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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 
16. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča  a členov Vladimíra 
Kontšeka a Mgr. Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinených (I.) Rudolfa Zárubu, (II.) 
Jána Durnotu a (III.) Lukáša Reca (ČRP 14523) vedenej pod č. PL/46/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenným (I.) Františkovi Kučerovi a (II.) 

Stanislavovi Hudecovi 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 obvinený (III.) Dušan Lauro (ČRP 14523) sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia neoprávneného štartu podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu I. hlavy 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápasoch 1LD č. 4010 HK Lokomotíva 

Nové Zámky vs. HK Ružinov 99 Bratislava zo dňa 28. 09. 2019 a č. 4014 HK Lokomotíva 

Nové Zámky vs. HOBA Bratislava zo dňa 29. 09. 2019. 

c) Disciplinárne obvinenému (III.) Dušanovi Laurovi 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 16. 

10. 2019. 

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

všeobecnej časti DP SZĽH  uhradiť  čiastku 30,- 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 
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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 d) zodpovedajú previnilec Dušan Lauro a klub HK 

Lokomotíva Nové Zámky. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe rozhodnutí SO SZĽH č. 
16/2019-20 a č. 17/2019-20, ktorými rozhodlo, že „[h]ráč vekovej kategórie kadet Andrej Gúcky (ČL 
28776) odohral stretnutie (...) bez klubom zaevidovaného ostaršenia v IS SZĽH, ćím boli porušené poriadky 
a smernice SZĽH “ a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

Disciplinárne obvinení (I.) a (II.) na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH reagovali riadnym 
ospravedlnením, v rámci ktorého zaslali aj písomné vyjadrenie k veci, ktorým obaja priznali 
pochybenie.  

DK SZĽH konštatuje, že ostaršene, ako matričný úkon, spravidla nezaevidovávajú do IS SZĽH 
tréneri a ani vedúci družstva. Do IS SZĽH ho zapisuje predstaviteľ klubu, pričom tréner a ani 
vedúci družstva, ako športový odborník bez prístupu do IS SZĽH, nemá z pochopiteľných 
dôvodov možnosť odkontrolovať splnenie tejto formálnej náležitosti pre štart hráča priamo v IS 
SZĽH.  

Na druhej strane – a to je pre prerokovávanú vec podstatné – vždy pred zápasom poverený 
zástupca družstva, spravidla vedúci, odkontroluje zápasovú súpisku družstva, ktorú dostane 
v elektronickej podobe do svojho mobilného telefónu. Vzhľadom na to, že vedúci družstva pri 
schvaľovaní zápasovej zostavy dostáva výstup z IS SZĽH, tak hráči, u ktorých v IS SZĽH chýbajú 
akékoľvek náležitosti nevyhnutné pre štart v zápase, sú zvýraznení červenou farbou aj 
s odôvodnením, ktorá náležitosť pre štart u daného hráča chýba. 

Z tohto dôvodu tak DK SZĽH konštatuje, že vedúci družstva, ktorý spravidla kontroluje zápasovú 
súpsiku pred zápasom, mohol a mal mať vedomosť o nesplnení náležitostí nevyhnutných pre štart 
vyššie uvedených troch hráčov. 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 kontroluje zápasovú 
súpisku. Z rovnakého dôvodu, keďže k nedbanlivostnému zavineniu došlo vedúcim družstva, DK 
SZĽH konanie voči trénerom zastavuje. Pri rozhodovaní o výške trestu bola DK SZĽH viazaná 
jednak ustanovením čl. 1 bodom 1.2.2.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho 
poriadku SZĽH (DP SZĽ), ako aj jej rozhodovacou praxou v aktuálnom súťažnom období. 
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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 

 


