Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 03 (2021/2022)
zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konalo dňa
07.10.2021
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. 01/03/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty
zápasov) Predtým začaté disciplinárne konanie ako č. 05/02/2021/2022
Popis situácie:
Okolnosti zápasu č. 7368.
Stav konania :
Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie.
Odôvodnenie: Po uvedený informácií zo strany HK SPORT TREND Žiar nad Hronom, žiada
aby tréner Mgr. Jakub Tatár doložil potvrdenia zo strany SZĽH o licencii trénera do termínu
14.10.2021 do 12:00 hod., elektronicky na emailovú schránku hokej.sszlh@gmail.com. Na
vedomie: HK SPORT TREND Žiar nad Hronom a Mgr. Jakub Tatár.
Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle
Disciplinárneho poriadku SZĽH.
Rozhodnutie č. 02/03/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty
zápasov) Predtým začaté disciplinárne konanie ako č. 07/02/2021/2022
Popis situácie:
Okolnosti zápasu č. 6322.
Stav konania :
Uloženie disciplinárnej sankcie – Napomenutie.
Na vedomie: HK ‘95 Považská Bystrica.
Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle
Disciplinárneho poriadku SZĽH.
Rozhodnutie č. 03/03/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty
zápasov) Predtým začaté disciplinárne konanie ako č. 08/02/2021/2022
Popis situácie:
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Okolnosti zápasu č. 7368. Na základe kontroly zápasov – regiónu STRED, bolo oznámené, že
v zápase č. 7368 HK Sport Trend Žiar nad Hronom – MŠHK mládež Prievidza 1.liga 7.ročník
nastúpili štyria hráči klubu HK Sport Trend Žiar nad Hronom (Sivok; Ivan; Boldiš; Hriň),
ktorí majú povolenú výnimku – omladšenie.
Nakoľko smernica pre omladšenie hráča povoľuje nastúpiť v zápase len trom hráčom, bola
postúpená uvedená skutočnosť na prejednanie DK SsZĽH.
Uloženie disciplinárnej sankcie:
Analogicky na ustanovenia Smernice SZĽH – Upravujúca podmienky družstiev v súťaži Liga
starší žiaci 7. ročník pre sezónu 2021/2022 v zmysle bodov 5.3 a/, 5.7, 5.8 sa ukladá sankčný
poplatok vo výške 100,- Eur (slovom „sto“ Eur).
Sankcie DK:
1. HK SPORT TREND Žiar n. Hronom 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).
2. HK SPORT TREND Žiar n. Hronom uhradí poplatok vo výške 100,- Eur., v zmysle
vyššie popísaných ustanovení.
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 08.10.2021. 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: 031032122 – 15,- Eur
032032122 – 100,- Eur
Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK SPORT TREND Žiar nad Hronom.
Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle
Disciplinárneho poriadku SZĽH.
Napomenutie č. 04/03/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)
DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v
pôsobnosti SsZĽH:
1.1

Zápas č. 7371 - Tréner domácich, hostí aj vedúci domácich a hostí potvrdili
predzápasovú zostavu až po úradnom začiatku stretnutia.
Napomenutie: DEBNÁR, Marek, Ing. - HKM Zvolen - mládež

1.2

Zápas č. 5318 – Neuvedené obdržané góly brankárov.
Zápas č. 5319 - Zápas začal s oneskorením. Nie je uvedené kedy presne.
Napomenutie: MIRILOVIČOVÁ, Alena – HK Brezno

1.3

Zápas č. 5322 – Zápis nepodpísaný vedúcim hosťujúceho družstva pred a po zápase.
SMS nebola odoslaná zo systému.
Zápas č. 5323 - Zápis nepodpísaný vedúcim hosťujúceho družstva pred a po zápase.
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Napomenutie: MARKO, Milan, JUDr. – štatistik Rimavská Sobota.
1.4

Zápas č. 5325 – Požiadavka na uvádzanie začiatku stretnutí v zápisoch o stretnutí.
Zápas č. 5326 - Tréner domácich a hostí aj vedúci domácich a hostí potvrdil
predzápasovú zostavu až po úradnom začiatku stretnutia.
Napomenutie: VRTIEL, Radoslav, Mgr. – štatistik Prievidza.

1.5

Zápas č. 5327 + č. 5328 - Neuvedené obdržané góly brankárov. Neuvedený začiatok
a koniec stretnutia. Všetci činovníci družstiev boli uvedený manuálne.
Zápas č. 5328 - Hlavný usporiadateľ potvrdil predzápasovú prítomnosť až po
úradnom začiatku. Vedúci družstva domácich potvrdil predzápasový zápis až po
úradnom začiatku stretnutia.
Zápas č. 5329 - Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. Neuvedené obdŕžané góly
brankárov. Neuvedená časť účasti brankára hostí. (BODY ZLE). Tréner domácich a
hostí aj vedúci domácich a hostí potvrdil predzápasovú zostavu až po úradnom
začiatku stretnutia
Napomenutie: HK Spartak Dubnica nad Váhom

1.6

Zápas č. 5333 - Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. Neuvedené obdržané góly
brankárov. Nepriradený trest HAK hráčovi. Zápis nepodpísaný vedúcim domáceho
družstva pred zápasom.
Zápas č. 5334 - Neuvedený začiatok a koniec stretnutia. Neuvedené obdržané góly
brankárov. Tréner domácich a hostí aj vedúci domácich potvrdil predzápasovú
zostavu až po úradnom začiatku stretnutia (10:15), – neskoré odoslanie SMS.
Zápas č. 5335 - Zápis nepodpísaný trénerom hosťujúceho družstva pred zápasom.
SMS bola odoslaná zo systému.
Napomenutie: POLOMSKÝ, Stanislav, Mgr. – štatistik Lučenec.
MELICHERČÍK, Ján - BARANI Ban.Bystrica (zápas č. 5335)

Rozhnutie č. 05/03/2021/2022 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)
Popis situácie: „V čase 29:17 pri šarvátke brankár hostí č. 2 Kuzma Samuel napadol
vyrážačkou hráča domácich, začo mu bol udelený TH podľa pravidla 51.3.“
Dňa 02.10.2021 v zápase č. 5320 v čase 29:17 bol udelený trest v hre hráčovi č. 2 Kuzma
Samuel (brankár), č. reg. 42429 (MŠHK-mládež Prievidza), tým sa dopustil konania a naplnil
skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH
PREVINENÍ, „Článok 29a. Pästný súboj/brankár 29a.1 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý
použije svoju vyrážačku na údery do hlavy, krku alebo tváre protihráča, sa potrestá
zastavením činnosti. 29a.1.1 prvý prípad 1 až 3 zápasy.
Sankcia DK:
Hráčovi Kuzma Samuel sa ukladá nepodmienečný trest v počte 1 (slovom
„jeden“) zápas, pričom uvedený trest je potrebné dodržať od termínu 08.10.2021.
Zároveň klub MŠHK-mládež Prievidza oznámi Disciplinárnej komisie SsZĽH
(hokej.sszlh@gmail.com), na ktorý zápas uvedený hráč nenastúpi.
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
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doručenia resp. do 15.10.2021. 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: 05032122
Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK-mládež Prievidza a Kuzma Samuel (hráčov
zákonný zástupca).
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.
DK SsZĽH upozorňuje kluby, rozhodcov, činovníkov mimo ľadu a všetky ďalšie
zúčastnené osoby, ktoré sa podieľajú na vedení, organizácii, priebehu a spolupráci pri
majstrovských stretnutiach ľadového hokeja, ktoré sú v pôsobnosti SsZĽH na dôsledné
dodržiavanie smerníc, stanov a poriadkov SZĽH, nových pravidiel ľadového hokeja od
sezóny 2021/2022 a ostatných súvisiacich listín.

JUDr. Igor Hus, v. r.
predseda DK SsZĽH

Peter Matejka, v. r.
RŠR SsZĽH

