
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/101/17-18 

 

V Bratislave dňa 08.03.2018 hod. 16:50 

 

Disciplinárny senát v zložení: 
   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZ H 

Mgr. Radoslav Peciar, podpredseda DK SZ H  
Matúš Mészaros  
Branislav Jánoš 

Branislav Kvetan 

Vladimír Kontšek 

uboš Jakubec 

    

Disciplinárne obvinený: Andre Deveaux, HK Dukla Trenčín – ospravedlnený 
 
Iné prítomné osoby: nikto 
 
 Predseda DK otvoril zasadnutie a popísal obsah a charakter previnenia, ktoré je kladené 

previnilcovi za vinu. Predseda DK taktiež oboznámil senát s listinnými dôkazmi: zápis o stretnutí č. 
210, podnet na začatie disciplinárneho konania HC Košice, stanovisko A. Deveauxa, lekárska 

správa z vyšetrenia P. Kafku, videozáznam zo zápasu č. 210 uložený vo videoarchíve SZ H 

  

Predseda DK predniesol návrh na zastavenie disciplinárneho konania pod a čl. 40 ods. 5 písm. c) 

Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. 
 

 Hlasovanie: 

  ZA - 7 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/101/17-18 

 
Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti Andre Deveauxovi 

– HK Dukla Trenčín, za skutok, ktorého sa dopustil dňa 02.02.2018 v stretnutí EXS č. 210 HK 
Dukla Trenčín – HC Košice tak, že v čase 31:37 fauloval kolenom protihráča P. Kafku, 
z dôvodu, že trest uložený hlavným rozhodcom pod a pravidla H 153 ods. 2 VT + OK je 
dostatočný a v súlade s pravidlami H, a že skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je 
dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SZ H, orgánu verejnej správy alebo orgánom 
činným v trestnom konaní  
 

Odôvodnenie: 
 

Pod a ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H 
nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 
 

Senát DK SZ H prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 7 ZA prijatie rozhodnutia a 0 



hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 
 
Poučenie: 
  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia pod a článkov 43 

až 46 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZ H. Podané odvolanie nemá odkladný účinok. 

V prípade podania odvolania je poplatok za odvolanie uvedený v čl. 46 ods. 4 Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H s odkazom na čl. 51 ods. 2 písm. b) Všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 210, podnet na začatie 
disciplinárneho konania HC Košice, stanovisko A. Deveauxa, lekárska správa z vyšetrenia P. Kafku, 
videozáznam zo zápasu č. 210 uložený vo videoarchíve SZ H 

 

V Bratislave dňa 08.03.2018 

 

 

 

 Mgr. Radoslav Peciar v.r.    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZ H    predseda DK SZ H 

 

 

Zápis vyhotovil Mgr. Radoslav Peciar  


