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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 
09. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Branislava Jánoša a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinenej 
športovej organizácii MšHK – mládež Prievidza, n.o. (EČČ 127) vedenej pod č. PL/36/19-20 
takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinená MšHK – mládež Prievidza, n.o. (EČČ 127) sa uznáva vinnou zo 

spáchania disciplinárneho previnenia zavineného nedostavenia sa na zápas podľa čl. 3 bodu 

3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH tým, že sa nedostavila 

na zápas 1LD č. 4141 Prešov Penguins – MšHK – mládež Prievidza zo dňa 29. 09. 2019. 

b) Disciplinárne obvinenej sa za to v zmysle čl. 3 bodu 3.1.2.3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku  u k l a d á  napomenutie.  

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 
15/2019-20, ktorým rozhodol, že „[d]ružstvo MšHK- mládež Prievidza sa previnilo voči čl. 6.2.1 SP 
SZĽH, keďže sa nedostavilo na zápas 1LD č. 1414 Prešov Penguins- MšHK- mládež Prievidza dňa 29.9.2019 
na základe telefonického oznámenia dňa 29.9.2019“ a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom 
výsledku postúpilo DK SZĽH. 

Na predvolanie DK SZĽH reagovala disciplinárne obvinená prostredníctvom svojho štatutárneho 
zástupcu písomným vyjadrením k veci, v ktorom uviedla okrem iného aj nasledovné: „Po 
sobotňajšom zápase sa niektorí chlapci sťažovali na zdravotné problémy (...) Po následnej telefonickej konzultácii 
s vedením klubu a vedúcim družstva sa dohodlo, že tréner a chlapci prespia v Prešova a pokúsia sa nastúpiť na 
ďalší nasledujúci zápas (nedeľa) pokiaľ sa zlepší zdravotný stav daných chlapcov. Ráno tréner zistil, že stav chlapcov 
sa nezlepšil a necítili sa schopn[í] nastúpiť na zápas. Preto tréner telefonicky opäť konzultoval situáciu vedením 
klubu a dospeli k názoru, že zdravotný stav hráčov nášho klubu je na prvom mieste a nenastúpia na nedeľný zápas, 
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vedomí si dôsledkami, ktoré z tejto situácie budú vyplývať.“ Disciplinárne obvinená sa súčasne za vzniknutú 
situáciu ospravedlnila a ubezpečuje, že si dá „pozor, aby sa v budúcnosti nezopakovala.“ Na podporu 
svojich tvrdení disciplinárne obvinená k písomnému vyjadreniu priložila aj nasledovné prílohy – 
tri lekárske správy týkajúce sa zdravotnej indispozície hráčov a potvrdenie o zaplatení ubytovania 
a stravy v ubytovacom zariadení v Kokošovciach zo dňa 29. 09. 2019. 

DK SZĽH po oboznámení sa s vyjadrením a prílohami konštatuje, že disciplinárne obvinená sa 
dopustila disciplinárneho previnenia zavineného nedostavenia sa na zápas. Súčasne však DK 
SZĽH konštatuje, že disciplinárne obvinená vynaložila všetko úsilie na to, aby zamedzila 
škodlivému účinku svojho konania, ktoré bolo navyše spôsobené predovšetkým vyššou mocou 
(zdravotnou indispozíciou hráčov). To samo osebe síce nezbavuje disciplinárne obvinenenú 
disciplinárnej zodpovednosti, no DK SZĽH v rámci svojho moderačného práva na to pri 
rozhodovaní o výške trestu brala na zreteľ. 

V prospech disciplinárne obvinenej hovorí aj skutočnosť, že 28. 09. 2019 odohrala zápas 1LD č. 
4138 Ha Slávia Prešov vs. MšHK – mládež Prievidza, v blízkosti miesta zápasu 1LD č. 4141 
disciplinárne obvinená aj prespala, čo preukazuje, že konaním disciplinárne obvinenej, ktorá sa 
nedostavila na zápas, nebola snaha zastrieť iný (nekalý) úmysel. V dôsledku toho sa DK SZĽH 
uzniesla na uložení napomenutia. 

 

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. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


