
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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/152/21-22 
 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na 

svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2022 vo veci disciplinárne obvineného športového 

odborníka Jaroslava Becka vedenej pod č. PL/152/21-22 takto 

 

rozhodla 

 

 

a) Disciplinárne obvinený Jaroslav Beck sa uznáva vinným zo spáchania 

disciplinárneho previnenia nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, 

Disciplinárnej komisie SZĽH, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH fyzickou 

osobou v zmysle čl. 48 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, 

ku ktorému došlo úmyselným porušením právoplatného uznesenia DK SZĽH č. PL/81/21-22 

zo dňa 4. 3. 2022. 

 

b) Disciplinárne obvinenému sa za to v zmysle čl. 48 bodu 48.1.2 II. oddielu I. hlavy 

osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v spojitosti s čl. 13 a čl. 29 všeobecnej časti 

Disciplinárneho poriadku u k l a d á nepodmienečený trest zastavenia funkcie – hlavného 

trénera, asistenta trénera, vedúceho družstva, manažéra klubu na 12 mesiacov (slovom: 

dvanásť) a pokutu vo výške 3.000,- € (slovom: tritisíc eur) s účinnosťou od 29. 4. 2022. 

 

c) Disciplinárne obvinený je súčasne povinný v zmysle čl. 51.2. písm. b) všeobecnej 

časti DP SZĽH uhradiť čiastku 40,- EUR za zápis trestu uvedeného v tomto uznesení. 

Splatnosť stanoveného poplatku 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 obvinený je 

do toho istého termínu povinný zaslať doklad o zaplatení stanovenej sumy na mailovú adresu 

dkpoplatky@szlh.sk. V prípade, že disciplinárne obvinený nepreukáže zaplatenie stanovenej 

sumy do určeného termínu, budú voči nemu 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 športový odborník Jaroslav Beck 

a klub HK Brezno.  

 

 



Odôvodnenie: 

 

Dňa 4. 3. 2022 DK SZĽH svojím uznesením č. PL/81/21-22 zo dňa 4. 3. 2022 uložila 

športovému odborníkovi Jaroslavovi Beckovi (ďalej len „previnilec“) nepodmienečný trest 

zastavenie funkcie na päť zápasov a pokutu vo výške 200,- € s účinnosťou od 4. 3. 2022 

(ďalej len „uznesenie“) za to, že sa dopustil disciplinárneho previnenia fyzické napádanie 

podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, ku ktorému 

došlo v zápase 1LS č. 717 HK Brezno vs. HK Levice zo dňa 8. 2. 2022. Uznesenie bolo 

previnilcovi a klubu HK Brezno doručené v súlade s Disciplinárnym poriadkom, voči 

rozhodnutiu nepodal odvolanie a v súlade s uvedenou lehotou uhradil pokutu na bankový 

účet SZĽH. Dňa 6. 4. 2022 previnilec prostredníctvom elektronickej pošty informoval 

DK SZĽH, že svoj trest zastavenia funkcie naplnil piatimi zápasmi v 1. lige dorastu ako 

tréner dorasteneckého družstva HK Brezno. DK SZĽH dňa 8. 4. 2022 prostredníctvom 

elektronickej pošty odpovedala previnilcovi, že disciplinárneho previnenia sa dopustili ako 

tréner seniorského družstva HK Brezno v 1. lige seniorov, a preto je povinný tento trest 

vykonať v 1. lige seniorov a nie je možné započítavanie zápasov v inej lige a kategórii. 

Dňa 14. 4. 2022 formou elektronickej pošty poverený funkcionár klubu HK Brezno požiadal 

DK SZĽH o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sakncie pre previnilca, 

pretože dňa 17. 4. 2022 by z uloženého trestu zastavenia funkcie na päť zápasov  vykonal tri 

zápasy, teda viac ako polovicu uloženej sankcie. Vzhľadom na to, že previnilec a ani klub 

HK Brezno nesplnili všetky podmienky na prerokovanie žiadosti upravené v čl. 30 

všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku (doklad o úhrade poplatku za žiadosť), DK SZĽH 

podanú žiadosť neprejednala. 

 

DK SZĽH dňa 22. 4. 2022 prijala formou elektronickej pošty podnet na začatie 

disciplinárneho konania voči previnilcovi od klubu HK STEEL TEAM Trebišov. 

Z predloženého podnetu a priloženej fotodokumentácie, bolo dôvodné začať disciplinárne 

konanie voči previnilcovi, pretože sa mal dopustiť citovaného disciplinárneho previnenia. 

Previnilec sa mal dopustiť disciplinárneho previnenia tým, že aj napriek trestu zastavenia 

funkcie trénera seniorského družstva HK Brezno pôsobil na striedačke družstva v súťažných 

zápasoch 1. ligy seniorov. Konkrétne išlo o barážové zápasy v 1. lige seniorov medzi 

HK Brezno a HK STEEL TEAM Trebišov v dňoch 13. 4. 2022, 14. 4. 2022, 17. 4. 2022, 

18. 4. 2022 a 20. 4. 2022. Previnilec bol dňa 26. 4. 2022 písomne predvolaný na zasadnutie 

DK SZĽH na deň 28. 4. 2022 a zároveň vyzvaný, aby sa v rovnakom dátume písomne 

vyjadril. DK SZĽH bolo dňa 27. 4. 2022 doručené prostredníctvom elektronickej pošty 

písomné vyjadrenie klubu HK Brezno s ospravedlnením sa z neúčasti previnilca a klubu na 

zasadnutí. V písomnom vyjadrení ďalej uviedli, že „nariadenie DK SZĽH č. PL/81/21-22 zo 

dňa 04. 03. 2022, nepodmienečný trest zastavenia funkcie na päť zápasov sme naplnili 

v plnom rozsahu. Tréner Jaroslav Beck nebol ako hlavný tréner HK Brezno nominovaný 

v žiadnom stretnutí SHL, ktoré prebiehalo v dobe plynutia jeho trestu a teda ani žiadnym 

spôsobom neplnil funkciu hlavného trénera tímu HK Brezno. V čase plynutia trestu Jaroslava 

Becka ako hlavného trénera tímu SHL HK Brezno, vykonával funkciu hlavného trénera tímu 

SHL HK Brezno Mgr. Tomáš Turňa, ktorého meno bolo riadne písané v každom zápise 

o stretnutí. Ak sa Jaroslav Beck počas svojho trestu objavil na lavička tímu SHL HK Brezno, 

bol tam len čisto ako člen realizačného tímu, čo sa mu žiadnym uznesením nezakazuje”. 

 

DK SZĽH má za preukázané, že vo vyššie spomenutých zápasoch sa podľa zápisu 

o stretnutí uvádza v kolónke hlavného trénera meno Mgr. Tomáš Turňa a tiež aj meno 

Mgr. Ján Cpin. Z verejne dostupných videozáznamov a fotodokumentácie má DK SZĽH 

taktiež za preukázané, že previnilec sa nachádzal na striedačke HK Brezno, kde aj aktívne 



pôsobil, hoci svojím správaním a rekvizitami (prehodený uterák cez plece, fľaša v ruke 

a pod.) mal budiť dojem, že nevykonával prácu hlavného trenéra družstva ale akého si člena 

realizačného tímu. Túto skutočnosť potvrtdil aj klub HK Brezno v citovanom vyjadrení. 

Takéto konanie previnilca a klubu HK Brezno DK SZĽH považuje za flagrantné a úmyslené 

porušenie uznesenia, ktorým mu bol uložený trest zastavenia funkcie a ktoré chcel takýmto 

spôsobom obísť. Vzhľadom na vyššie popísané mimoriadne závažné konanie previnilca, 

ignoráciu orgánu SZĽH, Disciplinárneho poriadku a neúctu k ostatným členom SZĽH, 

považuje DK SZĽH prejednávanú vec za hodnú osobitného zreteľa. Preto DK SZĽH 

s prihliadnutím na priťažujúce okonlnosti uvedené v ust. čl. 26 a s využitím inštitútu 

mimoriadneho zvýšenia disicplinárnej sankcie podľa ust. čl. 29 bod 3. všeobecnej časti 

Disciplinárneho poriadku rozhodla, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.        

             

 

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 29. 4. 2022 

 

 

 

                    JUDr. Rastislav Jakubovič v.r. 

                   predseda DK SZĽH 
 

 


