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Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 08 (2021/2022) 

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

03.02.2022 a 10.02.2022 

 

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: 

 

Rozhodnutie č. 01/08/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 5449 -  vedúci družstva MHA Martin. 

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína vedúceho družstva Zdeno Miľan, k tomu aby bola 

súpiska družstva odovzdávaná skôr. 

Na vedomie:  Zdeno Miľan a MHA Martin. 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 02/08/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie: Podnet na štatistika (POLOMSKÝ, Stanislav, Mgr.)  - Lučenec - č. 6482,  

Nedostatky: Nepriradené góly brankárom. 

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína štatistika Mgr. Stanislav Polomský k dôslednejšiemu 

vypĺňaniu zápisu o stretnutí. 

Na vedomie:  Mgr. Stanislav Polomský a HC Lučenec. 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 03/08/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie: Podnet na štatistika (Smida Tomáš)  - HK Brezno  - č. 5528.  

Nedostatky: Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. V zápase uvádzané 2 minútové tresty,  

nepriradené góly brankárom. 

Stav konania :  
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Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína štatistika Smida Tomáš - HK Brezno  k dôslednejšiemu 

vypĺňaniu zápisu o stretnutí. 

Na vedomie:  Smida Tomáš - HK Brezno  . 

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 

 

           

 


