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DISCIPLINÁRNA KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA / DISCIPLINARY BOARD OF SLOVAK ICE HOCKEY FEDERATION 
TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC E-MAIL: DK@SZLH.SK 

U Z N E S E N I E  
D i s c i p l i n á r n e j  k o m i s i e  S ZĽH  

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na svojom zasadnutí per 
rollam v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Jakuba Homoľu 
a členov Branislava Jánoša, Vladimíra Kontšeka, Branislava Kvetana a Matúša Mészárosa vo veci 
disciplinárne obvinenej HK Nitra, s.r.o. (EČČ: 155) vedenej pod č. PL/1/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Podozrenie z disciplinárneho previnenia disciplinárne obvinenej nebolo preukázané. 

b) Disciplinárne konanie sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho 

poriadku z a s t a v u j e . 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na zákalde podnetu podávateľa HK 
DUKLA Trenčín, a.s. (EČČ: 010) doručenom DK SZĽH v elektronickej podobe dňa 14. 03. 2019 
o 10.19 hod., v ktorom podávateľ namietal porušenie Smernice pre používanie video plochy 
na zimných štadiónoch konaním disciplinárne obvinenej v zápase Extraligy č. 371 zo dňa 12. 03. 
2019. Podávateľ dňa 20. 03. 2019 o 9.34 hod. v elektronickej podobe svoj podnet doplnil aj 
o videozáber, ktorý však bol zo zápasu Extraligy č. 383 hranom dňa 18. 03. 2019.  

DK SZĽH začala disciplinárne konanie oznámením v úradnej správe č. 32 zo dňa 26. 03. 2019 
zverejnenej na webovom sídle SZĽH, ktorej znenie bolo nasledovné: „DK SZĽH na základe podnetu 
HK DUKLA Trenčín začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia Smernice pre používanie video 
plochy na zimných štadiónoch v zápase EXS č. 371.“ Na svojom riadnom zasadnutí dňa 28. 03. 2019 
následne DK SZĽH uznesením č. 1DS/123/18-19 uložila disciplinárne obvinenej podľa 
ustanovenia 22.1.2 Hlavy II. odiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH finančnú 
pokutu vo výške 2 000 EUR.  

Voči tomuto uzneseniu sa discipliárne obvinená odvolala na Arbitrážnu komisiu, ktorá dňa 25. 04. 
2019 uznesením č. O-2/2019 napadnuté uznesenie DK SZĽH zrušila a vrátila vec DK SZĽH 
na nové konanie, a to z dôvodu nezrozumiteľnosti opisu skutku v zrušenom rozhodnutí.  

DK SZĽH je v novom konaní povinná zohľadniť právny názor odvolacieho disciplinárneho 
orgánu. DK SZĽH spätne konštatuje, že jej zrušené uznesenie č. 1DS/123/18-19 skutočne trpí 
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závažnými vadami, na základe ktorých boli porušené základné zásady ukladania disciplinárnych 
sankcií stanovené čl. 24 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku, a to predovšetkým zásadu 
spravodlivého procesu. 

DK SZĽH navzdory tomu, že sa v úradnej správe explicitne vyjadrila, že začína disciplinárne 
konanie v dôsledku podozrenia z porušenia Smernice pre používanie video plochy na zimných 
štadiónoch (ďalej len „smernica“) v zápase Extraligy č. 371 hranom dňa 12. 03. 2019, vo výroku 
zrušeného uznesenia č. 1DS/123/18-19 uložila disciplinárne obvinenej pokutu pre porušenie 
smernice v zápase Extraligy č. 383 hranom dňa 18. 03. 2019. Uvedeným uznesením tak bola 
disciplinárne obvinenej uložená disciplinárna sankcia za skutok, ktorý nikdy nebol predmetom 
disciplinárneho konania. 

V zmysle čl. 33 ods. 2 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku začatie disciplinárneho konania 
oznámi DK SZĽH zverejnením úradnej správy na webovom sídle SZĽH www.hockeyslovakia.sk. 
Súčasťou tejto úradnej správy spravidla býva aj výzva discilpinárne obvinenému na zaslatie 
stanoviska, ktoré následne pri disciplinárnom konaní DK SZĽH berie ako jeden z podkladov, na 
základe ktorého vydáva rozhodnutia vo veci samej. Keďže v úradnej správe bolo vyjadrené, že 
disciplinárne konanie začína za porušenie smernice v zápase Extraligy č. 371, stanovisko 
disciplinárne obvinenej smerovalo práve k tomuto inkriminovanému zápasu, a nie k zápasu 
Extraligy č. 383, v ktorom DK SZĽH konštatovala porušenie smernice, na základe čoho bola 
discilpinárne obvinenej uložená pokuta. Týmto konaním DK SZĽH bola disciplinárne obvinenej 
znemožnená riadna obhajoba, v dôsledku čoho bola súčasne aj porušená zásada spravodlivého 
procesu, ktorá je v zmysle čl. 24 ods. 1 všeobecnej časti Discilpinárneho poriadku nosnou zásadou 
disciplinárneho konania. 

V tejto súvislosti DK SZĽH konštatuje, že si je vedomá vecnej nesprávnosti zrušeného uznesenia 
a právny názor Arbitrážnej komisie vyjadrený v uznesení O-2/2019 zo dňa 25. 04. 2019 v plnom 
rozsahu preberá.  

Vzhľadom na to, že bolo riadnym spôsobom začaté discilpinárne konanie len pre podozrenie 
z porušenia smernice v zápase Extraligy č. 371 hranom dňa 12. 03. 2019, DK SZĽH považuje 
materiál zaslaný podávateľom v doplnení podnetu zo dňa 20. 03. 2019 za vecne irelevantný, 
pretože tento materiál dokazuje discilpinárne previnenie discilpinárne obvinenej v inom zápase č. 
383 hranom dňa 18. 03. 2019. Hoci je z materiálu nepochybné, že k porušeniu smernice došlo, 
DK SZĽH v tejto súvislosti nemôže uložiť disciplinárne obvinenej žiadnu disciplinárnu sankciu, 
keďže žiadnym riadnym spôsobom sa nezačalo discilpinárne konanie, ktoré by sa týkalo porušenia 
smernice v predmetnom zápase Extraligy č. 383 hranom dňa 18. 03. 2019. 

Na margo podozrenia z porušenia smernice v zápase Extraligy č. 371 hranom dňa 12. 03. 2019, 
ktoré je predmetom tohto konania, DK SZĽH konštatuje, že toto discilpinárne previnenie nebolo 
hodnoverným spôsobom dokázané. DK SZĽH sa nezbavuje svojej povinnosti držať sa 
vyšetrovacej (inkvizičnej) zásady, ktorou sa riadi proces v discilpinárnom konaní (pozri čl. 35 ods. 
1 všeobecnej časti Discilpinárneho poriadku). Táto zásada však neplatí absolútne, čo je vyjadrené 
aj zásadou efektivity konania, ktorá je v určitej miere v kontradiktórnom postavení s vyšetrovacou 
zásadou. Zásada efektivity konania sa najväčšmi premieta v oprávnení DK SZĽH odložiť podnet 
na začatie discilpinárneho konania v zmysle čl. 33 ods. 6 a ods. 7 všeobecnej časti Disciplinárneho 
poriadku, ak obsah podnetu nie je dostatočným podkladom pre rozhodnutie DK SZĽH a ďalšie 
konanie by bolo vzhľadom na zistené skutočnosti neefektívne a neúčelné. 

Hodnoverne preukázať podozrenia z porušenia smernice je ex post bez súčinnosti podávateľa 
prakticky nemožné z prirodzených dôvodov. Hoci sú všetky zápasy Extraligy povinne nahrávané 
a videozáznamy sú ukladané na zdieľanom úložisku SZĽH, zábery z hlavnej kamery nijakým 
spôsobom nepreukazujú porušenie povinností zdržať sa zverejňovania určitých záberov na video 
plochách na zimných štadiónoch, pretože tieto video plochy spravidla nie sú v zornom poli 
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kamery, z ktorej sa predmetný videozáznam určený do zdieľaného úložiska SZĽH nahráva. 
V prejednávanej veci si DK SZĽH vyžiadala aj správu delegáta zápasu, ktorá však v súvislosti 
s možným porušením povinností uloženými smernicou je mimoriadne stručná a sama osebe nie je 
spôsobilá k tomu, aby hodnoverým spôsobom preukázala, že konaním discilpinárne obvinenej 
došlo k spáchaniu discilpinárneho previnenia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa tak DK SZĽH uzniesla na tom, že podozrenie 
z discilpinárneho previnenia discilpinárne obvinenej v zápase Extraligy č. 371 hranom dňa 12. 03. 
2019 nebolo hodnoverne preukázané, v dôsledku čoho DK SZĽH v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. b) 
všeobecnej časti Discilpinárneho poriadku discilpinárne konanie zastavuje. 

 

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 DK SZĽH na 
Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje sumou podľa článku 51 ods. 2  písm.  
b) Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho  poriadku  SZĽH. Podané  odvolanie  nemá odkladný 
účinok. 

 

Dňa 09. 09. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


