
 
p. Andrej Nemec 
HKM a.s. Zvolen 
Pod dráhami 2292 
960 01 Zvolen 
  

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 9/2-15/16 
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr. Ďurišinová, Ing. 
Štamberský, Lintner, Belko (členovia) sa na základe čl. 36 DP SZĽH oboznámila s listinnými dôkazmi: elektronickým 
výstupom  z informačného systému SZĽH a oznámením klubu HKM a.s. Zvolen. Bolo prijaté 

 

u z n e s e n i e  
č. 9/2-15/16 

 

Disciplinárne obvinený hráč p. Andrej NEMEC (ČRP:24709 – HKM a.s. Zvolen)  
sa uznáva vinným za to, že 

v stretnutí Extraligy dorastu č. 2333 Zvolen - B. Bystrica dňa 18.2.2016 obdržal prvý krát v sezóne 5 VT 
 

čím sa dopustil 
previnenia a naplnil skutkovú podstatu ustanovení čl. 36 písm. a) a c) Disciplinárneho poriadku SZĽH 

 

za to sa mu ukladá 
 

trest zastavenia činnosti na 1 majstrovské stretnutie a to stretnutie 
Extraligy dorastu č. 2341 dňa 20.2.2016 (B. Bystrica - Zvolen). 

 

Odôvodnenie: 
Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HKM a.s. Zvolen obdržal hráč p. Andrej 
NEMEC (ČRP:24709 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí EXD č. 2333 Zvolen – Banská Bystrica dňa 18.2.2016 prvý krát v sezóne 
5 VT (ostatné VT uložené v stretnutiach EXD č. 2037, 2063, 2125, 2333). Predseda DK SZĽH v zmysle Štatútu DK SZĽH 
rozhodol, že tento prípad bude dňa 22.2.2016 prejednávať a rozhodovať vo veci samej plénum DK SZĽH. DK SZĽH z 
hľadiska povahy previnenia prerokovala toto v zmysle čl. 24, písm. b) DP SZĽH bez účasti previnilca, nakoľko predložené 
podklady sú dostatočné na rozhodnutie v tejto veci a podľa čl. 36 písm. c) DP SZĽH po piatom vyššom treste jedného 
hráča v jednom súťažnom období úhrnne vo všetkých súťažiach  má hráč automaticky zastavenú činnosť na jedno 
majstrovské stretnutie v jednom dni. Klub zodpovedá za to, že hráč v najbližšom majstrovskom stretnutí v jednom dni 
nebude hrať.  Poplatok za zápis tohto vyššieho trestu sa neplatí, keďže DK SZĽH vo svojich doterajších rozhodnutiach od 
začiatku sezóny 2015/2016 do 1.2.2016 tento poplatok za zápis vyššieho trestu v zmysle Vykonávacieho  pokynu k DP 
SZĽH neuplatňovala.  Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM a.s. Zvolen. DK SZĽH toto rozhodnutie doručuje podľa čl. 30 
c) DP SZĽH e-mailom na klub HKM a.s. Zvolen, ktorý je povinný vyrozumieť previnilca.  DK SZĽH teda rozhodla o výške 
trestu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia vzhľadom k tomu, že hráč p. Andrej Nemec naplnil 
ustanovenie čl. 36 DP SZĽH tým, že v tejto sezóne obdržal prvý krát 5 vyšších trestov. DK SZĽH rozhodla v zmysle čl. 36, 
písm. c) DP SZĽH. 
 

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: oznámenie HKM a.s. Zvolen - zložka DK SZĽH č. 9/2-15/16; zápisy zo stretnutí -  
http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/522/extraliga-dorastu-extraleague-u18-2015-
2016?tournamentPartID=2092     
 

Bratislava 4. marca 2016 
 

 
  Pavol Remžík                             Mgr. Róbert Pukalovič   

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 


