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U z n e s e n i e : 
Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

PL/121/19-20 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 23.01.2020 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava 

Jakuboviča a členov Branislava Jánoša a Vladimíra Kontšeka a Matúša Mészárosa vo 

veci disciplinárne obvinenej športovej organizácie HK Mládež Michalovce o.z. (EČČ 

065) vedenej pod č. PL/121/19-20 takto 

 

rozhodla 

 

 

a) Disciplinárne obviná športová organizácia HK Mládež Michalovce o.z. (EČČ 065) 

sa uznáva vinnou zo spáchania disciplinárneho previnenia neuhradenie štartovného podľa 

bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom, ku ktorému došlo neuhradením splátok štartovného 

č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019 ku dňu 23.01.2020. 

 

b) Disciplinárne obvinenej športovej organizácii sa za to v zmysle bodu 2.8 Smernice 

SZĽH o štartovnom v spojitosti s článkom 2 bodom 2.2  I. oddielu II. hlavy osobitnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á napomenutie. 

 

c) Disciplinárne obvinenej organizácii sa zároveň v zmysle článku 39 V. hlavy 

všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku v spojitosti s článkom 2 bodom 2.2  I. oddielu II. 

hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku ukladá ochranné opatrenie spočívajúce 

v povinnosti zaplatiť zameškané splátky na štartovnom č. 1 a č. 2 v plnej výške najneskôr do 

01.02.2020.  

   

 

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. c)  zodpovedá klub HK Mládež Michalovce o.z. 

 

 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Podľa ustanovenia čl. 40 ods. 3 písm. f) Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 4 ZA prijatie rozhodnutia a 

0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia. 



 

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 

Disciplinárnej komisie SZĽH na Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje 

sumou podľa článku 51 ods. 2 písme. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH. Podané odvolanie nemá odkladný účinok.  

 

 

V Bratislave dňa 23.01.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 




