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

 

PL/152/19-20 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 13.02.2020 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava 

Jakuboviča a členov Branislava Jánoša, a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne 

obvineného rozhodcu Ing. Petra Stana (ČČ 10739) vedenej pod č. PL/152/19-20 takto 

 

      rozhodla 

 

 

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Ing. Petrovi Stanovi (ČČ 

10739) sa v zmysle čl. 40 ods. 5 písm. c) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  

z a s t a v u j e , pretože skutok nie je disciplinárnym previnením. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

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

SZĽH nemusí písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahovať odôvodnenie. Pre úplnosť 

však Disciplinárna komisia pripája k veci krátke vyjadrenie: 

 

 Pre naplnenie skutkovej podstaty akéhokoľvek disciplinárneho previnenia sa vyžaduje 

splnenie nielen formálnych znakov formulovaných v tej, ktorej skutkovej podstate, ale musí 

taktiež dôjsť k naplneniu materiálnej stránky disciplinárneho previnenia. Pod materiálnou 

stránkou je potrebné rozumieť Disciplinárnym poriadkom SZĽH a normami zväzu chránený 

verejný záujem, alebo práva a záujmy konkrétnych osôb. V danom prípade zaujala DK 

stanovisko, že v prejednávanej veci nedošlo k naplneniu materiálnej stránky disciplinárneho 

previnenia, pretože konanie, resp. nekonanie disciplinárne obvineného rozhodcu nezasiahlo 

negatívne do oprávnených záujmov a práv tretích osôb (hráč Southorn v dôsledku 

nesprávnych zápisov v zápise o stretnutí nebol dodatočne disciplinárne postihnutý) a taktiež 

dôsledku konania nedošlo k narušeniu integrity súťaže, pretože toto konanie nedosiahlo 

takúto intenzitu.  

 

 

DK SZĽH prijala toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 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 13.02.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 




