
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/50/18-19 

 

V Bratislave dňa 06.11.2018 hod. 16:45 

 

Senát č. 1DS v zložení: 

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 

   Vladimír Kontšek – podpredseda DK SZĽH 

   Matúš Mészáros 

   Branislav Kvetan 

   Branislav Jánoš 

       

 

Previnilec: Milan Jančuška, tréner MHC Nové Zámky – prítomný  

 

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: podnet Ing. 

Dalibora Beniača zo dňa 28.11.2018. 

  

K disciplinárnemu previneniu sa vyjadril tréner, ktorý uviedol, že si nie je vedomý spáchania 

disciplinárneho previnenia. Podávateľ podnetu si podľa neho jeho slová vyložil bez toho, aby 

poznal ich celkový kontext. Tréner ďalej uviedol, že na dresu podávateľa podnetu sa nevyjadroval 

vulgárne ani urážlivo a zvyšok jeho výrokov sa týkal iba jeho subjektívneho hodnotenia posúdenia 

obdobných situácii v predošlých zápasoch. 

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa čl. 5.3.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nešportové správanie sa v spojitosti s článkom 2.2 Hlavy I. 

oddiel I. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Trest bol navrhnutý vzhľadom na to, že 

charakter vyjadrení a ich intenzita odôvodňovali aby bol previnilec potrestaný iba napomenutím. 

 

 Hlasovanie: 

  ZA - 5 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

1DS/50/18-19 

 
Disciplinárne obvinený tréner Milan Jančuška klub: MHC Nové Zámky 

sa uznáva vinným z toho, že dňa 23.11.2018 v prestávkach stretnutia Extraligy seniorov č. 191  

MHK Zvolen : MHC Nové Zámky nevhodným spôsobom slovne napádal inštruktora 

rozhodcov/videorozhodcu Ing. Dalibora Beniača a nevhodným spôsobom hodnotil jeho 

predchádzajúce výkony 

 

tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 5.3 

Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 



 

za to sa mu ukladá 

  

a) podľa ustanovenia 5.3.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH v spojitosti s článkom 2.2 Hlavy I. oddiel I. osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku SZĽH napomenutie. 

 

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. a) zodpovedá tréner Milan Jančuška.  

 

Odôvodnenie: 

 

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

nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 

 

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.  

 

 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: podnet Ing. Dalibora Beniača zo dňa 28.11.2018. 

 

 

V Bratislave dňa 06.12.2018 

 

 

 

        JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                    predseda DK SZĽH 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  




