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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 
03. 10. 2019 v pléne zloženom z podpredsedu Jakuba Homoľu a členov Branislava Jánoša 
a Branislava Kvetana a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinených športových 
odborníkov (I.) Mgr. Martina Prešnajdera, (II.) Ľuboša Meszároša a (III.) Martina Kľúčika vedenej 
pod č. PL/26/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvineným (I.) Mgr. Martinovi Prešnajderovi a 

(II.) Ľubošovi Meszárošovi sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. a) z a s t a v u j e ,  pretože 

k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvinenými (I.) a (II.) nedošlo. 

b) Disciplinárne obvinený (III.) Martin Kľúčik sa uznáva vinným zo spáchania disciplinárneho 

previnenia spáchania disciplinárneho previnenia neoprávneného štartu v zmysle čl. 1 bodu 

1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase LKA č. 9094 HK '95 

Považská Bystrica – HK Levice zo dňa 15. 09. 2019. 

c) Disciplinárne obvinenému (III.) sa za to v zmysle čl. 1 bodu 1.2.2.1 II. oddielu I. hlavy 

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

výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 2 mesiace 

s účinnosťou od 04. 10. 2019. 

d) Disciplinárne obvinený (III.) je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej 

časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  v tomto  

uznesení. Splatnosť poplatku za zápis trestu 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 obvinený je 

do toho istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu 

dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej 
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sumy do určeného termínu, budú voči nemu uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky. Pri 

platbe je platiteľ povinný 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. c) a d) zodpovedajú previnilec Martin Kľúčik a klub HK '95 

Považská Bystrica. 

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. 13/2019-20, ktorým SO SZĽH jednak konštatovalo, že hráč 
„vekovej kategórie starší žiak Dominik Židek (ČL 31108) odohral stretnutie LKA č. 9094 HK '95 Považská 
Bystrica – HK Levice zo dňa 15.9.2019 bez klubom zaevidované ostaršenia v IS SZĽH, čím boli porušené 
poriadky a smernice SZĽH,“ a súčasne vec postúpilo DK SZĽH. 

Na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH disciplinárne obvinení nijako nereagovali. DK SZĽH 
preto pri rozhodovaní vychádzala aj zo stanoviska dotknutého klubu, ktoré klub HK 95 Považská 
Bystrica poskytol SO SZĽH po tom, čo bol SO SZĽH zistený neoprávnený štart hráča 
v predmetnom zápase. V tomto písomnom vyjadrení bolo uvedené nasledovné: „[m]áme zato, źe 
uvedený hráč mal preukázateľne vytvorené ostaršenie, spolu s tromi spoluhráčmi, ktorí sú taktiež ešte v kategórii 
starší žiaci. Avšak nejakým nedopatrením nebola u tohto hráča príloha vložená do systému elektronickej matriky. 
(...) Pred týmto zápasom sa hral ešte zápas 1.ligy juniorov, ktorý zapisovatelia spolu s rozhodcami pre vyššie tresty 
v zápase dlhšie uzatvárali a tak sa stretnutie začalo so 40 minútovým oneskorením. Pri tomto oneskorení vznikla 
panika, kedy aj tréneri Levíc pochopiteľne nabádali rozhodcov, aby sa už začalo hrať. Po nahodení hráčov do 
systému nám bolo oznámené od zapisoavateľky a rozhodcu p.Gajdošíka, že je všetko v poriadku a môžeme konečne 
začať... Tým si ani vedúci nášho mužstva p.Kľúčik neotvoril obdive prílohy správy sms a potvrdil zápis, pre 
urýchlenie. V prípade, že by sme videli, že hráč Židek nemá v poriadku ostaršenie, buď by sme to stačili doplniť, 
alebo by určite nebol nasadený do uvedeného zápasu!!!“ 

DK SZĽH nespochybňuje časovú tieseň, ktorá vznikla v dôsledku neskoršieho začiatku zápasu 
oproti pôvodne stanovenému (o neskoršom začiatku je v zápise o stretnutí zmienka 
v poznámkach). Na druhej strane už z vyjadrenia klubu zaslanému SO SZĽH je zrejmé, že 
disciplinárne obvinený (III.) Martin Kľúčik konal nedbanlivostne, keď navzdory svojej kontrolnej 
povinnosti, berúc do úvahy zodpovednosť stanovenú ustanoveniami Súťažného poriadku, 
predzápasový zápis schválil bez akejkoľvek, čo i len povrchnej kontroly. Ak by ju bol vykonal, tak 
by vzhľadom na farebné zvýraznenie, ako aj uvedenú poznámku, mohol ľahko identifikovať 
skutočnosť, že jeden z hráčov nespĺňa formálnu náležitosť pre štart v zápase.  

Z tohto dôvodu tak DK SZĽH konštatuje, že vedúci družstva, ktorý v uvedenej veci vykonal 
kontrolu predzápasového zápisu, mohol a mal mať vedomosť o nesplnení náležitostí 
nevyhnutných pre štart vyššie uvedeného hráča. 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 kontroloval 
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predzápasový zápis. Z rovnakého dôvodu, keďže k nedbanlivostnému zavineniu došlo vedúcim 
družstva, DK SZĽH konanie voči trénerom zastavuje. 

Pri ukladaní trestu DK SZĽH musela vychádzať z čl. 1 bodu 1.2.2.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej 
časti Disciplinárneho poriadku, ktorý neumožňuje DK SZĽH žiadnu mieru diskrécie (voľnej 
úvahy v rámci sadzby stanovenej predpisom). DK SZĽH tak musí, aj vzhľadom na doterajšiu 
rozhodovaciu prax, uložiť nepodmienečný trest zastavenia funkcie vo výmere 2 mesiace. 

 

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 03. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


