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Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 04 (2021/2022) 

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

14.10.2021 a 20.10.2021 

 

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. 01/04/2021/2022 (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. 8376 - Zápis nepodpísaný vedúcim hosťujúceho družstva pred a po zápase. 

Napomenutie: LANGER, Dušan, Ing. - MŠHK-mládež Prievidza 

   KANIARIKOVÁ, Antónia – HK Brezno – štatistik 

 

1.2  Zápas č. 6343 – Nesprávne uvedené pravidlo stretnutia. 

 Napomenutie: TURČAN, Leoš – rozhodca SsZĽH 

   KUBANDA, Tomáš – rozhodca SsZĽH 

 

1.3  Zápas č. 8323 – Neskorý príchod lekára pred stretnutím. 

 Napomenutie: HK ‘95 Považská Bystrica – klub 

   BREZNIČAN, Ladislav – hlavný usporiadateľ 

 

1.4 Zápas č. 7317 + 7316 - Zápis nepodpísaný vedúcim domáceho a hosťujúceho družstva 

 pred a po zápase. 

 Napomenutie: KAMASOVÁ, Andrea - HK ‘95 Považská Bystrica 

 

 

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 
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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 

 

           

 


