
ZÁPIS 
z prerokovania disciplinárnej veci 

1DS/59/18-19 

 

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: Karol Černý, vedúci družstva dorastu HOBA Bratislava – 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. 
4044 a 4047, stanovisko klubu HOBA Bratislava, rozhodnutie súťažného oddelenia SZĽH č. 
14/2018-19 a 15/2018-19. 

  

Predseda senátu predniesol návrh trestu podľa ustanovenia 1.2.2.2 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku 

  

Hlasovanie: 

  ZA - 4 

  PROTI - 0 

  ZDRŽALO SA - 0 

  

 Bolo prijaté: 
U z n e s e n i e : 

 
1DS/59/18-19 

 
Disciplinárne obvinený vedúci družstva dorastu Karol Černý, klub: HOBA Bratislava sa 

uznáva vinným z toho, že 17.11.2018 v zápase 1LD č. 4044  a 18.11.2018 v zápase 1LD č. 4047, 
na základe rozhodnutí súťažného oddelenia SZĽH č. 14/2018-19 a 15/2018-19 ako zodpovedný 

zástupca družstva klubu HOBA Bratislava dopustil, aby hráč družstva HOBA Bratislava 
Oliver Matzenauer (ČRP 30469) nastúpil  na zápasy 1LD č. 4044  a č. 4047 neoprávnene 
v rozpore s bodom 7.1.2.6 SP SZĽH a tým porušil Čl. 1 ods. 1.1.7 Hlavy I.  Oddielu II.  

Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. 
 

za to sa mu ukladá  
 

a) podľa ustanovenia 1.2.2.2 Hlavy I.  Oddielu II.  Osobitnej časti Disciplinárneho 
poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či 
iného činovníka hokeja na 6 mesiacov s účinnosťou od 14.12.2018. 

b) Menovaný športový odborník je súčasne povinný v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. b) 
Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH uhradiť čiastku 30,- EUR za zápis 
trestu uvedeného v tomto uznesení. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia, prevodom na bankový účet SZĽH: VÚB a.s., číslo 



účtu IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, VS: 55, ŠS: EČČ, text: číslo rozhodnutia. 
Menovaný športový odborník je do toho istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení 

stanovenej sumy na DK SZĽH. V prípade, že menovaný športový odborník nepreukáže 
zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie 
disciplinárne dôsledky. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol 
v zmysle Smernice o variabilných symboloch SZĽH a špecifický symbol, ktorý je totožný 
s evidenčným číslom člena SZĽH, alebo s číslom príslušného rozhodnutia DK SZĽH. 
V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. 

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. a), b) zodpovedá športový odborník Karol Černý.  
Za výkon rozhodnutia podľa písm. a) zodpovedá klub HOBA Bratislava. 
 

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: zápisy o stretnutí č. 4044 a 4047, stanovisko klubu 

HOBA Bratislava, rozhodnutie súťažného oddelenia SZĽH č. 14/2018-19 a 15/2018-19. 

 

 

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

 

 


