
 

 

1) p. Marek Adamík, zástupca družstva 
2) HK Iskra Partizánske, B. Němcovej 1263/2,  
958 01 Partizánske 
 
Vec 1: p. Marek ADAMÍK (zástupca družstva HK Iskra Partizánske) v stretnutí 2LS č. 10175 Gelnica - 
Partizánske dňa 24.2.2016 obdržal OK podľa pravidla ĽH 168 IV, ods. 1. - odročený prípad č. 12/1-15/16; 

z neúčasti na zasadnutí DK SZĽH č. 13 dňa 21.3.2016 ospravedlnený, DK SZĽH č.13 dňa 21.3.2016 
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 13/1-15/16 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu: žiadne 
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr.Ďurišinová, 
Ing. Kučera, Belko, JUDr. Šmátrala (členovia) sa oboznámila s listinnými dôkazmi: kópia originálu zápisu 
o stretnutí č. 10175 zo dňa 24.2.2016, zápis o stretnutí č. 10175 Gelnica – Partizánske zo dňa 24.2.2016 
z elektronického informačného systému SZĽH, stanovisko a ospravedlnenie p. Adámika z neúčasti na zasadnutí 
dňa 21.3.2016, vyžiadané doplňujúce stanovisko rozhodcu p. Mihaľa. Bolo prijaté 

u z n e s e n i e  
č. 13/1-15/16 

 
a) DK SZĽH odročuje prípad na 18. apríla 2016 (pondelok).   
b) DK SZĽH v zmysle čl. 24 DP SZĽH opätovne predvoláva na zasadnutie dňa 18. apríla 2016 (pondelok) o 
14:45 hod. v zasadačke SZĽH, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 1. poschodie zástupcu družstva HK Iskra 
Partizánske p. Mareka Adamíka. 
c) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH emailom na klub HK Iskra Partizánske, ktorý 
zodpovedá za vyrozumenie menovaného. 

Odôvodnenie: 
DK SZĽH vyhovela žiadosti menovaného a v zmysle čl. 24, písm. DP SZĽH prípad odročila na nový termín, kedy  
ho bude ďalej prerokovávať. Súčasne DK SZĽH súčasne na toto zasadnutie predvoláva zástupcu družstva HK  
Iskra Partizánske p. M. Adamíka. 
 

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: kópia originálu zápisu o stretnutí č. 10175 zo dňa 24.2.2016 - 
spisová zložka DK SZĽH č. 12/1-15/16; zápis o stretnutí č. 10175 Gelnica – Partizánske zo dňa 24.2.2016 
z elektronického informačného systému SZĽH - http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-
vysledky/543/2-liga-seniorov-2015-2016?tournamentPartID=2208; stanovisko a ospravedlnenie p. Adámika 
z neúčasti na zasadnutí dňa 21.3.2016, vyžiadané doplňujúce stanovisko rozhodcu p. Mihaľa - spisová zložka DK 

SZĽH č. 13/1-15/16;   

Bratislava 30. marca 2016 
 

 
  Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 
 

 

 


