
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/39/18-19 

 

V Bratislave dňa 22.11.2018 hod. 18:00 

 

Senát č. 1DS v zložení: 

   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 

   Branislav Jánoš 

   Matúš Mészáros 

       

 

Previnilec: Vladimír Poláček, vedúci družstva seniorov MHK Kežmarok - 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 č. 

10109 zo dňa 27.10.2018, Rozhodnutie Súťažného oddelenia SZĽH ako riadiaceho orgánu 2. Ligy 

seniorov č. 8/2018-19 zo dňa 09.11.2018, vyjadrenie Dušana Hudáka zo dňa 07.11.2018, výpis z IS 

SZĽH hráča Viktora Kolesára, kontrolný report stretnutie č. 10109 z IS SZĽH. 

 

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

písmeno a) Hlavy V. Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pretože podľa vyjadrenia 

trénera družstva seniorov MHK Kežmarok Dušana Hudáka zo dňa 07.11.2018 mal práve on na 

starosti kontrolu predzápasového zápisu, pričom na skutočnosť, že hráč Viktor Kolesár nespĺňa 

požiadavku na vekovú kategóriu žiadnym spôsobom nereagoval. 

 

 

 Hlasovanie: 

  ZA - 3 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 

U z n e s e n i e : 
 

1DS/39/18-19 

 
Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti – Vladimírovi 

Poláčekovi – vedúcemu družstva, klub: MHK Kežmarok za skutok, ktorého sa mal dopustiť 

dňa 27.10.2018 v zápase 2LS č. 10109 MHK Kežmarok – HK 58 Sanok, keď ako zodpovedná 

osoba za klub MHK Kežmarok mal umožniť, aby hráč družstva MHK Kežmarok Viktor 

Kolesár (ČRP 25491) nastúpil na zápas za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného 

ostaršenia , čím došlo k neoprávnenému štartu hráča podľa článku  1.1.6  Hlavy I. Oddielu II. 

Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH –Neoprávnený štart, z dôvodu, že 

k spáchaniu disciplinárneho previnenia vedúcim družstva nedošlo. 

 

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 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 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 č. 10109 zo dňa 27.10.2018, 

Rozhodnutie Súťažného oddelenia SZĽH ako riadiaceho orgánu 2. Ligy seniorov č. 8/2018-19 zo 

dňa 09.11.2018, vyjadrenie Dušana Hudáka zo dňa 07.11.2018, výpis z IS SZĽH hráča Viktora 

Kolesára, kontrolný report stretnutie č. 10109 z IS SZĽH. 

 

V Bratislave dňa 22.11.2018 

 

 

 

        JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                    predseda DK SZĽH 

 

 

Zápis vyhotovil JUDr. Rastislav Jakubovič  




