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U Z N E S E N I E 
Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

Disciplinárna komisiaSlovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) 

prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov vo veci previnilca Petra 

Ulrycha (ČRP 37998) vedenej pod č. PL/40/20-21 na žiadosť previnilca takto 

 

rozhodla: 

 
 

a) v zmysle článku 30 ods. 1 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH 

previnilcovi Petrovi Ulrychovi dňom 05.05.2021  p o d m i e n e č n e   

o d k l a d á výkon zvyšku trestu 2 zápasov, ktorý mu bol uložený uznesením DK 

SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 03.05.2021 v rozsahu 4 zápasov, 

 

b) previnilcovi stanovuje skúšobnú dobu vtrvaní 3 mesiacov. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Previnilec dňa 04.05.2021 doručil DK SZĽH velektronickej podobe žiadosť o 

podmienečné odloženie zvyšku výkonu trestu zastavenia činnosti, ktorý mu bol uložený 

vyššie spomenutým uznesením v rozsahu 4 zápasov, s odôvodnením, že po uplynutí polovice 

uloženého trestu bude dosiahnutý účel uloženého trestu. Spolu so žiadosťou priložil 

previnilec aj doklad ozaplatení poplatku vzmysle čl. 30 ods. 1 všeobecnej časti 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. DK SZĽH po preskúmaní žiadosti o podmienečnom 

odložení zvyšku výkonu trestu žiadosti previnilca vyhovela, keďže formálne podmienky na 

podmienečné odloženie výkonu zvyšku trestu sú splnené. DK SZĽH konštatuje, že časť 

výkonu trestu, ktorú previnilec už vykonal, splnila svoju sankčnú, výchovnú i preventínu 

funkciu, a súčasne je dostatočou zárukou toho, že sa previnilec obdobného konania 

vbudúcnosti už nedopustí.  

 

DK SZĽH súčasne previnilca upovedomuje, že ak sa v uloženej skúšobnej dobe 

previní tak, že mu za jeho nové previnenie bude uložený nepodmienečný trest, vykoná s 

týmto novým trestom aj zvyšok podmienečne odloženého 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 
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článku 51 ods. 2 písm. b) Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Podané 

odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

 

 

Dňa 05.05.2021    JUDr. Rastislav Jakubovič 

    predseda DK SZĽH 

 


