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Zápisnica Súťažnej komisie č. 04 (2021/2022) 

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

 

 

Prítomní: Andrej Jakubec, Ľuboš Jakubec, Jozef Babinský, Peter Matejka (prísediaci), 

Igor Hus (prísediaci), Rastislav Krpelec (prísediaci) 

 

 

1.   Predseda SK SsZĽH – Andrej Jakubec otvoril zasadnutie Súťažnej komisie 

SsZĽH(ďalej len „SK“). 

 

2.   SK  sa zaoberala doručenými reportmi zo SZĽH, informáciami z  IS SZĽH, 

podnetmi zo strany riadiaceho orgánu. 

 

3.   SK  sa zaoberala kontrolou zápisov o stretnutí v rámci súťaží SsZĽH za obdobie 

od 05.10.2021 do 14.10.2021 

 

4.   Na základe bodu č.2 a č.3 SK analyzovala všetky predložené informácie 

a následne rozhodovala a posudzovala jednotlivé prípady a udalosti. SK vyhotovila 

prílohu dokumentu a to Výsledky SK a podnety na Disciplinárnu komisiu SsZĽH 

(ďalej len „DK“), ktorý obsahoval informácie pre DK. 

 

5.   SK rozhodovala o skutočnostiach zápasu č. 5314, zo dňa 18.9.2021, družstiev HK 

Brezno a HT MHK 32 Liptovský Mikuláš 

 

6.   SK spolu s KR, DK a RSS riešila problematiku nedostatkov zo strany činovníkov 

stretnutí v rámci súťaží SsZĽH ako aj možnosti riešenia.  

 

7.   Diskusia v rámci aktuálnej epidemiologickej situácie a možností v rámci rôznych 

opatrení v zmysle „COVID automatu“. 

 

8.   RSS – p. Peter Matejka informoval o aktuálnych udalostiach resp. informáciách 

v rámci súťaží SsZĽH ako aj organizácie zápasov. 

 

9.   Diskusia v rámci rôznych tém a riešení ohľadne súťaží SsZĽH (SK+DK+KR). 

 

10.   Predseda SK SsZĽH – Andrej Jakubec poďakoval všetkým za účasť a ukončil 

zasadnutie. 
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SK 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, usmernení, stanov a poriadkov SZĽH, nových pravidiel ľadového 

hokeja od sezóny 2021/2022 a ostatných súvisiacich listín. 

 

 

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

              predseda SK SsZĽH                                                          RSS SsZĽH 


