
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/60/18-19 

 

V Bratislave dňa 13.12.2018  

 

Senát č. 1DS v zložení:  
   JUDr. Rastislav Jakubovič, predseda DK SZĽH 

   Vladimír Kontšek, podpredseda DK SZĽH 

   Matúš Mészáros  

   Branislav Jánoš 

 
Disc. obvinený: Pavol Sásik, tréner družstva dorastu HK Brezno – 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. 
4113, stanovisko klubu HK Brezno, rozhodnutie súťažného oddelenia SZĽH č. 16/2018-19. 

  

Predseda DK predniesol návrh na zastavenie disciplinárneho konania podľa čl. 40 ods. 5 písm. b) 
Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 

  

Hlasovanie: 

  ZA - 4 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/60/18-19 

 
Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené proti - Pavol Sásik, tréner, 

klub: HK Brezno za skutok, ktorého sa mal dopustiť 25.11.2018 v zápase 1LD č. 4113 , keď na 
základe rozhodnutia súťažného oddelenia SZĽH č. 16/2018-19 ako zodpovedný zástupca 

družstva klubu HK Brezno mal dopustiť, aby hráč družstva HK Brezno Róbert Zachar (ČRP 
29235) nastúpil  na zápas 1LD č. 4113 neoprávnene v rozpore s bodom 7.1.2.6 SP SZĽH 

z dôvodu, že podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané. 
 

Odôvodnenie: 
 

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 
nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 
 
 
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. 

 
Zoznam podkladov a spôsob prístupu k nim: zápis o stretnutí č. 4113, stanovisko klubu HK 

Brezno, rozhodnutie súťažného oddelenia SZĽH č. 16/2018-19. 

 

 

 Vladimír Kontšek v.r.     JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 
 podpredseda DK SZĽH    predseda DK SZĽH 

 

 


