
 

 
 1) MsHK Žilina a.s., Športová 5,  010 01 Žilina 2) PRO-HOKEJ a.s. 3) p. Marek Bednárik, predseda BK SZĽH 
 Vec 1: žiadosť predsedu BK SZĽH o odpoveď k jeho podnetu na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina, podnet predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, stretnutie Extraligy seniorov – Tipsport ligy č. 87 MsHK Žilina a.s.  – HK Nitra a.s. dňa 1.11.2015 - odročený prípad č. 11/5-15/16;  odročený prípad č. 13/3-15/16;  DK SZĽH č.17 dňa 25.4.2016    
 ROZHODNUTIE DK SZĽH č. 17/1-15/16 
 Dôležité vyjadrenia členov orgánu: žiadne 
 Disciplinárna komisia SZĽH (ďalej len „DK SZĽH“) v pléne zloženom z pp. Remžík (predseda), JUDr. Ďurišinová, Ing. Kučera, Ing. Štamberský, Belko (členovia) sa oboznámila s listinnými dôkazmi: žiadosť predsedu BK SZĽH zo dňa 29.2.2016 o odpoveď k podnetu na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, kópia podnetu predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015 5 adresovaná DK SZĽH na základe zistení, príslušná fotodokumentácia zo stretnutia č. 87 Žilina – Nitra,  k podanému podnetu predsedu BK SZĽH dňa 8.12.2015, rozhodnutia DK SZĽH č. 11/5-15/16 a č. 13/3-15/16. Bolo prijaté 
 u z n e s e n i e č. 17/1-15/16 
 a) DK SZĽH v zmysle čl. 21 písm. b) a čl. 22 Disciplinárneho poriadku SZĽH začína voči klubu MsHK Žilina a.s. v nadväznosti udalostí v stretnutí č. 87 Žilina – Nitra disciplinárne konanie.    b) DK SZĽH odročuje prípad na 29. apríla 2016 (piatok).   c) DK SZĽH v zmysle čl. 24 DP SZĽH predvoláva na zasadnutie dňa 29. apríla 2016 (piatok) od 13:00 hod. v zasadačke SZĽH, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 1. poschodie zástupcu MsHK Žilina a.s. a súčasne mu ukladá najneskôr na toto zasadnutie DK SZĽH predložiť písomné stanovisko k podnetu, príp. ďalšie relevantné podklady. d) DK SZĽH v zmysle čl. 24 DP SZĽH predvoláva na zasadnutie dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13:00 hod. v zasadačke SZĽH, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 1. poschodie bezpečnostného manažéra MsHK Žilina a.s. a súčasne mu ukladá najneskôr na toto zasadnutie DK SZĽH predložiť písomné stanovisko s popisom vykonaných postupov a grafický náčrt rozmiestnenia usporiadateľskej služby.    e) DK SZĽH v zmysle čl. 23 DP SZĽH prizýva na zasadnutie dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13:00 hod. v zasadačke SZĽH, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 1. poschodie k prejednávaniu uvedeného prípadu predsedu Bezpečnostnej komisie SZĽH p. M. Bednárika a súčasne ho DK SZĽH žiada k uvedenému prípadu predložiť písomné odborné stanovisko. f) DK SZĽH v zmysle čl. 23 DP SZĽH prizýva na zasadnutie dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 13:00 hod. v zasadačke SZĽH, Trnavská cesta 27/B, Bratislava, 1. poschodie k prejednávaniu uvedeného prípadu zástupcu a.s. PRO-HOKEJ, riadiaceho orgánu Extraligy seniorov – Tipsportligy. DK SZĽH súčasne žiada najneskôr do začiatku zasadnutia predložiť písomné stanovisko k uvedenému prípadu. g) Toto rozhodnutie sa doručuje podľa čl. 30, písm. c) DP SZĽH účastníkom konania emailom. 
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  Odôvodnenie: DK SZĽH na základe doplňujúcich stanovísk členov DK SZĽH k podaniu podnetu predsedu BK SZĽH dňa  8.12.2015, ďalej samotného podnetu predsedu BK SZĽH a doteraz predložených podkladov, fotodokumentácie  

(prílohy) začala voči klubu disciplinárne konanie a prípad odročila na nový termín, kedy ho bude prerokovávať  za účasti predvolaných, resp. prizvaných účastníkov konania.   
 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: žiadosť predsedu BK SZĽH zo dňa 29.2.2016 o odpoveď k podnetu na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015, kópia podnetu predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči MsHK DOXXbet Žilina zo dňa 8.12.2015 adresovaná DK SZĽH na základe zistení, príslušná fotodokumentácia zo stretnutia č. 87 Žilina – Nitra,  stanoviská členov DK SZĽH k podnetu zo dňa 8.12.2015, rozhodnutia DK SZĽH č. 11/5-15/16 a č. 13/3-15/16 - spisová zložka DK SZĽH č. 17/1-15/16;       Bratislava 27. apríla 2016        Pavol Remžík                                   Mgr. Róbert Pukalovič   predseda DK SZĽH                     generálny sekretár SZĽH 

    Príloha: podnet BM SZĽH                          
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