
ZÁPIS 

z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/134/17-18 

V Bratislave dňa 03.05.2018 hod. 17:00 

Dis ipli ár y se át v zlože í: 

JUDr. Rastislav Jaku ovič, predseda DK SZĽH 

Vladi ír Ko tšek, podpredseda DK SZĽH 

I g. Ľu oš Jaku e  

Matúš Mészaros 

Branislav Já oš 

Branislav Kvetan 

 

Previnilec: Sojčík Peter, HK Dukla Tre čí  – neprítomný 

Iné prítomné osoby: nikto 

Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

previ il ovi za vi u. Predseda DK taktiež o oz á il se át s listinnými dôkazmi: zápis o 

stret utí č. , stanovisko klubu HC 05 Banská Bystrica, lekárska správa z vyšetre ia Mária 

Luntera a videozáznam zo zápasu č. 338 ulože ý vo video ar híve SZĽH 

Predseda senátu pred iesol ávrh trestu podľa ustanovenia 26.3.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej 

časti Dis ipli ár eho poriadku 

 

Hlasovanie: 

ZA – 6 

PROTI – 0 

ZDRŽALO SA - 0 

 

Uznesenie: 
1DS/134/17-18 

 
Dis ipli ár e o vi e ý hráč Peter Sojčík, ČRP: 9053, klub: HK Dukla Tre čí  sa uznáva vinným 
z toho, že dňa . .2018 v stretnutí EXS č. 338 HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla 
Tre čí  v čase :  ťažko zra il protihráča Mária Luntera (HC B.Bystrica) tý , že sa svojou 
hokejkou, ktorú držal o idvo i ruka i zah al a protihráča s ero  k jeho tela alebo 
výstroja, čí  sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu dis ipli ár eho previ e ia podľa člá ku 
26 ods. 26.3 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – seknutie 
 

za to sa mu ukladá 
 
 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/616/tipsport-liga/team/661291/hc-05-iclinic-banska-bystrica


 
 
 

a) podľa 26.3.1 Hlavy I. Oddielu II. Oso it ej časti Dis ipli ár eho poriadku SZĽH 
epod ie eč ý trest zastave ia či osti a 5 zápasov s úči osťou od 4.5.2018. 

 

b) Me ova ý hráč je súčas e povi ý v z sle čl.  ods.  pís . ) Všeo e ej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH uhradiť čiastku 70,- EUR (slovom: sedemdesiat 
EUR) za zápis trestu uvedeného v to to uz ese í. Splat osť sta ove ej sa k ie je 
urče á do  d í odo dňa doruče ia rozhodnutia, prevodo  a a kový účet SZĽH: 
VÚB a.s., číslo účtu IBAN: SK      , VS: , ŠS: EČČ, te t: 
číslo rozhod utia. Me ova ý hráč je do toho istého ter í u povi ý zaslať doklad 
o zaplate í sta ove ej su  a DK SZĽH. V prípade, že e ova ý hráč epreukáže 
zaplate ie sta ove ej su  do urče ého ter í u, udú voči e u uplat e é ďalšie 
disciplinárne dôsledk . Pri plat e je platiteľ povi ý uviesť správ  varia il ý s ol 
v zmysle Smernice o varia il ý h s olo h SZĽH a špe ifi ký s ol, ktorý je totož ý 
s evide č ý  číslo  čle a SZĽH, ale o s číslo  prísluš ého rozhod utia DK SZĽH. 
V prípade, že plat a e ude správ e ide tifikovateľ á, ude sa považovať za euhrade ú. 
 
Za výko  rozhod utia podľa pís . a), ) zodpovedá hráč Peter Sojčík. 
Za výko  rozhod utia podľa písm. a) zodpovedá klub HK Dukla Tre čí . 
 
 

Odôvodnenie: 
 

Podľa ustanovenia čl.  ods.  pís . f) Všeo e ej časti Dis ipli ár eho poriadku SZĽH 
nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia o sahovať odôvod e ie. 
 

Pouče ie: 
Proti to uto rozhod utiu je prípust é odvola ie do  d í odo dňa jeho doruče ia podľa 

člá kov  až  Všeo e ej časti Dis ipli ár eho poriadku SZĽH. Podané odvolanie nemá 

odklad ý úči ok. V prípade poda ia odvola ia je poplatok za odvola ie uvede ý v čl. 46 ods. 4 

Všeo e ej časti Dis ipli ár eho poriadku SZĽH s odkazo  a čl.  ods.  pís . ) Všeo e ej 
časti Dis ipli ár eho poriadku SZĽH. 
 

Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stret utí č. , stanovisko klubu HC 

B.Bystrica, lekárska správa z vyšetre ia M. Luntera a videozáz a  zo zápasu č. 338 ulože ý vo 

video ar híve SZĽH 

 

 

 

 

JUDr. Rastislav Jaku ovič v.r. 
predseda DK SZĽH 

 

 

 


