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

o ochrannom opatrení 
 

PL/169/19-20 OP 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) 

prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov vo veci disciplinárne 

obvineného hráča Davida Maniačeka (ČRP 24448) vedenej pod č. PL/169/19-20 takto 

 

rozhodla 

 

 

a) Disciplinárne obvinenému Davidovi Maniačkovi (ČRP 24448) sa podľa čl. 38 V. 

hlavy všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v spojitosti s článkom 39.4 písm. p) 

V. hlavy všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH dňom 26.02.2020 predbežne 

zakazuje vykonávať športovú činnosť a to až do konečného rozhodnutia Disciplinárnej 

komisie SZĽH vo veci vedej pod č. PL/169/19-20. 

 

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. a)  zodpovedá hráč David Maniaček a klub HK DUKLA 

Trenčín n.o. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 

 

 Zverejnením Úradnej správy SZĽH č. 30 dňa 26.02.2020 bolo voči disciplinárne 

obvinenému hráčovi začaté na základe podnetu HC SLOVAN Bratislava zo dňa 21.02.2020 

disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom 

podľa čl. 25 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému 

malo dôjsť v zápase EXJ č. 1253 HK DUKLA Trenčín vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 

20.02.2020 v čase zápasu 50:00. Podľa vyjadrenia Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 

25.02.2020 mal byť hráčovi za inkriminovaný zákrok v zápase udelený trest v hre a zákrok 

disciplinárne obvineného hráča bol vyhodnotený ako bezohľadný smerujúci priamo na 

koleno protihráča. Z listinných podkladov preložených k podnetu bolo taktiež zistené, že 

následkom konania disciplinárne obvineného hráča bolo ľahké zranenie protihráča. 

 



 Z uvedených dôvodov bolo vo veci vzhľadom aj na štádium prebiehajúcej súťaže 

a spôsob a následok disciplinárneho previnenia potrebné rozhodnúť o predbežnom zastavení 

činnosti disciplinárne obvineného hráča.   

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 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 26.02.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 




