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Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 15 (2021/2022) 

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

27.03.2022 (per rollam), 28.03.2022 (per rollam), 30.03.2022 

 

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. 01/15/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Žiadosť HKM Zvolen mládež o podmienečné upustenie od potrestania hráča RAČEK 

Ľubomír č. r. p. 33962. 

Stav konania : Zmena trestu 

Odôvodnenie: Dňa 27.03.2022 Disciplinárna komisia SsZĽH na svojom zasadnutí rozhodla 

(hlasovanie per rollam), že hráčovi MHK Zvolen - mládež –RAČEK Ľubomír č. r. p. 33962 ( 

na základe žiadosti MHK Zvolen – mládež a po odpykaní nadpolovičnej časti trestu) sa 

povoľuje činnosť odo dňa 28.03.2022 (vrátane), hráč môže nastúpiť na stretnutie dňa 

28.03.2021, resp. ďalšie dni, 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 Zvolen - mládež.  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 02/15/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Predtým začaté disciplinárne konanie ako č. 02/15/2021/2022 

Popis situácie:  „V čase 40:40 vylúčený hráč hostí č. 22 podľa pravidla Napadnutie hlavy a 

krku (udelený trest: TH).“ 

Dňa 19.03.2022 v zápase č. 8493 v čase 40:40 bol udelený trest v hre hráčovi č. 22 

KRNÁČ Richard, č. reg. 33160 (BARANI Banská Bystrica WHT), tým sa dopustil konania a 

naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa II. DRUHY 

DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ: 

„Článok 14. Napadnutie hlavy a krku 

14.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že 

akýmkoľvek spôsobom, ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť 
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hlavy alebo krku protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí 

kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom alebo mantinelom, sa potrestá zastavením 

činnosti: 

14.1.1 prvý prípad 1 až 7 zápasov 

Sankcia DK: 

KRNÁČ Richard, č. reg. 33160 sa ukladá nepodmienečný trest v počte 3 (slovom 

„tri“) zápasy, pričom uvedený trest je potrebné dodržať od termínu 19.03.2022, pre 

vekovú kategóriu 1. liga starších žiakov - 8. ročník. 

Zároveň klub BARANI Banská Bystrica WHT oznámi Disciplinárnej komisie 

SsZĽH (hokej.sszlh@gmail.com), na ktoré zápasy uvedený hráč nenastúpil resp. 

nenastúpi (platí pre kategóriu 1. liga starších žiakov 8. ročník). 

Hlasovanie: Per rollam – Za: 3, Proti: 0 , Zdržal sa: 0 

Úhrada: Klub BARANI Banská Bystrica WHT uhradí poplatok za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia (v zmysle ustanovení článku 51, bod. 2. písm. b) „Kadeti a žiaci“ 

15,- Eur ) vo výške - 15,- € (slovom: pätnásť EUR). 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. do 05.04.2022. 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.  

Variabilný symbol: 02152122  - vo výške 15,- Eur 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: BARANI Banská Bystrica WHT a KRNÁČ Richard, č. 

reg. 33160 (hráčov zákonný zástupca). 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 03/15/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 
Začatie Disciplinárneho konania pod č. 03/15/2021/2022 - Okolnosti zápasu č. 8491. 

Stav konania : Ústne disciplinárne prerokovanie, ktoré bolo uskutočnené dňa 30.03.2022.  

Popis situácie:  „V čase 57:13 vylúčený hráč hostí č. 41 VRTIEL Tobias podľa P 75.5-

II(VT+OK), hráč hostí po prerušení hry použil rasistickú urážku hráčovi domáceho mužstva 

č.11 :" tu bližšie nešpecifikované slová ". 

Pozastavenie činnosti: Vzhľadom na vážnosť, zložitosť prípadu a doplnenia dôkaznej situácie 

sa dňom 27.03.2022 v zmysle „Článok 38 – Pozastavenie výkonu činnosti a funkcie v 

priebehu disciplinárneho konania, v kontexte na článok 39 ods. 4 písm p).“ Disciplinárneho 

poriadku SsZĽH pozastavuje činnosť hráčovi  VRTIEL Tobias, č. reg. p. 32511  MŠHK-

mládež Prievidza až do ukončenia posúdenia okolností zápasu č. 8491. 

Na disciplinárne konanie bola doručená pozvánka uvedeným subjektom: 

- Hráč MŠHK-mládež Prievidza – VRTIEL Tobias 32511 – prítomný, jeho zákonný 

zástupca – prítomný; 

- Tréner MŠHK-mládež Prievidza - TAKÁČ Pavel, Mgr. – neprítomný; 

- rozhodca Bc. Milan Sejna – prítomný; 

- rozhodca Ján Pleva – prítomný. 

Ustanovenia disciplinárneho poriadku: 

mailto:hokej.sszlh@gmail.com
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 Dňa 27.03.2022 sa hráč VRTIEL Tobias (MŠHK-mládež Prievidza) číslo reg. 

32511, dopustil konania, ktoré napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia 

podľa:  

Disciplinárneho poriadku SZĽH  

OSOBITNÁ ČASŤ 

HLAVA I. 

TRESTY PRE FYZICKÉ OSOBY 

II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ: 

Článok 6. Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov,  

usporiadateľov a divákov hráčom 

6.3 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, 

usporiadateľov a divákov národnostného, rasového, etnického charakteru, 

potrestá sa disciplinárne obvinený hráč zastavením činnosti: 

6.3.1 prvý prípad 1 až 3 mesiace 

6.3.2 ďalší prípad 4 až 6 mesiacov 

Sankcia DK: Hráčovi VRTIEL Tobias (MŠHK-mládež Prievidza) číslo reg. 

32511, sa ukladá nepodmienečný trest v počte 1,5 (slovom „ jeden a pol“) 

mesiaca ( šesť kalendárnych týždňov ), podľa ustanovenia Disciplinárneho 

poriadku SZĽH, Osobitnej časti, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. 

Druhy disciplinárnych previnení, článok 6 bod 6.3.1, pričom uvedený trest 

je potrebné dodržať od termínu 27.03.2022 (kedy hráčovi bola zastavená 

činnosť). 

Hlasovanie DK: za – 3, proti - 0, zdržal sa – 0; 

Úhrada: Klub MŠHK-mládež Prievidza uhradí poplatok za prerokovanie disciplinárneho 

previnenia (v zmysle ustanovení článku 51, bod. 2. písm. b) „Kadeti a žiaci“ 15,- Eur ) vo 

výške - 15,- € (slovom: pätnásť EUR). 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. do 07.04.2022. 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.  

Variabilný symbol:  

03152122  - vo výške 15,- Eur (MŠHK-mládež Prievidza); 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK-mládež Prievidza a VRTIEL, Tobias (hráčov 

zákonný zástupca). 

Na vedomie: SK SsZĽH, MŠHK-mládež Prievidza, 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Rozhodnutie č. 04/15/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov) 

Popis situácie:  

Žiadosť Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o. z. o podmienečné upustenie od 

potrestania hráča Krnáč Richard. 
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Stav konania : Zmena trestu 

Odôvodnenie: Dňa 30.03.2022 Disciplinárna komisia SsZĽH na svojom zasadnutí rozhodla 

že hráčovi BARANI Banská Bystrica WHT – Krnáč Richard č. r. p. 33160 ( na základe 

žiadosti Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o. z.  a po odpykaní nadpolovičnej časti 

trestu) sa povoľuje činnosť odo dňa 31.03.2022 (vrátane), hráč môže nastúpiť na stretnutie 

dňa 31.03.2021, resp. ďalšie dni, 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: Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o. z..  

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie konania ako č. 02/14/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty 

zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 8493.  

Stav konania :  

Prebieha disciplinárne konanie. 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie konania ako č. 03/14/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty 

zápasov) 

Popis situácie:  

Zápas č. 7508.  

Stav konania:  

Prebieha disciplinárne konanie. 

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

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Začatie konania ako č. 04/14/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty 

zápasov) 

Popis situácie:  

Okolnosti zápasu č. 7503.  

Stav konania :  

Prebieha disciplinárne konanie. 

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 
           


