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Rozhodnutie SK SsZĽH č. 04 (2021/2022) 
 

zo zasadnutia Súťažnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konalo dňa 14.10.2021 

 

 

Na základe doručeného zápisu o stretnutí resp. informácii z IS SZĽH zo stretnutia 

I. ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5314, zo dňa 18.9.2021, družstiev HK Brezno a HT 

MHK 32 Liptovský Mikuláš, SK SsZĽH pri kontrole predzápasového zápisu o stretnutí 

dňa 29.9.2019 prišla na nedostatky zo strany trénera hosťujúceho družstva v zmysle SP 

SZĽH. Následne zaslala SK SsZĽH zainteresovaným stranám (trénera hosťujúceho 

družstva, štatistika stretnutia, rozhodcovia stretnutia) na vyjadrenie sa do 8.10.2021. SK 

SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla 14.10.2021. 

 

a) Na základe doručeného zápisu o stretnutí, informácii z IS SZĽH zo stretnutia I. ligy 

mladších žiakov 5. ročník č. 5314, zo dňa 18.9.2021, družstiev HK Brezno a HT 

MHK 32 Liptovský Mikuláš a doručených vyjadrení, SK SsZĽH rozhodla že nedošlo 

k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku 

resp. nedošlo k neoprávnenému štartu hráčov družstva HT MHK 32 Liptovský 

Mikuláš na stretnutí č. 5314, zo dňa 18.9.2021, družstiev HK Brezno a HT MHK 32 

Liptovský Mikuláš. Odôvodnenie: SK SsZĽH prijala vyjadrenia športových 

odborníkov (činovníkov stretnutia), ktorí boli účastníkmi stretnutia, vzhľadom na 

uvedené skutočnosti, že stretnutie sa začalo s oneskorením o 45 minút. To znamená, 

že žiadny z hráčov neštartoval v stretnutí proti SP SZĽH s dôsledkami kontumácie 

stretnutia. Štatistik stretnutia a rozhodcovia stretnutia porušili SP SZĽH spolu s 

ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH . Hráči obidvoch družstiev 

nemôžu trpieť za pochybenia a nesplnenie si povinností zo strany organizátora zápasu 

a rozhodcov stretnutia. 

 

b) Tréner HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, Martin Šoltís, si splnil povinnosti trénera 

v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a neprevinil sa voči SP SZĽH. 

 

c) Štatistik stretnutia, Tereze Belková, si nesplnil povinnosti štatistika v zmysle 

nariadení SZĽH a SsZĽH resp. ods. IV. Usmernenia SsZĽH – V prípade že sa 

stretnutie začne s oneskorením, táto skutočnosť musí byť uvedená v poznámkach v 

zápise o stretnutí. Avšak ak sa stretnutie začne s oneskorením, musí byť zmenený aj 

čas začiatku stretnutia na prednej strane zápisu o stretnutí. Tento prípad odstupuje 

SK SsZĽH na doriešenie DK SsZĽH. 
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d) Rozhodcovia stretnutia, Leoš Turčan a Šimon Slivka, si nesplnili povinnosti 

rozhodcov v zmysle čl. V, ods. 6.5.6.5 SP SZĽH a previnili sa voči SP SZĽH resp. 

ods. IV. Usmernenia SsZĽH – V prípade že sa stretnutie začne s oneskorením, táto 

skutočnosť musí byť uvedená v poznámkach v zápise o stretnutí. Avšak ak sa stretnutie 

začne s oneskorením, musí byť zmenený aj čas začiatku stretnutia na prednej strane 

zápisu o stretnutí. Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie DK SsZĽH. 

 

 

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor 

SsZĽH v zmysle SP SZĽH. 

 

 

          Mgr. Andrej Jakubec, v. r.                                                Peter Matejka, v. r. 

              predseda SK SsZĽH                                                          RSS SsZĽH 


