
 

  1) MsHKM Žilina s.r.o. Športová 5 010 01 Žilina 2) p. Rastislav Štefánik – hráč 013 11 Lietavská Svinná 294 
  Vec 7: oznámenie AD SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, DK SZĽH č.13 dňa 21.3.2016 
 ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 13/7-15/16 
 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:  oznámenie Antidopingovej agentúry SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, oznámenie MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 17.3.2016. Bolo prijaté 

 u z n e s e n i e  č. 13/7-15/16 
 a) DK SZĽH v zmysle čl. 21, písm. a) Disciplinárneho poriadku SZĽH začína voči hráčovi p. Rastislavovi Štefánikovi (MsHKM Žilina s.r.o.) disciplinárne konanie.   b) DK SZĽH odročuje prípad do doby konečného oznámenia Antidopingovej agentúry SR v predmetnej veci.   c) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH emailom na klub MsHKM Žilina s.r.o., ktorý zodpovedá za vyrozumenie menovaného hráča. d) Toto rozhodnutie sa zasiela aj podľa čl. 30, písm. b) DP SZĽH poštou na adresu menovaného hráča.  Odôvodnenie: DK SZĽH na základe  oznámenia Antidopingovej agentúry SR zahájila voči hráčovi p. Rastislavovi Štefánikovi  (ČRP:21162 – MsHKM Žilina a.s.) v súlade s čl. 21, písm. a) Disciplinárneho poriadku SZĽH disciplinárne konanie.  DK SZĽH prípad odročila do doby konečného oznámenia Antidopingovej agentúry SR v predmetnej veci.    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 Antidopingovej agentúry SR zo dňa 10.3.2016 v súvislosti s porušením antidopingového pravidla hráčom MsHKM Žilina s.r.o. doručené DK SZĽH 17.3.2016, oznámenie MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 17.3.2016 - spisová zložka DK SZĽH č. 13/7-15/16. 
  Bratislava 30. marca 2016 
 
    Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič   predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 

     


