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U z n e s e n i e : 
Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

PL/141/19-20 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 23.01.2020 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava 

Jakuboviča a členov Vladimíra Kontšeka, a Matúša Mészárosa, a Branislava Jánoša vo 

veci disciplinárne obvineného hráča (I.) Alexandra Hvizdoša (ČRP 23542) a  

disciplinárne obvineného hráča (II.) Lukáša Tábiho (ČRP 20863) a disciplinárne 

obvineného športového odborníka (III.) Andreja Šaturu, vedúceho družstva seniorov 

HK Nitra s.r.o. vedenej pod č. PL/141/19-20 takto 

 

r o z h o d l a : 

 

a) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému (I.) Alexandrovi Hvizdošovi (ČRP 

23542, sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) z a s t a v u j e , pretože k spáchaniu disciplinárneho 

previnenia disciplinárne obvineným (I.) nedošlo. 

 

 

b) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému (II.) Lukášovi Tábimu (ČRP 

20863), sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) z a s t a v u j e , pretože k spáchaniu 

disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineným (II.) nedošlo. 

 

c) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému (III.) Andrejovi Šaturovi, 

vedúcemu družstva seniorov klubu HK Nitra s.r.o. sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) 

z a s t a v u j e , pretože k spáchaniu disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineným 

(III.) nedošlo. 

 

d) Disciplinárna komisia p o s t u p u j e vec na prejednanie podozrenia z porušenia 

Sťažného poriadku SZĽH ku ktorému malo dôjsť nastúpením obvinených (I.) a (II.) v zápase 

EXS č. 220 HKM Zvolen – HK Nitra dňa 20.12.2019 riadiacemu orgánu Extraligy seniorov – 

Ligovej rade Extraligy seniorov. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. Avšak pre 

ozrejmenie dôvodov pripája Disciplinárna komisia svoje krátke zdôvodnenie. 

 

 Legislatívna úprava vzťahu farmárskeho a materského mužstva s ohľadom na 

možnosť štartov hráčov farmárskeho a materského mužstva v povolených predohrávkach 



a dohrávkach a následne v zápasoch hraných v riadnych termínoch je obsiahnutá 

v nasledujúcich ustanoveniach Súťažného poriadku SZĽH: 

Podľa článku 3.3.6. Súťažného poriadku SZĽH po zaregistrovaní zmluvy sa bude pohyb 

hokejistov medzi oboma zmluvnými stranami považovať za voľný aj po ukončení 

prestupového obdobia, t.j. bez nutnosti matričných úkonov podľa Prestupového poriadku 

SZĽH za dodržania stanovených podmienok. 

 

Neoprávneného štartu sa dopustí ten kto podľa článku 7.1.2.4 Súťažného poriadku SZĽH  

poruší povinnosť podľa Súťažného poriadku týkajúcu sa štartu v jednom súťažnom dni za 

viac ako jedno družstvo. 

 

 Túto povinnosť však následne bližšie precizuje okrem iného aj ustanovenie článku 

4.2.10. Súťažného poriadku.  

 

Podľa článku 4.2.10 Ak hráč štartoval za materský alebo hosťujúci klub v povolenej 

predohrávke alebo dohrávke, nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať v inom 

majstrovskom stretnutí za materský alebo hosťujúci klub vo svojej, alebo inej vekovej 

kategórii, alebo vo farmárskom družstve v zmysle čl. 3.3 SP SZĽH. V prípade porušenia 

tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart hráča považovať za 

neoprávnený štart podľa čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so všetkými dôsledkami v zmysle DP SZĽH. 

 

 DK vo veci zaujala stanovisko, že pri súčasnom stave noriem nie je jednoznačne 

formulovaný zákaz hráčov štartovať v predohrávke vo farmárskom mužstve a následne 

v riadnom hracom termíne za materské mužstvo. Súčasne znenie Súťažného poriadku však 

prípušťa viacero výkladov a prináša zo sebou značnú interpretačnú neistotu, kedy nie je 

možné bez náležitého vzdelania a skúseností z interpretáciou noriem jednoznačne stanoviť 

rozsah obmedzení pri štartoch hráčov za farmárske a materské mužstvá. Ďalej z príslušných 

ustanovení Súťažného poriadku SZĽH nevyplýva jednoznačne aký je vzťah medzi hráčom 

registrovaným vo farmárskom mužstve, ktorý je jeho materským mužstvom z dôvodu 

registrácie a „materským klubom“ v zmysle farmárskej zmluvy, najmä s prihliadnutím na 

voľný pohyb hráčov medzi týmito mužstvami. Ak je interpretácia noriem náročná 

a nejednoznačná pre samotné orgány zväzu (riadiaci orgán Ligová rada Extraligy seniorov už 

o otázke neoprávneného štartu rokovala bez meritórneho rozhodnutia) nie je možné 

spravodlivo očakávať od hráčov a športových odborníkov, aby si túto otázku jednoznačne 

vyhodnocovali. Z uvedeného teda vyplynula pre DK povinnosť primárne skúmať otázku 

zavinenia (subjektívnu stránku konania) u disciplinárne obvinených hráčov a športového 

odborníka. 

 

Podľa článku 4.1, I. hlavy všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH na zodpovednosť 

za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok 

neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 

 

 Po zvážení otázky zavinenia u disciplinárne obvinených hráčov a športového 

odborníka dospela DK k názoru, že vzhľadom na vyššie uvedenú nejednoznačnosť 

legislatívnej úpravy a prípustnosť rozličného a vzájomne si odporujúceho výkladu zväzových 

noriem nie je možné bez pochybností preukázať naplnenie subjektívnej stránky 

disciplinárneho previnenia. Keďže obvinení neboli z najväčšou pravdepodobnosťou schopní 

prostredníctvom jednoznačne formulovaných noriem stanoviť rozsah obmedzení a tým aj 

rozsah svojich povinností, nebolo možné u nich vyvodiť ani zavinenie z nedbanlivosti. 



Nenaplnenie takejto subjektívnej stránky konania musí mať preto za následok absenciu 

zavinenia na strane obvinených a muselo viesť k zastaveniu disciplinárneho stíhania. 

 

 Takéto rozhodnutie DK v prípade konkrétnej zodpovednosti stíhaných osôb však 

nemá a nemôže mať za následok konštatovanie, že k prípadnému neoprávnenému štartu 

z pohľadu porušenia ustanovení Súťažného poriadku SZĽH nedošlo, pretože takéto porušenie 

s následkom uloženia športovo technickej sankcie je výlučne v kompetencii riadiaceho 

orgánu Extraligy seniorov.  

 

 Kompetencia riadiaceho orgánu rozhodovať o porušení Súťažného poriadku SZĽH 

z dôvodu neoprávneného štartu pritom jenoznačne vyplýva z už vyššie citovaného 

ustanovenia článku 4.2.10 Súťažného poriadku podľa ktorého: „V prípade porušenia tohto 

ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart hráča považovať za 

neoprávnený štart podľa čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so všetkými dôsledkami v zmysle DP SZĽH.“ 

Podľa názoru DK u citovaného ustanovenia vyplýva primárna povinnosť riadiaceho orgánu 

príslušnej súťaže vyhodnotiť zistenú situáciu z pohľadu neoprávneného štartu a následné 

disciplinárne konanie, voči konkrétnym osobám je už iba následkom takehoto vyhodnotenia 

situácie riadiacim orgánom. 

 

 Takéto stanovisko DK je pritom podporené aj doterajšou praxou v prípadoch 

neoprávnených štartov v prebiehajúcej sezóne, keď v každom doteraz prejednávanom prípade 

bolo podkladom stíhania konkrétnych fyzických osoôb rozhodnutie riadiaceho orgánu 

príslušnej súťaže (PL88/19-20, PL72/19-20, PL61/19-20, PL60/19-20, PL59/19-20, PL58/19-

20, PL56/19-20, PL51/19-20, PL48/19-20, PL47/19-20, PL46/19-20, PL40/19-20, PL37/19-

20.......). 

 

 Z uvedného dôvodu bude vec po právoplatnosti tohto rozhodnutia DK postúpená 

príslušnému riadiacemu orgánu na rozhodnutie o prípadnom porušení Súťažného poriadku 

SZĽH.  

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie rozhodnutia a 

0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

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

podľa článkov 43 až 46 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 

sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  

 

 

V Bratislave dňa 23.01.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 




