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Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 13 (2021/2022) 

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

17.03.2022 

 

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. 01/13/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Žiadosť MHK Ružomberok o podmienečné upustenie od potrestania hráč Peter ŠROBÁR č. r. 

p. 37711. 

Stav konania : Zmena trestu 

Odôvodnenie: Dňa 18.03.2022 Disciplinárna komisia SsZĽH na svojom zasadnutí rozhodla, 

že hráčovi MHK Ružomberok  Peter ŠROBÁR č. r. p. 37711 (na základe žiadosti MHK 

Ružomberok po odpykaní nadpolovičnej časti trestu) sa povoľuje činnosť odo dňa 19.03.2022 

(vrátane), 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:   MHK Ružomberok.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 02/13/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 8489.  

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína rozhodcov stretnutia č. 8489  MAXOŇ, Róbert a 

SÚDER, Martin z dôvodu nesprávneho uvedenia trestu v stretnutí 8489. Zároveň ukladá 

rozhodcom aby si preštudovali ustanovenie pravidla č. 41.5. 

Na vedomie:  

MAXOŇ, Róbert - rozhodca 

SÚDER, Martin - rozhodca 
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Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 03/13/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 7504.  

Stav konania :  

Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie. 

Odôvodnenie: DK SsZĽH napomína štatistika stretnutia č. 7504 KUBÍKOVÁ, Katarína, Ing. 

(HK ‘95 Považská Bystrica), z dôvodu neuvedenia celého mena a priezviska hlavného 

usporiadateľa.  

Na vedomie: KUBÍKOVÁ, Katarína, Ing. - HK ‘95 Považská Bystrica. 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 04/13/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 7503.  

Stav konania :  

Zisťovanie podkladov a vyjadrení. 

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 
           

 


