
 

1 
 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 02 (2021/2022) 

 
zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konalo dňa 

29.09.2021 

 

Podkladom pre rozhodnutia, pokyny a usmernenia bolo dosiahnutie zjednotenia 

postupu v rámci regionálnych Disciplinárnych komisií a Disciplinárnej komisie SZĽH. 

Disciplinárna komisia SsZĽH vydáva nasledovné usmernenia, pokyny a rozhodnutia. 

 

 Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len 

„DK“) sa zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len 

„SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj 

podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu 

emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným 

skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia 

a rozhodnutia v tomto poradí: 

 

Napomenutie č. 01/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach 

v pôsobnosti SsZĽH: 

 

1.1 Zápas č. 8382 - Nepriradený trest ZDR (zdržiavanie hry) hráčskej lavici alebo 

konkrétnemu hráčovi, prázdne miesto. 

Napomenutie: CIBUĽOVÁ, Viktória - HK Brezno 

 

1.2 Zápas č. 8382 – Zápis nepodpísaný vedúcim hosťujúceho družstva pred a po zápase. 

SMS nebola odoslaná zo systému. 

Napomenutie: PŠENÁK, Peter, Ing. (štatistik) - HC 07 Detva 

   KRSEK, Dušan, Ing. - HKM Zvolen – mládež 

 

1.3 Zápas č. 8362 – Zápis nepodpísaný vedúcim hosťujúceho družstva pred a po  

zápase. SMS bola odoslaná zo systému. 

Napomenutie: HANOUSKOVÁ, Iva (štatistik) - BARANI Banská Bystrica 

   LANGER, Dušan, Ing. - MŠHK-mládež Prievidza 

 

1.4 Zápas č. 8308 – Zápis nepodpísaný vedúcim domáceho družstva pred zápasom.  

SMS bola odoslaná zo systému. Zápis nepodpísaný vedúcim domáceho družstva  po 

zápase. SMS nebola odoslaná zo systému 

Napomenutie: GAŽÚROVÁ, Veronika (štatistik) - MsHKM Žilina 

   Kubáň Ivan - MsHKM Žilina 

 

1.5 Zápas č. 7308 - Začiatok zápasu sa uskutočnil skôr ako mal začať, avšak tento 

začiatok nebol zmenený v zápise o stretnutí na prednej strane. 

Napomenutie: PECNÍKOVÁ, Alexandra (štatistik) – MHK Ružomberok 
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1.6 Zápas č. 7306 - Neuvedené meno lekára hostí – nemohol potvrdiť zápis v kolónke 

hostia. 

Napomenutie: GAŽÚROVÁ, Veronika (štatistik) - MsHKM Žilina 

 

1.7 Zápas č. 7304 - Začiatok zápasu sa uskutočnil skôr ako mal začať, avšak tento 

začiatok nebol zmenený v zápise o stretnutí na prednej strane. 

Napomenutie: KUBÍKOVÁ, Katarína, Ing. (štatistik) – HK ‘95 Považská Bystrica 

 

1.7 Zápas č. 6324 + č. 6325 + č. 6326 - Neuvedené obdržané góly brankárov. Chybne 

uvedený začiatok a koniec zápasu. HL usporiadateľ potvrdil svoju prítomnosť po 

úradnom začiatku stretnutia! Neuvedené obdržané góly brankárov. Neuvedený 

začiatok a koniec stretnutia. Vedúci družstva domácich potvrdil predzápasovú 

zostavu až 8 minút po začiatku stretnutia. 

Napomenutie: VICENOVÁ, Alžbeta (štatistik) - MsHKM Žilina 

   VICENOVÁ, Radoslava (štatistik) - MsHKM Žilina 

   VICENOVÁ, Sára (štatistik) - MsHKM Žilina 

 

1.8 Zápas č. 6328 + č. 6331 - Tréner domácich bol uvedený do zápisu manuálne 

(Martin Šoltís). 

Napomenutie: GOMBOVÁ, Petra, Mgr. (štatistik)  - HT MHK 32 Lipt.Mikuláš 

 

1.9 Zápas č. 6317 + č. 6318 + č. 6319 - Tréner domácich a hostí aj vedúci domácich a 

hostí potvrdil predzápasovú zostavu až po úradnom začiatku stretnutia. Neskoré 

odoslanie SMS z IS – zodpovedný štatistik. Zápis nepodpísaný vedúcim 

hosťujúceho družstva pred  zápasom. SMS bola odoslaná zo systému 

Napomenutie: HANOUSKOVÁ, Iva, SOCHOVÁ, Helena - BARANI Banská 

Bystrica 

 

1.10 Zápas č. 5303 + č. 5304 + č. 5305 – Nepriradený trest hráčovi PODR ale prázdne 

miesto. Neuvedené obdržané góly hostí. Nepriradený trest hráčovi DRZ ale prázdne 

miesto. Začiatok zápasu neskôr (uvedený v poznámkach), avšak nezmenený 

začiatok stretnutia v zápise o stretnutí na prednej strane. 

Napomenutie: SZIMANSKÝ, Patrik – (štatistik) - MHA Martin. 

 

1.11 Zápas č. 5306 + č. 5307 + č. 5308 - Nepriradené obdržané góly brankárom. Tréner 

domácich  aj vedúci domácich a hostí potvrdil predzápasovú zostavu až po úradnom 

začiatku stretnutia.  

Napomenutie: ONDRUŠÍKOVÁ, Dominika (štatistik)  - HKM Rimavská Sobota 

 

1.12 Zápas č. 5309 + č. 5310 + č. 5311 - Všetci činovníci družstiev boli uvedený 

manuálne. Neuvedená časť účasť brankárov. Zápis nepodpísaný vedúcim 

hosťujúceho a domáceho družstva pred a po zápase. SMS nebola odoslaná zo 

systému. Nepriradený trest hráčovi PODR, ale prázdne miesto. 

Napomenutie: KRAJČIOVÁ, Vlasta, Bc. (štatistik)  - MŠHK - mládež Prievidza 

 

1.13 Zápas č. 5312 - Neskoré odovzdanie súpisky domáceho družstva. 

Napomenutie: TURŇA, Peter, Mgr. (tréner) – HK Brezno 
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Rozhodnutie č. 02/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)  
Popis situácie: Podnet na štatistika (PŠENÁK, Peter, Ing.) č. 6348, č. 6349, č. 6350 zo dňa 

25.09.2021 - HC 07 Detva 

Nedostatky:  a./ neuvedený začiatok a koniec stretnutia 

b./ neuvedený čas účasti brankárov 

c./ neuvedené obdržané góly brankárov 

d./ Zápis nepodpísaný vedúcim domáceho družstva pred a po zápase, SMS 

nebola odoslaná zo systému.  

e./ Zápis (6348) nepodpísaný trénerom hosťujúceho družstva pred a po zápase. 

SMS nebola odoslaná zo systému – pochybenie štatistik. neuvedená časť účasti 

brankárov. 

f./ Zápis (6350) nepodpísaný trénerom hosťujúceho družstva pred a po zápase, 

SMS nebola odoslaná zo systému. 

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy 

disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a 

smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), 

následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že 

nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.  

Sankcie DK: HC 07 Detva vo výške - 15,- € (slovom: pätnásť EUR). Úhradu poplatku je 

potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. 

V zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH je potrebné uhradiť čiastku prerokovanie a zápis 

trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa 

doručenia resp. do 08.10.2021. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis 

disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky 

(hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia 

previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa 

považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný 

uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, 

bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej 

povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.  

Variabilný symbol: 02022122 

Upozornenie DK SsZĽH: Žiada aby klub HC 07 Detva zabezpečil kvalifikovaných 

funkcionárov mimo ľadovej plochy. 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 Detva.  

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 03/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)  
Popis situácie: Podnet na štatistika (SOLIN, Peter, Ing.) č. 6320 + č. 6321 zo dňa 25.09.2021 - 

HK Spartak Dubnica nad Váhom 

Nedostatky:  a./ Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. (6320) 

b./ Neuvedené obdržané góly brankárov. (6320) 

c./ Všetci činovníci družstiev boli uvedený manuálne. (6320)  

d./ Zápis bodov a skóre nesrpávny (6320) 

e./ Chybne uvedené časti účasti (B1A má 30 min a B1B+B2B má 60 minút). 

(6321) 

f./ Neuvedené obdržané góly brankárov. (6321) 

g./ Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. (6321) 
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h./ Tréner domácich a hostí aj vedúci domácich a hostí potvrdil predzápasovú 

zostavu až po úradnom začiatku stretnutia čas 10:15 hod. – neskoré odoslanie 

SMS. (6321) 

i./ Všetci činovníci družstiev boli uvedený manuálne. (6321) 

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy 

disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a 

smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), 

následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že 

nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.  

Sankcie DK: HK Spartak Dubnica nad Váhom vo výške - 15,- € (slovom: pätnásť EUR). 

Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 

5351. 

V zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH je potrebné uhradiť čiastku prerokovanie a zápis 

trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa 

doručenia resp. do 08.10.2021. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis 

disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky 

(hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia 

previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa 

považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný 

uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, 

bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej 

povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.  

Variabilný symbol: 03022122 

Druhé Upozornenie DK SsZĽH: Žiada aby klub HK Spartak Dubnica nad Váhom 

zabezpečil kvalifikovaných funkcionárov mimo ľadovej plochy. 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Spartak Dubnica nad Váhom.  

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 04/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)  
Popis situácie: Podnet na usporiadateľ stretnutia (Šťastná Karolína) SPORT TREND Žiar 

n.Hronom -  č. 5315 + č. 5316 + č 5317 zo dňa 18.09.2021. 

Nedostatky:  a./ Neuvedená časť účasti brankárov (5315)  

b./ Neuvedené obdržané góly brankárov (5315) 

c./ Neuvedený začiatok a koniec stretnutia (5315) 

d./ Neuvedené meno lekára hostí (5315) 

e./ Neuvedená účasť účasti brankárov (5316) 

f./ Neuvedené obdržané góly brankárov (5316) 

g./ Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. (5316) 

h./ Neuvedená časť účasti brankárov (5317) 

i./ Neuvedené obdržané góly brankárov (5317) 

j./ Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. (5317)  

k./ Neuvedený tréner hostí (5317) 

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy 

disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a 

smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), 

následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že 

nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.  
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Sankcie DK: SPORT TREND Žiar n. Hronom vo výške - 15,- € (slovom: pätnásť EUR). 

Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 

5351. 

V zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH je potrebné uhradiť čiastku prerokovanie a zápis 

trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa 

doručenia resp. do 08.10.2021. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis 

disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky 

(hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia 

previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa 

považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný 

uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, 

bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej 

povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.  

Variabilný symbol: 04022122 

Upozornenie DK SsZĽH: Žiada aby klub HK SPORT TREND Žiar n. Hronom 

zabezpečil kvalifikovaných funkcionárov mimo ľadovej plochy. 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK SPORT TREND Žiar n. Hronom.  

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie disciplinárneho konania č. 05/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, 

Reporty zápasov) 

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 05/02/2021/2022. 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 7368. 

Stav konania :  

Odoslané žiadosti o vyjadrenie sa k dotknutým subjektom. 

Na vedomie:  SPORT TREND Žiar n.Hronom 

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie disciplinárneho konania č. 06/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, 

Reporty zápasov) 

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 06/02/2021/2022. 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 5314. 

Stav konania :  

Odoslané žiadosti o vyjadrenie sa k dotknutým subjektom. 

Na vedomie:  Súťažná komisia SsZĽH. 

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie disciplinárneho konania č. 07/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, 

Reporty zápasov) 

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 07/02/2021/2022. 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 6322. 

Stav konania :  

Odoslané žiadosti o vyjadrenie sa k dotknutým subjektom. 
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Na vedomie:  HK ‘95 Považská Bystrica. 

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie disciplinárneho konania č. 08/02/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, 

Reporty zápasov) 

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 08/02/2021/2022. 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 7368. 

Stav konania :  

Odoslané žiadosti o vyjadrenie sa k dotknutým subjektom. 

Na vedomie:  HK Sport Trend Žiar nad Hronom. 

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

DK SsZĽH upozorňuje kluby, rozhodcov, činovníkov mimo ľadu a všetky ďalšie 

zúčastnené osoby, ktoré sa podieľajú na vedení, organizácii, priebehu a spolupráci pri 

majstrovských stretnutiach ľadového hokeja, ktoré sú v pôsobnosti SsZĽH na dôsledné 

dodržiavanie smerníc, stanov a poriadkov SZĽH, nových pravidiel ľadového hokeja od 

sezóny 2021/2022 a ostatných súvisiacich listín. 

 

 

              JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r. 

              predseda DK SsZĽH                                                          RŠR SsZĽH 

 

           

 


