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Rozhodnutie SK SsZĽH č. 107 (2021/2022) 
 

zo zasadnutia Súťažnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konalo dňa 13.4.2022 

 

 

 

MHK Dolný Kubín  

MHK Ružomberok 

DK SsZĽH 

KR SsZĽH 

 

 

Na základe doručeného zápisu o stretnutí resp. informácii z IS SZĽH zo stretnutia I. ligy 

starších žiakov 8. ročník č. 8558, zo dňa 07.04.2022, družstiev MHK Dolný Kubín a MHK 

Ružomberok, SK SsZĽH pri kontrole predzápasového zápisu o stretnutí dňa 08.04.2022 

prišla na nedostatky zo strany hosťujúceho družstva v zmysle SP SZĽH. Následne zaslala 

SK SsZĽH zainteresovaným stranám (zástupca hosťujúceho družstva, štatistik stretnutia, 

rozhodcovia stretnutia) na vyjadrenie sa do 12.04.2022. SK SsZĽH znovu prerokovala tento 

prípad a rozhodla 13.04.2022. 

 

a) Na základe doručeného zápisu o stretnutí, informácii z IS SZĽH zo stretnutia I. ligy 

starších žiakov 8. ročník č. 8558, zo dňa 07.04.2022, družstiev MHK Dolný Kubín 

a MHK Ružomberok a doručených vyjadrení, SK SsZĽH rozhodla že nedošlo  

k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku. 

Odôvodnenie: SK SsZĽH prijala vyjadrenia športových odborníkov (činovníkov 

stretnutia), ktorí boli účastníkmi stretnutia, taktiež videozáznam a vzhľadom na 

uvedené skutočnosti, bol prítomný zástupca družstva MHK Ružomberok. Aj napriek 

neuvedenému trénerovi v zápise o stretnutí bol prítomný fyzicky na zápase č. 8558 

zo dňa 07.04.2022. V zmysle nariadenia ŠO SZĽH zo dňa 30.10.2019 nie je možné 

v tomto prípade postupovať podľa čl. VI, ods. 6.13 SP SZĽH stretnutia. Hosťujúce 

družstvo – MHK Ružomberok, štatistik stretnutia a rozhodcovia stretnutia porušili 

SP SZĽH spolu s ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH.  

 

b) Družstvo MHK Ružomberok si nesplnilo povinnosti a nenominovala športového 

odborníka oprávneného za vedenie družstva počas zápasu do zápisu o stretnutí 

v zmysle čl. VI, ods. 6.3 Smernice SZĽH pre súťaže starších žiakov – 8. ročník 

2021/2022 a previnilo sa voči SP SZĽH a iným nariadeniam a usmerneniam SZĽH. 

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie DK SsZĽH. 
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c) Štatistik stretnutia, Peter Poracký, si nesplnil povinnosti štatistika v zmysle nariadení 

SZĽH a SsZĽH resp. Manuálu pre činovníkov stretnutia a ods. I. Usmernenia SsZĽH. 

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie DK SsZĽH. 

 

d) Rozhodcovia stretnutia, Tomáš Kalnický a Peter Volna, si nesplnili povinnosti 

rozhodcov v zmysle čl. V, ods. 6.5.6.3 SP SZĽH a previnili v zmysle čl. VII, ods. 

7.3.1.1  SP SZĽH. Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie DK SsZĽH. 

 

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor 

SsZĽH v zmysle SP SZĽH. 

 

 

          Mgr. Andrej Jakubec, v. r.                                                Peter Matejka, v. r. 

              predseda SK SsZĽH                                                          RSS SsZĽH 


