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Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 06 (2021/2022) 

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

10.11.2021 a 25.11.2021 

 

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. 01/06/2021/2022  

Označenie začatia disciplinárneho konania:  č. 02/05/2021/2022  
Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 6379 a č. 6380.  

Stav konania : Doručené vyjadrenia. 

Uložená sankcia: Napomenutie klubu HK Brezno a trénerovi Patrik Lupták tréner 6. roč. HK 

Brezno, najmä o dôslednú kontrolu skutočností podstatných pre vypĺňanie zápisov o stretnutí.  

Na vedomie: SK SsZĽH  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 

Rozhodnutie č. 02/06/2021/2022 

Začatie Disciplinárneho konania: pod č. 03/05/2021/2022.  

Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 8383, opustenie ľadovej plochy družstvom 8. ročníka HKM 

Zvolen mládež na pokyn trénera Kamila Mahdalíka. 

Ustanovenia disciplinárneho poriadku SZĽH:  

Uvedením konaním boli naplnené skutkové podstaty DP SZĽH: 

OSOBITNÁ ČASŤ 

HLAVA I. 

TRESTY PRE FYZICKÉ OSOBY 

 Článok 36 Odmietnutie družstva pokračovať v hre 

 36.1 Ak sa družstvo odmietne vrátiť na ľadovú plochu a pokračovať v hre po  

 predchádzajúcej výzve rozhodcu, prípadne začať hru s družstvom, ktoré je už na ľade, 

 potrestá sa športový odborník poverený vedením družstva zastavením funkcie a pokutou: 

 36.1.1 prvý prípad 1 až 8 týždňov a pokuta do 1 000,- EUR 

 

HLAVA II. 

TRESTY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 

 Článok 4 Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom 
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 4.2 ak sa po výzve rozhodcu družstvo odmietne vrátiť na ľad a zápas je predčasne 

 ukončený, potrestá sa klub, ktorého družstvo sa dopustilo porušenia predpisov: 

 4.2.1 prvý prípad zastavenie činnosti družstva až na 2 zápasy 

Sankcia DK:  

1. Klubu HKM Zvolen mládež – družstvo 8. ročníka - sa ukladá trest zastavenia 

činnosti na 1 zápas s podmienečným odkladom na skúšobné obdobie 2 kalendárne 

mesiace pre sezónu 2021/2022. Vzhľadom ku okolnostiam, že od 26.11.2021 sú 

pozastavené súťaže SsZĽH, toto skúšobné obdobie sa bude počítať od prvého 

odohratého zápasu HKM Zvolen mládež (8. ročník) v sezóne 2021/2022. 

2. Ukladá klubu HKM Zvolen mládež aby zabezpečilo také kroky, z ktorých bude 

vyplývať, že sa nebude opakovať situácia zo zápasu č. 8363. 

3. Trénerovi Kamilovi Mahdalíkovi sa ukladá trest zastavenia činnosti na 2 kalendárne 

týždne s podmienečným odkladom na skúšobné obdobie 2 mesiace pre sezónu 

2021/2022. Vzhľadom ku okolnostiam, že od 26.11.2021 sú pozastavené súťaže 

SsZĽH, toto skúšobné obdobie sa bude počítať od prvého odohratého zápasu HKM 

Zvolen mládež (8. ročník), resp. od prvého zápasu, ktorý bude viesť Kamil Mahdalík 

ako tréner v súťažiach SsZĽH (podstatná pre počítanie lehoty je tá skutočnosť, 

ktorá nastane skôr) v sezóne 2021/2022 a zároveň sa uvedenému trénerovi ukladá 

pokuta vo výške 30,- Eur (slovom tridsať eur). 

Úhrada: Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia (v zmysle ustanovení článku 51, 

bod. 2. písm. a) „Kadeti a žiaci“ 10,- Eur ) vo výške - 10,- € (slovom: desať EUR). 

HKM Zvolen mládež – 10,- Eur (poplatok za prerokovanie) – VS 02062122 

Tréner Kamil Mahdalík – 30,- Eur (pokuta) – VS 03062122 

Tréner Kamil Mahdalík – 10,- Eur (poplatok za prerokovanie) – VS 04062122 
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. najneskôr do termínu 20.12.2021. 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.  

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen mládež a tréner Kamil Mahdalík.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

 

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

              predseda DK SsZĽH                                                          RŠR SsZĽH 
          

 


