
 

 

 
1) p. Marek Adamík, zástupca družstva  
HK Iskra Partizánske 
2) HK Iskra Partizánske 
B. Němcovej 1263/2   
958 01 Partizánske 
 
Vec 3: 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; 

odročený prípad č. 13/1-15/16; DK SZĽH č.16 dňa 18.4.2016    
 

ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 16/3-15/16 
 

Dôležité vyjadrenia členov orgánu: žiadne 
 

Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr.Ďurišinová,                
Ing. Štamberský, JUDr.Šmátrala, Doc. MUDr. Škodáček, PhD., MUDr. Čerňanová, Belko (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, stanoviská čiarových rozhodcov pp. Pribulu a Homolu.  Bolo prijaté 

 

u z n e s e n i e  
č. 16/3-15/16 

 

Disciplinárne obvinený zástupca družstva p. Marek Adamík (HK Iskra Partizánske)  
 

sa uznáva vinným za to, že 
v stretnutí 2. ligy seniorov č. 10175 Gelnica - Partizánske obdržal OK podľa pravidla ĽH 168 IV., 1. 

 

čím sa dopustil 
ako zástupca družstva HK Iskra Partizánske previnenia a naplnil skutkovú podstatu previnenia podľa Pravidiel  

ľadového hokeja (pravidlo č. 168 IV.) a interných predpisov 
 

za to sa mu ukladá 
 

a) podľa čl. 4, písm. a) DP SZĽH napomenutie. 
b) Poplatky sa neplatia. 
c) Za výkon rozhodnutí zodpovedá podľa písm. a) a b) menovaný zástupca družstva, resp. klub HK Iskra 
Partizánske.  
d) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. a) DP SZĽH, nakoľko p. Adamik bol na zasadnutí DK SZĽH 
prítomný a rozhodnutie mu bolo vyhlásené. Vyrozumenie sa súčasne podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH zasiela na 
klub HK Iskra Partizánske aj emailom. 
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Odôvodnenie: 
DK SZĽH konštatovala, že zo strany klubov nebol 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. 10175 
zo dňa 24.2.2016; zápisu o stretnutí č. 10175 Gelnica – Partizánske zo dňa 24.2.2016 z elektronického 
informačného systému SZĽH; stanoviska a ospravedlnenia p. Adámika z neúčasti na zasadnutí dňa 21.3.2016, 
vyžiadaných a doplňujúcich stanovísk rozhodcov pp. Mihaľa, Pribulu a Homolu. DK SZĽH vychádzala 
z predložených a vyžiadaných doplňujúcich písomných podkladov a z vypočutia predvolaného previnilca. DK 
SZĽH zistila, že zo strany p. M. Adamika došlo k previneniu na základe ktorého mu hlavný rozhodca stretnutia 
uložil OK, keďže konanie zástupcu družstva nebolo v súlade s predpismi a pravidlami ĽH.  Vzhľadom k tomu, že 
podľa zápisov o stretnutí sa jednalo o prvé takéto previnenie menovaného v sezóne za ktoré menovanému 
uložil hlavný rozhodca trest v tomto prípade OK, prihliadla DK SZĽH pri posudzovaní miery previnenia na tieto 
skutočnosti ako aj na  poľahčujúce okolnosti  podľa čl. 13, písm. d) a g) DP SZĽH, ktoré vyplynuli z predložených 
podkladov a po ich zohľadnení  rozhodla o najmiernejšej forme potrestania tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  DK SZĽH súčasne upozorňuje menovaného, aby sa v budúcnosti zdržal takého 
konania, ktoré by malo mať za následok disciplinárne konanie.  
 

Výsledok hlasovania: 7 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 stanoviská rozhodcu p. Mihaľa a čiarových 
rozhodcov pp. Pribulu a Homolu - spisová zložka DK SZĽH č. 13/1-15/16;   
 
 

Bratislava 20. apríla 2016 
 
 
 
 

 
  Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič  

 predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 
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