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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 obvinených 
(I.) Petra Slaninu, (II.) Vladimíra Nováka, (III.) Maroša Jožiova (ČRP 27657), (IV.) Jána Šikoru 
(ČRP 25048) vedenej pod č. PL/37/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému (I.) Petrovi Slaninovi 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 

b) Disciplinárne obvinení (II.) Vladimír Novák, (III.) Maroš Jožiov (ČRP 27657) a (IV.) Ján 

Šikora (ČRP 25048) sa uznáva vinnými zo spáchania disciplinárneho previnenia 

neoprávneného štartu podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho 

poriadku SZĽH v zápase 2LS č. 10091 HKM Rimavská Sobota – HK 2016 Trebišov zo dňa 

21. 09. 2019. 

c) Disciplinárne obvinenému (II.) Vladimírovi Novákovi sa za to v zmysle čl. 1 bodu 1.2.2.1 II. 

oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH u k l a d á  nepodmienečný 

trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 mesiace s účinnosťou od 10. 

10. 2019. 

d) Disciplinárne obvineným (III.) Maroš Jožiov (ČRP 27657) a (IV.) Ján Šikora (ČRP 25048) 

sa za to v zmysle čl. 1 bodu 1.2.1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

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

u k l a d á  napomenutie. 

e) Disciplinárne obvinený (II.) Vladimír Novák je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. 

b) všeobecnej časti DP SZĽH  uhradiť  čiastku 30,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  
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v tomto  uznesení. Splatnosť stanoveného trestu podľa písmena b) a 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 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 e) zodpovedajú previnilec Vladimír Novák a klub HK 

2016 Trebišov. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe rozhodnutia Ligovej rady 
2LS č. 20/2019-20, ktorým rozhodla, že „[d]ružstvo HK 2016 Trebišov sa previnilo voči SP SZĽH podľa 
čl. 7.6.1.8, pretože hráči M. Jožiov ČRP: 27657 a J. Šikora, ČRP: 25048 štartovali v zápase č. 10091 R. 
Sobota – Trebišov za HK 2016 Trebišov neoprávnene z dôvodu neplatnej registrácie,“ a súčasne vec po 
rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

Na predvolanie DK SZĽH reagovali všetci disciplinárne obvinení písomným vyjadrením k veci, 
pričom DK SZĽH akceptovala prebratie zodpovednosti disciplinárny obvineným (II.), ktorý bol 
vedúci družstva a v písomnom vyjadrení uviedol nasledobné: „Plnú zodpovednosť za predmet tohto 
konania nesiem ja ako osoba za to zodpovedná, menovaní hráči a Tréner Peter Slanina nemali v prípade môjho 
zlyhania žiadny podiel viny.“  

DK SZĽH súčasne pri posudzovaní zavinenia v zmysle čl. 4 všeobecnej časti Disciplinárneho 
poriadku SZĽH (DP SZĽH) neprisvedčila námietkam disciplinárne obvineného (II.), ktorý 
konštatoval: „[ž]iadnu nezrovnalosť spomínaných hráčov a neplatnosti ich registračných preukazov som 
nezaznamenal. Rovnako aj v potvrdení, zaslanom prostredníctvom SMS na mobilný telefón nebola žiadna 
informácia v priloženom zápise o akomkoľvek odkaze na informáciu, ktorá by poukazovala na vyššie spomínanú 
skutočnosť resp. na inú skutočnosť kvôli ktorej by hráči Maroš Jožiov a Ján Šíkora neboli oprávnení v stretnutí 
nastúpiť.“ Ako vyplýva z predzápasového zápisu, ktorý bol súčasťou postúpenia veci od SO SZĽH, 
poznámka pri disciplinárne obvinených (III.) a (IV.), že nemajú splnenú prerekvizitu na účasť 
v zápase, uvedená bola. Z tohto dôvodu tak disciplinárne obvinený (II.) o nespôsobilosti 
predmetných hráčov nastúpiť do zápasu vedieť celkom zreteľne mohol a vzhľadom na svoju 
pozíciu aj vedieť mal. DK SZĽH z tohto dôvodu pristúpila k uloženiu trestu vo výmere 2 mesiacov 
v zmysle čl. 1 bodu 1.2.2.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti DP SZĽH a ustálenej rozhodovacej 
praxe DK SZĽH v aktuálnom súťažnom období. 

Pokiaľ ide o rozhodnutie o vine a treste disciplinárne obvinených (III.) a (IV.), DK SZĽH 
konštatuje, že hráči sú taktiež zodpovední za svoje konanie, ktorým sa dopustia disciplinárneho 
previnenia neoprávneného štartu. Uvedené platí o to väčšmi v kategórii seniorov, v ktorej je možné 
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dôvodne očakávať rozumovú vyspelosť hráčov na takej úrovni, že si prerekvizity nevyhnutné pre 
zapojenie sa do zápasu budú sami aktívne kontrolovať. Vzhľadom na to, že od zavedenia 
členských kariet je dátum platnosti členskej karty zaznamenaný priamo na jej prednej strane, 
disciplinárne obvinení (III.) a (IV.) mohli skutočnosť o uplynutí platnosti registrácie sami poľahky 
zistiť.  

DK SZĽH pri rozhodovaní o výške trestu však brala na zreteľ, že represívna funkcia trestu je 
v tomto prípade vhodné potlačiť, keďže účel trestu je možné dosiahnuť aj miernejšími 
prostriedkami. Preto sa DK SZĽH rozhodla disciplinárne obvineným (III.) a (IV.) uložiť 
napomenutie. 

 

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 

 


