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DK SZH sa na svojom zasadnutí zaoberala okrem iného stretnutím XB-4 a žiadosťou 

o odpustenie zvyšku trestu pre hráča A. Ivanova a rozhodla: 

1.  R-24 Boris Sivák, odobratý RP, diskvalifikácia so správou, XB-4 

 

DP SZH časť B, II. 2 nešportové správanie 

Trest: PP  30,- Eur a ZSČ na 1 stretnutie nepodmienečne 

 

Odôvodnenie: 

Na základe zápisu o stretnutí a správy rozhodcov a delegáta stretnutia XB-4 sa 

DK SZH zaoberala disciplinárnym previnením hráča HC Štart N. Zámky B. 

Siváka, ktorý v čase 59:57 bol diskvalifikovaný v zmysle pravidiel hádzanej 

8:10 c. 

Preskúmaním podkladov DK SZH označuje previnenie hráča ako mimoriadne 

nešportové v zmysle pravidiel hádzanej a trest bol uložený ako je uvedené vo 

výrokovej časti. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 

dní od doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

 

Ing. Anton Gregor, v.r. 

  predseda DK SZH 

 

 

     2.    k R-14 A. Ivanov , HC Nové Zámky – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu         

A. Ivanov, trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa  a zvyšnú časť trestu  

mení na podmienečný trest do konca súťažného ročníka 2012/2013v zmysle čl. 

18 DP SZH časť A a v nadväznosti na čl. 6, bod 2 toho istého predpisu. 

 

Odôvodnenie: 

Na základe žiadosti HC Štart N. Zámky o odpustenie trestu hráčovi A. Ivanovovi 

a po vykonanej kontrole formálnych náležitostí v zmysle DP SZH, DK SZH 

pôvodne uložený trest od 8.11.2012 do 7.3.2013 odpúšťa.  DK SZH rozhodla tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, pričom  Rozhodnutie sa opiera 

o čl. 18 DP SZH časť A v nadväznosti na čl. 6, bod 2 DP SZH časť A, kde 

zostávajúcu časť trestu mení DK SZH na podmienečný do konca súťažného 

ročníka 2O12/2013. 
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DK SZH vo svojej rozhodovacej právomoci vzala na vedomie priťažujúce 

a poľahčujúce okolnosti tak ako to ukladá DP SZH čl. 13, 14 a má za to, že 

disciplinárne konanie a trest  doposiaľ vykonaný, splnil svoj výchovný cieľ a účel 

s ohľadom na osobu previnilca, jeho konanie a správanie pred,  počas 

a po  disciplinárnom konaní  a vynesení trestu,  ako aj s ohľadom na samotný 

charakter previnenia.  

 

Poučenie: 

V zmysle čl. 18 DP SZH časť A  proti rozhodnutiu nie je možné sa odvolať 

a rozhodnutie je konečné.  

 

 Ing. Anton Gregor, v.r. 

  predseda DK SZH 

 


