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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 
24. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Branislava Jánoša a Branislava Kvetana (prostredníctvom telemostu) vo veci 
disciplinárne obvinenej športovej organizácii Ha Slávia Prešov (EČČ 174) vedenej pod č. 
PL/50/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinení Ha Slávia Prešov (EČČ 174) 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 

zápasy 1LD č. 4155 Ha Slávia Prešov vs. P.H.K. Prešov zo dňa 12. 10. 2019 a č. 4159 P.H.K. 

Prešov vs. Ha Slávia Prešov zo dňa 13. 10. 2019. 

b) DK SZĽH podľa čl. 28 ods. 2 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH u p ú š ť a  

od uloženia disciplinárnej sankcie disciplinárne obvinenej. 

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. 
27/2019-20 a č. 28/2019-20, ktorými rozhodlo, že nepricestovaním na zápasy 1. ligy dorastu č. 
4155 Ha Slávia Prešov vs. P.H.K. Prešov zo dňa 12. 10. 2019 a č. 4159 P.H.K. Prešov vs. Ha Slávia 
Prešov zo dňa 13. 10. 2019 sa „[d]ružstvo HA Slávia Prešov sa previnilo voči čl. 7.6.1.2 SP SZĽH,“ 
a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

V mene disciplinárne obvinenej sa po predvolaní na zasadnutí DK SZĽH zúčastnil štatutárny 
zástupca športovej organizácie Mgr. Ján Kentoš. Vo svojej výpovedi zhrnul celú genézu 
fungovania klubu Ha Slávia Prešov, pričom za jeden z rozhodujúcim prelomov považoval 
rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa stredných škôl, z marca 2019, 
v dôsledku ktorého sa neotvorila pre školský rok 2019/2020 športová trieda prvákov na gymnáziu 
na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove. V dôsledku toho podľa Mgr. Jána Kentoša klesol počet 
hráčov dorastu Ha Slávia Prešov pred sezónou 2019/2020 na počet 13 hráčov. 
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Mgr. Ján Kentoš na zasadnutí DK SZĽH uviedol, že napriek tomuto počtu, od ktorého treba 
odrátať aj ďalších dvoch hráčov, ktorí následne odišli do klubo Extraligy dorastu, sa športová 
organizácia Ha Slávia Prešov rozhodla prihlásiť svoje družstvo dorastencov do 1. ligy dorastu 
v sezóne 2019/2020. Následne po absolvovaní predsúťažného obdobia disciplinárne obvinená 
športová organizácia najala na post hlavného trénera dorasteneckého družstva trénera p. Antona 
Rojka, s ktorým sa po čase rozhodla disciplinárne obvinená ukončiť zmluvný vzťah. 

V dôsledku toho na znak vyjadrenia nesúhlasu s postupom disciplinárne obvinenej podľa slov 
Mgr. Jána Kentoša sa rodičia na spoločnom stretnutí s p. Anton Rojkom dohodli na zorganizovaní 
protestu. Jedna z rodičiek uviedla, že zmobilizuje piatakov a šiestakov a esemeskami vyzve hráčov 
dorastu, aby v stredu, 09. 10. 2019, neprišli na tréning, ktorí hráči dorastu mali v rámci spoločného 
vyučovania na gymnáziu na Ul. Ľ. Podjavorinskej. Mgr. Ján Kentoš uviedol, že v stredu, 09. 10. 
2019 sa tréningovej jednotky nezúčastnilo sedem hráčov dorastu, ktorí následne dostali v škole 
neospravedlnenú hodinu. Okrem toho, sa niektorí hráči dorastu disciplinárne obvinenej údajne 
v piatok, 12. 10. 2019 zúčastnili rozlúčky s trénerom p. Antonom Rojkom. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti disciplinárne obvinená športová organizácia nemala vedomosť, 
či „štrajkujúci“ hráči sa v sobotu, 13. 10. 2019, dostavia na zápas 1LD č. 4155 Ha Slávia Prešov vs. 
P.H.K. Prešov. Z tohto dôvodu sa preto športová organizácia rozhodla upovedomiť svojho 
súpera, že sa zápasu č. 4155, ako aj č. 4159 P.H.K. Prešov vs. Ha Slávia Prešov na druhý deň 
nezúčastnia. Následne dňa 17. 10. 2019 došlo aj k odhláseniu družstva dorastu disciplinárne 
obvinenej zo súťaže 1. liga dorastu v sezóne 2019/2020. 

Mgr. Ján Kentoš záverom požiadal DK SZĽH o prehodnotení uloženia pokuty vo výške 6640 
EUR, ktorá bola športovej organizácii uložená rozhodnutím SO SZĽH č. 32/2019-20 v zmysle čl. 
III ods. 2 Smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej 
súťaže SZĽH, vzhľadom na to, že takáto pokuta by bola pre športovú organizáciu likvidačná. 

DK SZĽH v prvom rade konštatovala, že nie je odvolacím orgánom voči rozhodnutiu SO SZĽH 
č. 32/2019-20, ktorým bol disciplinárne obvinenej vyrúbený poplatok vo výške 6640 EUR. Preto 
DK SZĽH odkázala disciplinárne obvinenú v zmysle bodu 9.2.6 Súťažného poriadku SZĽH na 
Výkonný výbor SZĽH. 

DK SZĽH následne prešla k vecnému preskúmaniu veci, pričom nepovažovala za rozhodujúce 
skúmať a dokazovať pravdivosť tvrdení, ktoré na zasadnutí predniesol Mgr. Ján Kentoš. Podľa 
právneho názoru DK SZĽH ani uvedené skutočnosti nezakladajú liberáciu disicplinárne obvinenej 
spod disciplinárnej zodpovednosti za disciplinárne previnenie nedostavenia sa na zápas podľa čl. 
3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. DK SZĽH preto 
rozhodla tak, ako je uvedené v písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Pokiaľ ide o rozhodnutie o výške trestu, DK SZĽH uvádza nasledovné. V zmysle čl. 24 ods. 2 
všeobecnej časti DP SZĽH „Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne 
sankcie plnili nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu.“ DK SZĽH vo svojej rozhodovacej 
praxi akcentuje predovšetkým preventívnu funkciu všetkých uložených trestov, t.j. snahu 
o prevýchovu previnilca tak, aby sa podobného konania v budúcnosti už nedopustil. V tejto 
súvislosti DK SZĽH poukazuje na skutočnosť, že dorastenecké družstvo disciplinárne obvinenej 
sa už zo súťaže 1. ligy dorastu 2019/2020 odhlásilo, a tak akákoľvek preventívna a výchovná 
funkcia trestu pro futuro je v tomto prípade irelevantná.  

V zmysle bodu čl. 3 bodu 3.1.3.3 a 3.1.3.4 II. hlavy II. oddielu osobitnej časti DP SZĽH uloží DK 
SZĽH za disciplinárne previnenie zavineného nedostavenia sa na zápas športovej organizácii 
pokutu vo výške 250 EUR za prvé previnenie a za každé ďalšie vo výške 500 EUR. Pri ukladaní 
disciplinárnych sankcií DK SZĽH musí postupovať v zmysle zásad spravodlivého procesu, a brať 
na zreteľ majetkové a finančné pomery disciplinárne obvinenej. Súčasne pri rozhodovaní o výške 
trestu musí v rámci voľnej miery úvahy reflektovať aj mieru zavinenia. V prerokovávanej veci sa 
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síce disciplinárne obvinená neliberovala, no jej miera zavinenia za disciplinárne previnenie bola 
výrazne zmenšená. Súčasne vzhľadom na vyrúbenie poplatku od SO SZĽH za odhlásenie sa zo 
súťaže by akýkoľvek ďalší finančný trest, vzhľadom na výšku poplatku od SO SZĽH, bol 
minimoriadne samoúčelný. Z tohto dôvodu sa DK SZĽH rozhodla, keďže boli splnené formálne 
i materiálne predpoklady, k upusteniu od uloženia trestu v zmysle čl. 28 ods. 2 všeobecnej časti 
Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

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 24. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


