
UZNESENIE 
Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja 

č. 1DS/134/17-18 - POVZT 
 

 

Disciplinárna komisia SZĽH podľa článku 30 Disciplinárneho poriadku SZĽH 
podmienečne odkladá 

  

Petrovi Sojčíkovi:  ČRP 9053, klub: HK DUKLA Trenčín,  

 

výkon zvyšku trestu zastavenia činnosti v trvaní dvoch súťažných stretnutí, ktorý mu 

bol uložený Uznesením DK SZĽH č. 1DS/134/17-18 zo dňa 03.05.2018 

 
Disciplinárna komisia SZĽH určuje previnilcovi skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov. 

 

Odôvodnenie: 
 

 Disciplinárne postihnutý hráč, prostredníctvom klubu dňa 19.09.2018 doručil 
v elektronickej podobe DK SZĽH žiadosť o odloženie výkonu zvyšku trestu zastavenia 
súťažnej činnosti, v trvaní dvoch súťažných stretnutí, ktorý mu bol uložený v celkovom trvaní 

piatich zápasov s účinnosťou od 04.05.2018. Svoj návrh odôvodnil tak, že po uplynutí troch 

zápasov vykonal viac než polovicu uloženého trestu a svoje konanie oľutoval. Spolu 

s predloženou žiadosťou bol DK SZĽH doručený aj doklad preukazujúci zaplatenie poplatku 

za zápis uloženého trestu v sume 70,- EUR. 

 

 Disciplinárna komisia po zvážení argumentov disciplinárne postihnutého hráča jeho 
žiadosti vyhovela v rozsahu štyroch súťažných stretnutí, pretože pre takéto rozhodnutie sú 
splnené všetky formálne aj materiálne podmienky. Disciplinárna komisia zaujala názor, že 
časť trestu, ktorú disciplinárne postihnutý hráč vykonal bude dostatočnou zárukou toho, že 
v budúcnosti sa hráč obdobného konania vyvaruje. 
 

 Disciplinárna komisia disciplinárne postihnutého hráča upovedomuje, že ak sa 
v uloženej skúšobnej dobe previní tak, že mu za jeho nové previnenie bude uložený 
nepodmienečný trest, vykoná s týmto novým trestom aj zvyšok podmienečne odloženého 
trestu. 

  

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa 

článkov 43 až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Podané odvolanie nemá 

odkladný účinok. V prípade podania odvolania je poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 

ods. 4 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH s odkazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) 
Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.  

 

 

Dňa 19.09.2017 

        JUDr. Rastislav Jakubovič 

            predseda DK SZĽH 

 

  


