
 PL/39/19-20 
 

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 HK Skalica, s.r.o. (EČČ 171) vedenej pod č. PL/39/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinená HK Skalica, s.r.o. (EČČ 171) sa uznáva vinnou zo spáchania 

disciplinárneho previnenia spôsobeného porušením povinnosti organizátora zápasu alebo 

hosťujúceho klubu podľa čl. 23 bodu 23.1 písm. a) II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH tým, že v zápase 1HL č. 528 HK Skalica vs HC 

TOPOĽČANY dňa 27. 09. 2019 ako organizátor zápas umožnila, aby do priestorov štadióna 

vstúpili osoby vnášajúce pyrotechniku. 

b) Disciplinárne obvinenej sa za to v zmysle čl. 23 bodu 23.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á  pokuta vo výške 300,- EUR. 

c) Disciplinárne obvinená je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej časti 

DP SZĽH  uhradiť  čiastku 40,- EUR  za  zápis  trestu  uvedeného  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 
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rozhodnutia SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa 

považovať za neuhradenú.  

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b) a c) zodpovedá klub HK Skalica, s.r.o. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe podnetu od Oddelenia 
delegátov SZĽH (podávateľ) poslaného v elektronickej podobe dňa 02. 10. 2019. Podávateľ 
v podnete okrem iného konštatoval, že „na základe správy Delegáta SZĽH a Oddelenia delegátov si 
myslíme že bol porušený SP a malo by sa začať disciplinárne konanie. Jedná sa o zápas číslo 528 zo dňa 27.9.2019 
medzi mužstvami Skalice vs Topolčany. Po zápase pri ďakovačke domácich hráčov s fanúšikmi bola údajne 
zapálená svetlica.“  

Prílohou k podnetu bola správa delegáta zápasu Mariána Bezáka, z ktorej vyplýva, že „[p]o skončení 
zápasu sa prišli hráči Skalice poďakovať svojmu fanklubu za bránou za podporu, kde následne títo fanúšikovia 
odpálili svetlicu červeno-žltej farby. Hráči Topoľčian boli už na odchode do kabín. Svedkami tohto incidentu boli 
aj rozhodcovia. (...) K žiadnemu zraneniu ani ohrozeniu hráčov, rozhodcov, funkcionárov mimo ľadu a divákov na 
tribúne nedošlo. Daný incident som na vlastné oči nevidel, pretože som sa po skončení zápasu odobral do miestnosti 
vedúceho boxu časomeračov. Po pár minútach som vyšiel von a uź som videl len dym, ktorý sa ‚plazil‘ pod strechou. 
Informácie som získal od hlavného rozhodcu Jozefa Tvrdoňa. Ďalšie info som získal od človeka (zrejme 
z realizačného tímu domácich), ktorý mi to len potvrdil.“ 

DK SZĽH dňa 06. 10. 2019 vyzvala na vyjadrenie aj hlavného rozhodcu zápasu 1HL č. 528 HK 
Skalica, s.r.o. vs HC TOPOĽČANY Jozefa Tvrdoňa, ktorý vo svojom písomnom vyjadrení uviedol 
nasledovné: „[p]o skončení stretnutia počas podávania rúk obidvoch družstiev a následnej „ďakovačky“ hráčov 
Skalice boli v sektore domácich fanúšikov za bránou zapálené dve svetlice. Celá situácia bola po stretnutí 
prekonzultovaná s delegátom SZĽH p. Mariánom Bezákom.“ 

Po predvolaní sa zasadnutia DK SZĽH zúčastnil riaditeľ disciplinárne obvinenej športovej 
organizácie Mgr. Miroslav Lipovský, ktorý na zasadnutí nijakým spôsobom nevyvracal porušenie 
pravidiel a naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia. Súčasne potvrdil, že 
k zapáleniu svetlíc došlo po zápase v čase, keď už nikto – okrem predstaviteľov fanklubu – nebol 
na tribúnach. Súčasne uvediol, že svetlice mali údajne dostať na štadión hlavne fanúšikovia 
z Hodonína, ktorých si na zápas pozval skalický fanklub. Mgr. Miroslav Lipovský skonštatoval, že 
je pripravený niesť následky rozhodnutia DK SZĽH a súčasne prisľúbil opatrenia na zamedzenie 
vzniku podobných situácií v budúcnosti. 

DK SZĽH na základe týchto skutočností považovala za preukázané, že k disicplinárnemu 
previneniu došlo. Pri rozhodovaní o výške trestu brala na zreteľ skutočnosť, že športovej 
organizácii neboli v ostatných súťažných obdobiach uložené žiadne tresty súvisiace s nedodržaním 
povinností organizátora zápasu. Súčasne v prospech disciplinárne obvinenej zavážilo aj to, že 
jednak nedošlo k žiadnym zraneniam a škodám na majetku a súčasne k zapáleniu svetlice došlo až 
po zápase, čím nebola dymom, alebo inými emisiami ovplyvnená regulárnosť zápasu. DK SZĽH 
súčasne prihliadla na finančné schopnosti športovej organizácie. 

 

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.  
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b) Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho  poriadku  SZĽH. Podané  odvolanie  nemá odkladný 
účinok. 

 

 

Dňa 09. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


