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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  

FDisciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na svojom zasadnutí dňa 
03. 10. 2019 v pléne zloženom z podpredsedu Jakuba Homoľu a členov Branislava Jánoša 
a Branislava Kvetana a Matúša Mészárosa vydala vo veci disciplinárne obvineného Jána Brejčáka 
(ČRP 14614) toto uznesenie č. PL/24/19-20 – 1, ktorým 

u r č u j e ,  ž e  

v zmysle čl. 36 ods. 3 vety za bodkočiarkou všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku sa 

prerokovanie podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineným Jánom 

Brejčákom (ČRP 14616) uskutoční v najbližšom možnom náhradnom termíne, ktorý bude 

vymedzený v predvolaní. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na zákalde podnetu od Komisie 
rozhodcov SZĽH (KR SZĽH) zo dňa 24. 09. 2019, v ktorom sa KR SZĽH domnievala, 
disciplinárne obvinený sa mal v zápase Extraligy č. 34 HC SLOVAN Bratislava vs. HC ‘05 
BANSKÁ BYSTRICA, a.s. zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 55:12 dopustiť hrubého 
nešportového správania. Na základe obsahu podnetu DK SZĽH vyhodnotila, že z neho vyplýva 
existencia dôvodného podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, 
súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 
6.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

DK SZĽH na svoje zasadnutie disciplinárne obvineného riadne predvolala. Dňa 03. 10. 2019 
o 11.38 hod. bolo DK SZĽH do emailovej schránky doručené splnomocnenie, na základe ktorého 
disciplinárne obvinený určil na základe zmluvného zastúpenia zo dňa 02. 10. 2019 za svojho 
zástupcu JUDr. Juraja Kovala. Súčasne so splnomocnením sa zástupca disciplinárne obvineného 
ospravedlnil z osobnej účasti na zasadnutí DK SZĽH „z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície“. Z tohto 
dôvodu žiadal zástupca disciplinárne obvineného o „odročenie tohto prejednania na nasledujúci termín“, 
pričom za dôvod odročenia určil súčasne aj skutočnosť, že „Jánovi Brejčákovi bolo doručené predvolanie 
na prejednanie disciplinárneho previnenia podľa čl. 6 bod 6.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku,“ 
pričom „nebol bližšie špecifikovaný skutok a okolnosti, ktorými sa mal Ján Brejčák dopustiť disciplinárneho 
previnenia.“ 
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Na základe stanoviska predsedu Disciplinárnej komisie, ktorý v zmysle poslednej vety čl. 36 ods. 
3 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku rozhodol o tom, že ospravedlnenie zástupcu 
disciplinárne obvineného je riadne a z vážnych dôvodov, DK SZĽH sa uzniesla na tom, že 
prerokovanie tejto veci sa uskutoční v najbližšom možnom náhradnom termíne, na jej najbližšom 
zasadnutí. Súčasne, keďže doposiaľ nebolo vytýčené najbližšie zasadnutie, DK SZĽH konštatuje, 
že termín najbližšieho zasadnutia bude disciplinárne obvinenému oznámený prostredníctvom 
predvolania v primeranom predstihu tak, aby tým nebolo zasiahnuté do práv disciplinárne 
obvineného. 

Súčasne vyžiadaniu si podnetu KR SZĽH, na základe ktorého DK SZĽH začala disciplinárne 
konanie, DK SZĽH vyhovuje a uvedený podnet zasiela disciplinárne obvinenému spolu s týmto 
uznesením. 

 

Dňa 03. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


