
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/41/18-19 

 

V Bratislave dňa 29.11.2018 hod. 16:45 

 

Senát č. 1DS v zložení: 

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 

   Vladimír Kontšek – podpredseda DK SZĽH 

   Matúš Mészáros 

   Branislav Kvetan 

       

 

Previnilec: Gilbert Gabor, ČRP 36762 –neprítomný  

 

Iné prítomné osoby: nikto 

 

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

previnilcovi za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: zápis o stretnutí 

EXS č. 146, vyjadrenie hráča zo dňa 28.11.2018. 

  

Bol zhliadnutý záznam stretnutia č. 146 zo dňa 23.11.2018 z Huste.tv a záznam z uložený vo 

videodatabáze SZĽH. 

 

K disciplinárnemu previneniu sa písomne vyjadril hráč, ktorý uviedol, že si nie je vedomý 

úmyselného predstierania pádu. V danej situácii robil protismernú kľučku a pri prenášaní váhy na 

ľavú nohu zakopol špičkou korčule o ľad  v dôsledku čoho došlo k jeho pádu.  

  

Predseda senátu predniesol návrh na zastavenie disciplinárneho stíhania podľa čl. 40.5. 

písmeno a) Hlavy V. Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pretože zo strany hráča 

nedošlo k predstieraniu pádu a teda nedošlo zo strany hráča k spáchaniu disciplinárneho previnenia. 

 

 Hlasovanie: 

  ZA - 4 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

1DS/41/18-19 

 
Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti Gilbertovi Gaborovi 

- HC 05 iClinic Banská Bystrica, za skutok, ktorého sa mal dopustiť dňa 23.11.2018 v 

stretnutí EXS č. 146 MAC Újbuda – HC 05 iClinic Banská Bystrica tak, že mal v čase 16:59 

predstierať pád alebo zranenie, za čo mu bol udelený menší trest za predstieranie pádu alebo 

zranenia podľa pravidla ĽH 138 I., z dôvodu, že k disciplinárnemu previneniu nedošlo. 

 

Odôvodnenie: 

 



Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Hlavy V. Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 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.  

 

 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí EXS č. 146, vyjadrenie hráča zo 

dňa 28.11.2018, záznam stretnutia č. 146 zo dňa 23.11.2018 z Huste.tv a záznam z uložený vo 

videodatabáze SZĽH. 

 

V Bratislave dňa 29.11.2018 

 

 

 

        JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                    predseda DK SZĽH 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  




