
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC       PHONE: +421 2 32 340 901 / +421 2 32 340 920       MAIL: SZLH@SZLH.SK   

 

 

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

 

PL/3/20-21 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 10.12.2020 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava 

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

veci disciplinárne obvinenej športovej organizácie HT MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z. 

(EČČ 152) vedenej pod č. PL/3/20-21 takto 

 

rozhodla 

 

 

a) Disciplinárne obviná športová organizácia HT MHK 32 Liptovský Mikuláš o.z. 

(EČČ 152) sa uznáva vinnou zo spáchania disciplinárneho previnenia výtržnosti a fyzické 

napádanie  podľa čl. 2 bodu 2.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku 

SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4188 HT MHK 32 Liptovský Mikuláš  vs. 

LIBA ACADEMY 11 Košice zo dňa 10.10.2020 tým, že došlo v priestoroch trestnej lavice 

k fyzickému napadnutiu hosťujúceho hráča jedným z domácich divákov. 

 

b) Disciplinárne obvinenej športovej organizácii sa za to v zmysle čl. 2 bodu 2.1.1.1 

II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku u k l a d á pokutu vo výške 

300,- EUR. 

 

c) Disciplinárne obvinená športová organizácia je súčasne povinná v zmysle čl. 51.2. 

písm. b) všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 30,- EUR za zápis trestu uvedeného 

v tomto uznesení. Splatnosť stanoveného poplatu 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 obvinená športová organizácia je do toho istého termínu povinná zaslať doklad 

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

disciplinárne obvinená športová organizácia 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 SZĽH. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude 

sa považovať za neuhradenú. 

   

 

Za výkon rozhodnutia podľa písm. b), c)  zodpovedá klub HT MHK 32 Liptovský Mikuláš 

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 10.12.2020 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 


