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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 dňa 
26. 09. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka, a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvineného 
hráča (I.) Maksima Nikolaeva (ČRP 36900) a disciplinárne obvinených športových odborníkov 
(II.) Jána Majdeka, trénera družstva juniorov MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s., a (III.) Juraja 
Kadlubiaka, vedúceho družstva juniorov MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s vedenej 
pod č. PL/10/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinený (I.) Maksim Nikolaev (ČRP 36900) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia neoprávneného štartu v zmysle čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase 1LJ č. 3002 HK RUŽINOV'99 Bratislava 

– MHk 32 L. Mikuláš zo dňa 07. 09. 2019. 

b) Disciplinárne obvinenému (I.) Maksimovi Nikolaeovi sa za to v zmysle čl. 1 bodu 1.2.1.1 II. 

oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  nepodmienečný trest 

zastavenia výkonu čnnosti na 4 zápasy s účinnosťou od 26. 09. 2019. 

c) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému (II.) Jánovi Majdekovi, trénerovi 

družstva juniorov klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s., sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) 

z a s t a v u j e ,  pretože k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným (I.) nedošlo. 

d) Disciplinárne obvinený (III.) Juraj Kadlubiak, asistent trénera družstva juniorov klubu MHk 

32 Liptovský Mikuláš, a.s., sa uznáva vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia 

neoprávneného štartu v zmysle čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku v zápase 1LJ č. 3002 HK RUŽINOV'99 Bratislava – MHk 32 L. Mikuláš zo dňa 07. 

09. 2019. 

e) Disciplinárne obvinenému (III.) Jurajovi Kadlubiakovi sa za to v zmysle čl. 1 bodu 1.2.1.1 II. 

oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  nepodmienečný trest 



 PL/10/19-20 

 

zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 2 mesiace 

s účinnosťou od 26. 09. 2019. 

f) Disciplinárne obvinení (I.) Maksim Nikolaev a (III.) Juraj Kadlubiak sú súčasne povinní v 

zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť každý samostatnte 

čiastku 30,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  v tomto  uznesení. Splatnosť stanovenej 

sankcie a poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia 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. 

Disciplinárne obvinení sú do toho istého termínu povinní zaslať doklad o zaplatení stanovenej 

sumy na mailovú adresu dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že disciplinárne obvinení 

nepreukáž zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú voči ním uplatnené ďalšie 

disciplinárne dôsledky. Pri platbe sú platitelia povinní 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 SZĽH. V prípade, 

že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú.  

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b) zodpovedajú previnilec Maksim Nikolaev a klub MHk 

32 Liptovský Mikuláš, a.s., za výkon rozhodnutia podľa písm. e) zodpovedajú previnilec Juraj 

Kadlubiak a klub MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s., a za výkon rozhodnutia podľa písm. f) 

zodpovedajú previnilci Maksim Nikolaev a Juraj Kadlubiak a klub MHk 32 Liptovský 

Mikuláš, a.s. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe rozhodnutia Súťažného 
oddelenia SZĽH (SO SZĽH) č. 4/2019-20, ktorým SO SZĽH jednak konštatovalo, že hráč 
„Nikolaev Maksim č.l. 369000 (ide o pisársku chybu v rozhodnutí SO SZĽH, keďže ČRP hráča 
Nikolaeva Maksima je 36900 – pozn. DK SZĽH), ktorý bol k dátumu odohratia zápasu hráčom ruského 
družstva Lokomotiv Yaroslav, odohral stretnutie č. 3002 1LJ HK RUŽINOV'99 Bratislava – MHk 32 L. 
Mikuláš za MHk 32 L. Mikuláš dňa 7.9.2019, čím boli porušené poriadky a smernice SZĽH,“ a súčasne 
vec postúpilo DK SZĽH.  

V zmysle čl. 1 bodu 1.1.5 II oddielu osobitnej časti DP sa hokejista dopustí disciplinárneho 
previnenia neoprávneného štartu, ak nastúpi „za družstvo iného klubu bez schválenia Matriky podľa 
Prestupového poriadku.“ V prerokovávanom prípade konkrétne hráčovi chýbal schválený 
medzinárodný transfer, pretože pôvodný mu vypršal k 30. 6. 2019.  

DK SZĽH nespochybňuje, že hráčova miera zavinenia disciplinárneho previnenia je nízka, napriek 
tomu nemožno v prípade medzinárodného transferu konštatovať, že jeho miera zavinenia nie je 
žiadna. Účastníkom transferového konania je samotný hráč, ktorý je povinný vyplniť príslušné 
tlačivá, ktoré slúžia ako žiadosť pred medzinárodný transfer, a následne tieto tlačivá odovzdať 
novému členskému hokejovému zväzu, ktorý podá žiadosť prostredníctvom online systému IIHF 
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pre transfery hráčov. V transferovom procese je tak hráč celkom bezpochyby riadne zaangažovaný, 
v dôsledku čoho, celkom prirodzene, vzniká aj subjektívna stránka disciplinárneho previnenia 
v prípade, že napriek nevybavenému transferu hráč nastúpi na zápas. V tejto súvislosti DK SZĽH 
navyše konštatuje, že ak aj v prípade, že by si disciplinárne hráč splnil svoju povinnosť vyžiadať si 
transfer do SZĽH, no ten nebol ku dňu zápasu schválený jeho pôvodným členským hokejovým 
zväzom (Federáciou hokeja Ruska – FHR), tak tým hráčova subjektívna stránka disciplinárneho 
previnenia nezaniká, pretože odkontrolovať si vybavenie transferu môže hráč prostredníctvom 
webovej stránky hockeyslovakia.sk bez toho, aby žiadal o prístup do IS SZĽH.1 Súčasne DK SZĽH 
zastáva názor, že v prípade medzinárodného transferu, ergo presunu z jednej krajiny do druhej, sa 
bude sám hráč aktívne zaujímať o to, či formálna náležitosť prestupu (vybavenie medzinárodného 
transferu) bola splnená. 

DK SZĽH z tohto dôvodu konštatuje, že disciplinárne obvinený hráč mohol a mal vedieť o tom, 
že jeho medzinárodný transfer nie je ešte v deň zápasu uskutočnený, čím je založená nevedomá 
nedbanlivosť hráča, ktorá v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecnej časti DP v spojení s čl. 1 bodom 1.2.1.1 
II. oddielu osobitnej časti DP postačuje na vznik zavinenia. V dôsledku toho DK SZĽH pristúpila 
pri hráčovi k uloženiu nepodmienečného trestu zákazu činnosti. Vzhľadom na to, že ide o prvé 
disciplinárne prvinenie hráča, DK SZĽH sa rozhodla uložiť trest na dolnej hranici sadzby. 

Podľa čl. 1 bodu 1.2 II. oddielu osobitnej časti DP ale možno za disciplinárne previnenie 
neoprávneneho štartu potrestať aj zástupcu družstva, ktorým je obvykle tréner, alebo vedúci 
družstva. V zmysle ustanovení Súťažného poriadku sú obaja zodpovední za oprávnenosť štartov 
v zápase a za doklady potrebné k účasti hokejistu v zápase, a preto sa disciplinárne konanie vedie 
voči nim. 

Disciplinárne obvinení na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH reagovali ospravedlnením, v rámci 
ktorého zaslali aj spoločné písomné vyjadrenie k veci. V ňom konštatovali, že v predzápasovom 
zápise bol disciplinárne obvinený hráč zvýraznený ako nespôsobilý nastúpiť na zápas. Túto 
skutočnosť okamžite telefonicky preverovali u manažéra klubu, ktorý konštatoval, že hráč má 
súhlas na štart, čo sa údajne „ukázalo aj v zápise o stretnutí.“ Toto tvrdenie si dovoľuje DK SZĽH 
rozporovať, pretože podľa výpisu z IS SZĽH bol transfer hráča Maksima Nikolaeva zaevidovaný 
od 12. septembra, pričom predmetný hokejový zápas sa odohral 7. septembra.  

DK SZĽH nijako nespochybňuje, že nie je to ani hráč, ani športový odborník, kto do IS SZĽH 
zaeviduje vybavený prestup, v prípade, že prestup už zaevidovaný bol aj v online systéme IIHF. 
Tým sa však nezbavuje športový odborník svojej zodpovednosti, pretože v prípade, že niektorá 
náležitosť štartu hráča do zápasu nie je splnená, tak IS SZĽH na to športového odborníka 
upozorní pri elektrickom potvrdzovaní predzápasového zápisu. Potvrdením predzápasového 
zápisu potvrdzovateľ (spravidla vedúci družstva) preberá plnú zodpovednosť za splnenie všetkých 
náležitostí nevyhnutných pre štart hráčov v zápase.  

Z tohto dôvodu tak DK SZĽH konštatuje, že vedúci družstva, ktorý spravidla kontroluje zápasovú 
súpsiku pred zápasom, mohol a mal mať vedomosť o nesplnení náležitostí nevyhnutných pre štart 
vyššie uvedených troch hráčov. DK SZĽH navyše upozorňuje, že podľa čl. 4 ods. 1 všeobecnej 
časti DP „[n]a  zodpovednosť  za  disciplinárne  previnenie  stačí  aj  zavinenie  z  nedbanlivosti,  pokiaľ 
disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.“ DP SZĽH pri skutkovej podstate 
neoprávneného štartu nevyžaduje úmyselné zavinenie, z tohto dôvodu tak DK SZĽH konštatuje, 
že pre výrok o vine zo spáchania disciplinárneho previnenia postačí aj nedbanlivosť športového 
odborníka, v tomto prípade vedúceho družstva, ktorý v mene družstva kontroluje zápasovú 
súpisku. Z rovnakého dôvodu, keďže k nedbanlivostnému zavineniu došlo vedúcim družstva, DK 
SZĽH konanie voči trénerovi zastavuje. 

                                                
1 Pozri https://www.hockeyslovakia.sk/sk/players/detail/230846 
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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 26. 09. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


