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Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 11 (2021/2022) 

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

03.03.2022 

 

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. 01/11/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Žiadosť MHA Martin o podmienečné upustenie od potrestania hráč Roy Koleno. 

Stav konania : Zmena trestu 

Odôvodnenie: Dňa 03.03.2022 Disciplinárna komisia SsZĽH na svojom zasadnutí rozhodla, že 

hráčovi MHA Martin -Roy Koleno č. 39880 (na základe žiadosti MHA Martin a po odpykaní 

nadpolovičnej časti trestu) sa povoľuje činnosť odo dňa 04.03.2022, pričom sa mu udeľuje 

podmienečná skúšobná doba na 180 dní. V prípade ukončenia sezóny 2021/2022 sa výkon 

uvedenej skúšobnej doby presúva do sezóny 2022/2023. 

Na vedomie:   MHA Martin.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 02/11/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 8477, č. 6425. 

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína klub HK ALTIS Orava, aby ako usporiadateľovi v 

Športovom areáli Oravská Lesná, zabezpečil zlepšenie viditeľnosti čiar pretože stredová 

červená čiara, modré čiary, bránkové čiary a body na vhadzovanie v koncových pásmach boli 

na hrane regulárnosti.  

Na vedomie:   HK ALTIS Orava.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
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Rozhodnutie č. 03/11/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 5496. 

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína MROCKOVÁ, Marta, Ing. (štatistik MŠK Púchov), že 

pokiaľ, sa stretnutie začne skôr je okrem poznamenania v poznámkach stretnutia nutné aj 

zmeniť aj tento konkrétny časový údaj v zápise o stretnutí, na prvej strane, konkrétne 

v kolónke „ Začiatok zápasu: “ 

Na vedomie:   MROCKOVÁ, Marta, Ing. (štatistik MŠK Púchov).  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 04/11/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 14444 a č. 14446. 

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína klub MŠHK-mládež Prievidza aby zabezpečil technické 

prostriedky výpočtovej resp. počítačovej techniky, tak aby zápisy o stretnutí boli kompatibilné 

s informačným systémom SZĽH. 

Na vedomie:   MŠHK-mládež Prievidza.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

 

 

                                                                                                 JUDr. Igor Hus v. r.                                                      

                                                                                                 predseda DK SsZĽH        

                                                    

 
         

                 Peter Matejka v. r.  

Regionálny sekretár súťaží  

  Stredoslovenský zväz ľadového hokeja 
           

 


