
 

 

 

 
 

p. Julián Achs, hráč 
HK ŠKP POPRAD 
Štefánikova 6 
058 01 Poprad 
 
Vec 9: hráč p. Julián ACHS (ČRP: 19786 – HK ŠKP POPRAD) v stretnutí EXJ č. 1421 HK ŠKP Poprad – HK Mládež  
Michalovce obdržal trest v hre (TH) za napádanie rozhodcov podľa pravidla ĽH 116 V. I.; DK SZĽH č.11 dňa  
7.3.2016 
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 11/9-15/16   
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr. Ďurišinová, Ing.  
Kučera, Lintner, JUDr. Šmátrala (členovia) sa oboznámila s listinnými dôkazmi: kópia originálu zápisu o stretnutí  
č. 1421  Poprad – Michalovce zo dňa 3.3.2016, zápis o stretnutí č. 1421 Poprad – Michalovce z elektronického  
informačného systému SZĽH, správa inštruktora rozhodcov stretnutia č. 1421 p. V. Martinka, stanovisko HK ŠKP  
POPRAD k previneniu hráča zo dňa 4.3.2016, stanovisko hráča p. Juliána Achsa k TH a súhlas k prerokovaniu  
previnenia bez jeho prítomnosti, stanovisko vyžiadané DK SZĽH a doplňujúce stanovisko čiarového rozhodcu  
stretnutia p. Štofančíka. Bolo prijaté 

u z n e s e n i e  
č. 11/9-15/16 

 

Disciplinárne obvinený hráč p. Julián ACHS (ČRP:19786 – HK ŠKP POPRAD)  
 

sa uznáva vinným za to, že 
v stretnutí Extraligy juniorov č. 1421 obdržal trest v hre (TH) za napádanie rozhodcov podľa pravidla ĽH 116 V. I. 

 

čím sa dopustil 
previnenia a naplnil skutkovú podstatu previnenia podľa Pravidiel ľadového hokeja (pravidlo č. 116 V. I.) 

v nadväznosti na ustanovenia čl. 44 písm. d) Súťažného poriadku SZĽH 
 

za to sa mu ukladá 
 

a) podľa čl. 6, písm. b) Disciplinárneho poriadku SZĽH (ďalej len „DP SZĽH“) a Prílohy 1A, ods. 10, písm. a), stĺpec 1  
k DP SZĽH nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige juniorov 2015/2016 od  
4.3.2016 do 7.3.2016 (str. č. 1425 a č. 1429), 
b) menovaný hráč je súčasne v zmysle vykonávacieho pokynu k DP SZĽH, čl. 9 a 33, ods. 4, písm. b) povinný  
uhradiť čiastku 30,- EUR (slovom: tridsať EUR) za zápis trestu uvedeného v písm. a) tohto rozhodnutia. Splatnosť 
stanovenej sankcie je do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,  prevodom na bankový účet SZĽH: VÚB a.s., číslo 
účtu IBAN:  SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 554, ŠS: EČČ alebo text: číslo rozhodnutia. Do toho istého termínu 
je menovaný povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na DK SZĽH v zmysle čl. 9, písm. c) DP SZĽH. V 
prípade, že menovaný nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené 
ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol v zmysle Smernice o 
variabilných symboloch SZĽH a špecifický symbol, alebo text, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena SZĽH, alebo 
s číslom príslušného rozhodnutia DK SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať 
za neuhradenú. 
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c) V nadväznosti na písm. a) tohto rozhodnutia predpisuje DK SZĽH klubu HK ŠKP POPRAD v zmysle čl. 33, odráž.  
druhá DP SZĽH úhradu nákladov disciplinárneho konania za previnenie hráča v stretnutí EXJ a to vo výške 24,- EUR  
(slovom: dvadsaťštyri EUR).  Splatnosť stanovenej sankcie je do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,  prevodom  
na bankový účet SZĽH: VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 553, ŠS: EČČ, text: číslo  
rozhodnutia.V prípade, že klub nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu  
uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol v zmysle  
Smernice o variabilných symboloch SZĽH a špecifický symbol, alebo text, ktorý je totožný s evidenčným číslom člena  
SZĽH, alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude  
sa považovať za neuhradenú. 
d) Za výkon rozhodnutí zodpovedajú podľa písm. a) hráč p. J. Achs a klub HK ŠKP POPRAD, podľa písm. b) hráč  
p. J. Achs a podľa písm. c) HK ŠKP POPRAD.  
e) RPH č. 19768 sa odosiela na materský klub HK ŠKP POPRAD.   
f) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. b) DP SZĽH na klub HK ŠKP POPRAD, ktorý je o rozhodnutí  
povinný upovedomiť hráča p. J. Achsa. Vyrozumenie sa súčasne podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH zasiela na klub HK ŠKP  
POPRAD aj emailom. 

Odôvodnenie: 
DK SZĽH konštatovala, že zo strany klubov nie je predložený iný podnet, ktorý by zakladal  postih podľa Prílohy 1A,  
ods. 12 k DP SZĽH v nadväznosti na skutočnosti uvedené v elektronickom Zápise o stretnutí alebo na základe  
prevzatej kópie originálu zápisu o stretnutí zástupcami oboch družstiev. DK SZĽH na základe informácie Komisie   
rozhodcov SZĽH tiež konštatovala, že táto ku dňu zasadnutia DK SZĽH neeviduje zo strany klubu sťažnosť na výkon  
rozhodcu. Predseda DK SZĽH v zmysle Štatútu DK SZĽH rozhodol, že tento prípad bude prejednávať a rozhodovať vo  
veci samej plénum DK SZĽH. Pri posudzovaní miery previnenia vychádzala DK SZĽH z dostupných a predložených  
športovo-technických podkladov: kópie originálu zápisu o stretnutí č. 1421  Poprad - Michalovce, zápisu o stretnutí č.  
1421 Poprad – Michalovce z elektronického informačného systému SZĽH, správy inštruktora rozhodcov stretnutia č.  
1421 p. Martinka, stanoviska HK ŠKP POPRAD k previneniu hráča, vyžiadania stanoviska DK SZĽH, doplňujúceho  
stanoviska čiarového rozhodcu stretnutia p. Štofančíka, stanoviska hráča p. Juliána Achsa k TH a súhlasu  
k prerokovaniu previnenia bez jeho prítomnosti. DK SZĽH na základe predložených podkladov zistila, že zo strany  
hráča p. Achsa došlo k previneniu na základe ktorého mu hlavný rozhodca stretnutia uložil trest v hre (TH) a odobral  
registračný preukaz, čo má za následok disciplinárne konanie.  Pri posudzovaní miery previnenia zobrala DK SZĽH  
do úvahy dostupné podklady a  poľahčujúce okolnosti  podľa čl. 13, písm. b) a d) DP SZĽH, ktoré uviedol previnilec vo  
svojom písomnom stanovisku. DK SZĽH taktiež prihliadla na Správu inštruktora rozhodcov a doplňujúce stanovisko  
čiarového rozhodcu podľa ktorých menovaný hráč  si cca po 3 sekundách uvedomil že je v kontakte s čiarovým  
rozhodcom a v tomto konaní okamžite prestal, pričom po zápase sa prišiel rozhodcom za svoje konanie ospravedlniť.  
DK SZĽH na základe vyššie uvedených skutočností a podkladov posúdila previnenie podľa Prílohy 1A, ods. 10. HRUBÉ  
SPRÁVANIE SA podľa bodu a) k DP SZĽH a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
   

Výsledok hlasovania: 5 za : 0 proti    
 

Poučenie: Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v  
zmysle čl. 31 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim:  zápis o stretnutí č. 1421 Poprad – Michalovce z elektronického  
informačného systému SZĽH – http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/523/extraliga- 
juniorov-extraleague-u20-2015-2016?tournamentPartID=2190; kópia originálu zápisu o stretnutí č. 1421 Poprad –  
Michalovce zo dňa 3.3.2016, správa inštruktora rozhodcov stretnutia č. 1421 p. Martinka, stanovisko HK ŠKP  
POPRAD k previneniu hráča zo dňa 4.3.2016, stanovisko hráča p. Juliána Achsa k TH a súhlas k prerokovaniu  
previnenia bez jeho prítomnosti, stanovisko vyžiadané DK SZĽH a doplňujúce stanovisko čiarového rozhodcu  
stretnutia p. Štofančíka - zložka DK SZĽH č. 11/9-15/16. 
 

Bratislava 14. marca 2016 
 
 

 
  Pavol Remžík                             Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH           generálny sekretár SZĽH 
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