápasu, 

d) označenie osoby, proti ktorej sa podnet podáva, 

e) popis skutku s označením času a dôvodu podania podnetu, 

f) uvedenie dôkazov (videozáber, lekárska správa a pod.), 

g) potvrdenie o zaplatení poplatku.  

 

 Podľa článku 33a odsek 2 V. Hlavy Všeobecnej časti DP SZĽH pred podaním 

podnetu je osoba povinná vopred uhradiť poplatok na účet SZĽH pre Extraligu seniorov 

vo výške 300 EUR. 

 

 Z vyššie citovaných ustanovení DP SZĽH je teda zrejmé, že jednou z procesných 

podmienok začatia konania o podnete člena SZĽH je aj zaplatenie poplatku v stanovenej 

výške v lehote na podanie podnetu t.j. najneskôr do 72 hodín . V danom prípade však 

zaplatenie poplatku nebolo v lehote na podanie podnetu, teda 72 hodín od skončenia 

stretnutia preukázané a teda bolo nevyhnutné konštatovať, že nebola splnená jedna 

z podmienok konania o podnete. 

 

 Podľa článku 33a odsek 5 V. Hlavy Všeobecnej časti DP SZĽH  podnet, ktorý 

nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 2 tohto článku, alebo bude podaný po lehote, 



vybaví disciplinárna komisia podľa čl. 33 ods. 5 písm. b) a poplatok sa osobe podávajúcej 

podnet nevracia.  

 

Podľa článku 33a odsek 5 písm. b) V. Hlavy Všeobecnej časti DP SZĽH  podnet na 

začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví disciplinárna komisia bezodkladne 

tak, že podnet odmietne, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú 

začatie disciplinárneho konania. 

 

 Na základe vyššie citovaných ustanovení teda DK SZĽH musela o podnete rozhodnúť 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. 

 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 5 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 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 

sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  

 

 

 

V Bratislave dňa 07.12.2018 

 

 

 

 Vladimír Kontšek v.r.                  JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

 podpredseda DK SZĽH          predseda DK SZĽH 

 




