
Rozhodnutie zo zasadnutia Disciplinárnej komisie č. 6 

 

V Košiciach dňa 06.03.2019 

DK VsZĽH prerokovala stretnutie číslo 6714 MŠKM Trebišov – Mládež Michalovce zo dňa 

23.02.2019, 1. ligy mladších žiakov, kvôli výtržnostiam a nevhodnému správaniu po stretnutí.  

Z tohto dôvodu DK trestá p. Pavla REHA,  podľa DP Hlava I. ods. II. Druhy disciplinárnych previnení, 

čl. 8. odst. 8.1.1, za TH na zákaz činnosti na tri zápasy a pokutu vo výške 100,- € (slovom sto EUR), 

ktorú zaplatí na adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo bankovým 

prevodom na účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, v termíne do 15 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle obratom kópiu potvrdenia o úhrade na 

adresu DK VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu 

uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. 

DK VsZĽH taktiež trestá Mgr. Dušana KOBEĽU, podľa DP Hlava I. ods. 2. Druhy disciplinárnych 

previnení, čl. 8. odst. 8.1.1, za TH na zákaz činnosti na jeden zápas a pokutu vo výške 100,- € (slovom 

sto EUR), ktorú zaplatí na adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo 

bankovým prevodom na účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, v termíne do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle obratom kópiu potvrdenia 

o úhrade na adresu DK VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do určeného termínu, budú voči 

nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. 

DK VsZĽH trestá MŠKM Trebišov, podľa DP Hlava II. Ods. 2. čl. 22.1.1, za nedostatočné 

usporiadateľské služby, pokutou vo výške 250,- € (slovom dvesto päťdesiat EUR), ktorú zaplatí na 

adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet 

VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, v termíne do 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK 

VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie 

disciplinárne dôsledky. DK zároveň žiada klub MŠKM Trebišov, aby zabezpečil medzipriestor 

striedačiek, kabíny a šatne proti vniknutiu neoprávnených osôb.  

a) P. Pavol REHA, v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH, zaplatí za prerokovanie priestupku na adresu 

VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet 

VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, sumu 15,-€ (slovom pätnásť EUR), v termíne 

do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle obratom kópiu 

potvrdenia o úhrade na adresu DK VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu neuhradí do určeného 

termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.  

b) Mgr. Dušan KOBEĽA, v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH, zaplatí za prerokovanie priestupkov na 

adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na 

účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, sumu 15,-€ (slovom pätnásť EUR), 

v termíne do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle 

obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu 

neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.  

c) Klub MŠKM Trebišov, v zmysle čl. 51 2b) DP SZĽH, zaplatí za prerokovanie priestupkov na 

adresu VsZĽH, Alejová 2, 042 96 Košice, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na 

účet VsZĽH, IBAN: SK25 0200 0000 0000 7143 9512, sumu 15,-€ (slovom pätnásť EUR), 

v termíne do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po zaplatení celkovej sumy pošle 

obratom kópiu potvrdenia o úhrade na adresu DK VsZĽH. V prípade, že stanovenú sumu 

neuhradí do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.  

 



Rozhodnutie DK nadobúda platnosť od 7.3.2019. 

Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v zmysle 

čl. 43 DP SZĽH. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

Odôvodnenie:  

 

DK VsZĽH rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nakoľko sa jedná o hrubé 

porušenie pravidiel a predpisov SZĽH. Vzhľadom na okolnosti prípadu, DK prihliada na skutočnosti 

a výrazne zmiernila výšku trestov, v zmysle čl. 29 DP SZĽH. Zároveň, menovaných a ich klub 

upozorňuje, že v prípade opakovania sa priestupku, bude v budúcnosti vychádzať z hornej hranice 

príslušnej sadzby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Július Büdi , v.r.       František Šoltys, v.r. 

Regionálny rozvojový manažér                              Predseda DK VsZĽH 

  



 

 

 

 

 

 


