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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 
31. 10. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne obvinenej 
športovej organizácii HC Bulls Vranov (EČČ 172) vedenej pod č. PL/57/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinení HC Bulls Vranov (EČČ 172) sa uznáva vinnou zo spáchania 

disciplinárneho previnenia nedodržania alebo porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH 

právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 bodu 

22.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH tým, že 

nezabezpečila zdravotnú službu v zápase LKA č. 9260 HC Bulls Vranov vs. Prešov Penguins 

zo dňa 28. 09. 2019. 

b) Disciplinárne obvinenej sa za to v zmysle čl. 22 bodu 22.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej 

časti Disciplinárneho poriadku SZĽH u k l a d á  pokuta vo výške 70,- EUR. 

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

DP SZĽH  uhradiť  čiastku 15,- 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), c) zodpovedá previnilec – športová organizácia HC Bulls 

Vranov.  

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 
33/2019-20, ktorým rozhodlo že nezabezpečením lekára stretnutia v zápase Ligy kadetov č 9260 
HC Bulls Vranov – P.H.K. Prešov, n.o. zo dňa 28. 09. 2019 „boli porušené ustanovenia čl. 3.12.3 
a 3.14.4 SP SZĽH,“ a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

Zástupcovia klubu na predvolanie na zasadnutie DK SZĽH reagovali ospravedlnením svojej 
neúčasti, ku ktorému priložili aj písomné stanovisko k veci. Manažér mládeže disciplinárne 
obvinenej p. Juraj Rudy v ňom uviedol, že „zápas kadetov sa neodohral nakoľko nám nedošiel lekár, 
ktorého na poslednú chvíľu stiahli do práce a neposlal nám náhradu, ale ani nikto to neskontroloval pred zápasom 
a nenahlásil mi to, aby som zabezpečil náhradu.“ 

DK SZĽH konštatuje, že v zmysle bodu 3.12.3 Súťažného poriadku SZĽH je povinnosťou 
organizátora zápasu „zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu seniorov, juniorov, dorastencov, 
žien, kadetov a žiakov prítomnosť zdravotníckeho pracovníka.“ Nedodržanie uvedenej povinnosti má za 
následok jednak športovo-technické (kontumácia zápasu v neprospech družstva) a súčasne aj 
disciplinárne následky. 

Podľa čl. 4 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH „[n]a zodpovednosť za disciplinárne 
previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné 
zavinenie.“ Skutková podstata nedodržania alebo porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH 
právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 bodu 22.1.1 II. 
oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH neustanovuje ako jednu 
z podmienok jej naplnenie úmysel. Z tohto dôvodu dospela DK SZĽH k záveru, že disciplinárne 
obvinená, ako organizátor zápasu, je plne disciplinárne zodpovedná za neprítomnosť lekára na 
stretnutí. 

Z tohto dôvodu DK SZĽH pristúpila k uloženiu sankcie pokuty, pričom pri určovaní výšky 
vychádzala zo svojej ustálenej rozhodovacej činnosti z predchádzajúcich sezón tak, aby bol 
naplnená represívna, prevenčná a výchovná funkcia trestu. 

 

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 31. 10. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 


