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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 
21. 11. 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 
Mládež HC 46 Bardejov vedenej pod č. PL/71/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

a) Disciplinárne obvinená Mládež HC 46 Bardejov (EČČ 166) 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 

zápas LKA č. 9240 LIBA ACADEMY 11 Košice vs. Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 14. 09. 

2019. 

b) Disciplinárne obvinenej sa za to v zmysle čl. 3 bodu 3.1.5.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á  pokuta 340,- 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 stanovenej sankcie a poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia 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 obvinená je do toho istého termínu povinná zaslať doklad 

o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že 

disciplinárne obvinená nepreukáže zaplatenie stanovenej sumy do určeného termínu, budú 

voči nej 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 
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SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za 

neuhradenú.  

Za výkon rozhodnutia podľa písm. c) zodpovedá previnilec Mládež HC 46 Bardejov. 

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. 
38/2019-20, ktorým rozhodol, že „[d]ružstvo Mládež HC 46 Bardejov sa previnilo voči čl. 6.2.1, 7.6.1.2 
SP SZĽH,“ a súčasne vec po rozhodnutí o kontumačnom výsledku postúpilo DK SZĽH. 

Na predvolanie DK SZĽH disciplinárne obvinená nijakým spôsobom nereagovalo, DK SZĽH tak 
pri rozhodovaní vychádzala z odôvodnenia rozhodnutia SO SZĽH, kde sa uvádza, že „V daný 
termín sa mi na zraze hlásilo iba 8 hráčov z toho 1 brankár, mali sme veľkú maródku, takže zo zdravotných 
dôvodov sme nevycestovali.“ 

DK SZĽH po preskúmaní dôkazových materiálov konštatuje, že disciplinárne obvinená sa 
dopustila disciplinárneho previnenia zavineného nedostavenia sa na zápas. Uvedené tvrdenia 
vychádzajúce z rozhodnutia SO SZĽH č. 38/2019-20 však disciplinárne obvinená nijakým 
spôsobom nepotvrdila v takej miere, aby mohla sa zbaviť svojej disciplinárnej zodpovednosti. DK 
SZĽH v tejto súvislosti poukazuje na čl. 4 ods. 1 všeobecnej časti DP, podľa ktorého „[n]a  
zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z  nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok 
neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.“ DK SZĽH konštatuje, že nebolo preukázané, žeby 
disciplinárne obvinená vynaložila všetko úsilie na to, aby zamedzila škodlivému účinku svojho 
konania. Z tohto dôvodu pri rozhodovaní o treste DK SZĽH vychádzala zo sadzby stanovenej 
Disciplinárným poriadkom. 

 

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 21. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


