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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 
16. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča a členov Vladimíra 
Kontšeka a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinenenej športovej organizácie UKS 
Sanok (EČČ 920) vedenej pod č. PL/38/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinená UKS Sanok (EČČ 920) sa uznáva vinnou zo spáchania 

disciplinárneho previnenia nedodržania alebo porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH 

právnickou osobou v zmysle čl. 20 bodu 22.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 2LS č. 10092 UKS Sanok vs HK Bardejov zo dňa 

21. 09. 2019. 

b) Disciplinárne obvinenenej sa za to v zmysle čl. 20 bodu 20.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku v spojení s čl. 2 bodom 2.2 II. oddielu II. hlavy 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 Ligovej rady 
2LS č. 21/2019-20, ktorým rozhodla, že „[d]ružstvo UKS MOSiR Sanok sa previnilo voči SP SZĽH 
podľa čl. 5.6.1. a Semernici SZĽH upravujúcej podmienky duržstiev v súťaži 2. ligy seniorov 2019/2020, pretože 
v zápase kategórie seniorov č. 10092 Sanok – Bardejov dňa 21.9.2019 štartovalo za ružstvo UKS MOSiR 
Sanok spolu 9 hráćov nižšej vekovej kategórie, čím došlo k porušeniu semerníc a poriadkov SZĽH (...),“ 
a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

DK SZĽH na základe svojej doterajšej rozhodovacej praxe v tomto súťažnom období pri 
prípadoch neoprávneného štartu viedla disciplinárne konanie v zmysle čl. 1 bodu 1.2. II. oddielu 
I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH (DP SZĽH) najmä voči zástupcom 
družstva. V predmetnej situácii však DK SZĽH takto postupovať nemohla, keďže 
v predzápasovom zápise neboli vyplnení zástupcovia družstva v ani jednom z družstiev, ktoré sa 
zápasu 2LS č. 10092 zúčastnilo. DK SZĽH v dôsledku toho, že nedisponovala informáciou 
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o osobách, voči ktorým sa má viesť disciplinárne konanie, pristúpila ku disciplinárnemu konaniu 
voči samotnému klubu, a to s odkazom na čl. 20 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti DP SZĽH. 

Zástupca disciplinárne obvinenej športovej organizácie bol DK SZĽH predvolaný na jej 
zasadnutie, z ktorého sa vša k riadne ospravedlnil, pričom priložil aj písomné vyjadrenie k veci. 
V uvedenom písomnom uviedol zástupca disciplinárne obvinenej nasledovné: „[z] nášho pohľadu 
sme neurobili nič zlé. K nasadeniu vyššieho počtu mladých hráčov z našej strany došlo v dôsledku nevedeomosti, 
nakoľko sme si mysleli, že ako mládežnícky klub mžeme hrať s vyšším počtom hráčov v juniorskom veku. Našou 
stratéhiou, ako mládežníckeho klubu, je dať na ľade priestor čo najväčšiemu počstu mladých hráčov (...).“ 

DK SZĽH po preskúmaní danej veci konštatuje, že všetci ostaršení hráči mali v IS SZĽH v čase 
zápasu riadne zaevidované ostaršenie. To znamená, že všetky formálne predpoklady na štart 
v zápase u týchto hráčov boli naplnené, jedinou „vadou“ bol ich privysoký počet. Vysoký počet 
ostaršených hráčov však sám osebe neposkytuje klubu žiadnu relevantnú hernú výhodu. Súčasne, 
keďže všetci hráči v juniorskom a dorasteneckom veku mali zaevidované ostaršenia v SZĽH, bol 
aj udelený súhlas na štart týchto hráčov v zápase. K disicplinárnemu previneniu tak nedošlo tým, 
že nejaký konkrétny hráč nastúpil v zápase, ale tým, že súbor týchto vekovo vymedzených hráčov, 
nastúpil v až privysokom počte. DK SZĽH v predmetnej veci nevidí žiaden zásah do integrity 
súťaže a športu, ktorý by mal pripraviť disciplinárne obvinenej výhodu. Naopak, vyšší počet 
mladších hráčov môže byť pre disciplinárne obvinenú skôr na ťarchu.  

DK SZĽH sa preto na základe vyššie uvedených dôvodov uzniesla, aj vzhľadom na nebezpečnosť 
činu disciplinárne obvinenej, ktorou naplnila skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, aby jej 
nebol uložený akýkoľvek trest. Preventívnu a reparačnú funkciu trestu je podľa DK SZĽH možné 
dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami, a tak v zmysle čl. 2 bodu 2.2. II. oddielu osobitnej časti 
DP sa disciplinárne obvinenej ukladá napomenutie. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v zmysle 
čl. 9 všeobecnej časti DP je možné napomenutie uložiť disciplinárne obvinenej v priebehu jedného 
súťažného obdobia len jedenkrát.  

 

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 16. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


