
Zápisnica č. 15 
zo zasadnutia SK SZĽH dňa 9.12.2016 spôsobom per-rollam  
podľa Smernice o hlasovaní per rollam (ďalej „smernice“) 

 

Zúčastnení: členovia SK SZĽH per-rollam 
 
Predseda SK SZĽH dňa 9.12.2016 rozhodol, že hlasovanie členov SK SZĽH k žiadosti DK SZĽH o preskúmanie 
podnetu „Neoprávnený štart hráča“ na základe podkladov štatistika SZĽH sa vykoná spôsobom per-rollam. 
 

Program: 
1. Žiadosť o preskúmanie podnetu a podkladov štatistika SZĽH na „Neoprávnený štart hráča“ Jozefa 
Danielčáka, č. KRP: 23365 
 

Bod 1 – Žiadosť o preskúmanie podnetu a podkladov štatistika SZĽH na „Neoprávnený štart hráča“ Jozefa 
Danielčáka, č. KRP: 23365 
 

SK SZĽH, riadiaci orgán súťaží obdržal dňa 16.11.2016 od DK SZĽH žiadosť na preskúmanie podnetu „Neoprávnený 
štart hráča“, predložený DK SZĽH na základe zistení štatistika SZĽH p. Róberta Svitka prostredníctvom riaditeľa súťaží 
dňa 26.10.2016. Podľa predložených podkladov dostal štatistik SZĽH p. Róbert Svitok dňa 24.10.2016 email p. Miloša 
Šeligu z HK ŠKP Poprad, ktorý na základe upozornenia trénera juniorov žiada o opravu súpisky HK ŠKP Poprad 
v ktorej je zle uvedený ročník narodenia pri hráčovi Jozef Danielčák. Zástupca klubu  uviedol, že správny dátum je 
18.12.1997. Podľa podkladov predložených štatistikom SZĽH p. Svitkom je v súpiske HK ŠKP Poprad na 
www.hockeyslovakia.sk pri hráčovi uvedené:  Súpiska HK ŠKP Poprad, 70 - dres, Jozef Danielčák - meno, LW - post, 
1972 – rok narodenia, 43 – vek. K podnetu ďalej priložil elektronické zápisy o stretnutí č. 1044 (Slovensko 18-
Poprad,24.9.2016), 1060 (Poprad-Slovan BA, 28.9.2016), 1067 (Poprad-Skalica, 29.9.2016), 1087 (Poprad-
Nitra,8.10.2016), 1104 (Poprad-Zvolen,15.10.2016). V podnete „Neoprávnený štart hráča“ zo dňa 26.10.2016 
adresovanom DK SZĽH sa ďalej uvádza cit.: „Na základe e-mailu od. P. Miloša Šeligu zo dňa 24.10.2016 o prešetrenie 
hráča č. 70, Jozef Danielčák č. KRP: 23365, ktorý sa zúčastnil zápasov za HK ŠKP Poprad v súťaži extraliga juniorov, 
bol na zápisoch o stretnutí uvedený iný hráč s iným registračným číslom (rovnaké meno a priezvisko). Správny hráč je: 
Jozef Danielčák č. KRP: 21437. Na základe tejto žiadosti som zistil, že uvedený hráč v týchto stretnutiach nastúpil 
neoprávnene. Uvedenú skutočnosť fyzický mohli zistiť jedine rozhodcovia stretnutia pri kontrole registračných preukazov 
a vedúci mužstva pri podpisovaní zápisu o stretnutí.“. SK SZĽH si ďalej vyžiadala stanoviská k predmetnému prípadu 
HK ŠKP Poprad, Matriky SZĽH a rozhodcov delegovaných na zápasy EXJ č. 1044, 1060, 1067, 1087 a 1104.  
 

1) Klub HK ŠKP Poprad vo svojom stanovisku uviedol cit.: „a) Z nášho pohľadu sa určite nejedná 
o Neoprávnený štart hráča. b) Podľa vyjadrenia zapisovateľa HK ŠKP Poprad p. Ján Gužiaka chyba nastala dňa 
24.9.2016 v zápase č. 1044 Slovensko 18 – Poprad, kde zapisovateľka zápasu zrejme zle zadala do systému hráčovi 
Jozefovi Danielčákovi č. KRP, alebo už v systéme hráč Jozef Danielčák Bol. Následne v domácich zápasoch už v systéme 
figuroval hráča Danielčák Jozef, takže zapisovateľ zápasov nepostrehol chybne zadané číslo KRP. C) HK ŠKP Poprad 
nedisponuje hráčskym preukazom č. 23365. d) Hráčsky preukaz č. 21437 (priložený zoskenovaný preukaz hráča 
Danielčak Jozef, HK ŠKP Poprad).“  

 

2) Matrika SZĽH predložila podklady k evidencii hráča Danielčak Jozef, č. RP: 21437, materský klub: HK ŠKP 
Poprad, r. nar.: 1997, veková kategória: juniori, status: aktívny, platnosť KRP do: 30.4.2017, hosťovanie podľa čl. 14 do 
HC PREŠOV s.r.o. od 4.11.2016 do 30.4.2017 aj k evidencii hráča Danielčák Jozef č. RP: 23365, materský klub: ---, r. 
nar.: 1972, veková kategória: senior, status: zrušený, dátum zrušenia: 25.8.2010. Matrika SZĽH súčasne priložila kópiu 
RP č. 23365 Danielčák Jozef s potvrdením, že originál tohto preukazu je odo dňa zrušenia t.j. 25.8.2010 uložený na 
Matrike SZĽH. 

 

3) Rozhodcovia pp. Jonák, Výleta, Bednár, Šoltés, Štofančík Husár, Snášel a T. Orolín jednotlivo delegovaní na 
stretnutia č. 1044, 1060, 1067, 1087 a 1104 vo svojich stanoviskách vysvetlili spôsob kontroly podstatných náležitostí a 
poukázali aj na Memorandum zo sezóny 2015/16.       

 

SK SZĽH na základe uvedených skutočností a vyžiadaných podkladov preskúmala predložené podklady 
v nadväznosti na čl. VII SP SZĽH. Hlasovaním členov SK SZĽH (ZA .., PROTI .., ZDRŽAL SA .., NEHLASOVAL ..) 
bolo prijaté nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie SK č. 1/2016/15 
 

Súťažná komisia SZĽH, riadiaci orgán súťaží organizovaných SZĽH vo veci žiadosti DK SZĽH 
o preskúmanie podnetu a podkladov predložených na základe zistení štatistika SZĽH p. Svitka  
 

a) rozhodla, že štart hráča Jozefa Danielčaka, č. KRP: 21437, r. nar.: 1997, veková kategória – junior v zápasoch EXJ č. 
1044 (Slovensko 18-Poprad,24.9.2016), 1060 (Poprad-Slovan BA, 28.9.2016), 1067 (Poprad-Skalica, 29.9.2016), 1087 
(Poprad-Nitra,8.10.2016), 1104 (Poprad-Zvolen,15.10.2016) nebol neoprávnený. 
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b) konštatuje, že fyzický štart hráča Jozefa Danielčáka, č. KRP: 23365, r. nar.: 1972, veková kategória – senior 
v zápasoch EXJ č. 1044 (Slovensko 18-Poprad,24.9.2016), 1060 (Poprad-Slovan BA, 28.9.2016), 1067 (Poprad-Skalica, 
29.9.2016), 1087 (Poprad-Nitra,8.10.2016), 1104 (Poprad-Zvolen,15.10.2016) sa na základe podkladov nepreukázal, 
c) ukladá štatistikovi SZĽH p. Svitkovi zabezpečiť do 30.12.2016 opravu správnych štatistických údajov a zápisov EXJ 
č. 1044 (Slovensko 18-Poprad,24.9.2016), 1060 (Poprad-Slovan BA, 28.9.2016), 1067 (Poprad-Skalica, 29.9.2016), 
1087 (Poprad-Nitra,8.10.2016), 1104 (Poprad-Zvolen,15.10.2016) v informačnom systéme SZĽH,  
d) ukladá štatistikovi SZĽH p. Svitkovi obratom zaslať štatistikom / zapisovateľom v kluboch upozornenie o spôsobe 
vkladania hráčov do štatistického systému,     
e) ukladá štatistikovi SZĽH p. Svitkovi predložiť na SK SZĽH do 30.12.2016 písomné stanovisko prečo umožní 
štatistický systém SZĽH vložiť do zápasu hráča so zrušenou registráciou (status: zrušený), 
f) zasiela toto uznesenie žiadateľovi a ostatným stranám, 
 
Odôvodnenie: Hráč Jozef Danielčak, č. KRP: 21437, r. nar.: 1997, veková kategória – junior nemohol nastúpiť na 
uvádzané stretnutia na cudzí RP, nakoľko originál preukazu patriaceho hráčovi Jozefovi Danielčákovi, č. KRP: 23365, 
r. nar.: 1972, veková kategória – senior je uložený na Matrike SZĽH od 25.8.2010, kedy bola tomuto hráčovi zrušená 
registrácia. V kategórii junior sa pre sezónu 2016/2017 povolil štart hráčov ročníka 1996 - 5 hráčom materského klubu 
alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára. Z toho dôvodu je veľmi 
nepravdepodobné, že by si fyzickú prítomnosť a štart hráča seniora ročníka 1972 miesto hráča juniora ročníka 1997 
v žiadnom z uvedených piatich stretnutí pri osobnom kontakte, alebo pri zápise jeho štatistických údajov (góly, 
asistencie, vylúčenia) nikto z hráčov, rozhodcov, alebo činovníkov mimo ľadovú plochu nevšimol.  Z uvedených dôvodov 
SK SZĽH neuplatňuje voči klubu HK ŠKP Poprad športovo-technické dôsledky v zmysle SP SZĽH. 
 
Členov SK SZĽH žiadame zaslať vyjadrenie k navrhovaným uzneseniam bodu 1) súhlasím – nesúhlasím - zdržiavam sa 
spôsobom per-rollam na SZĽH podľa čl. II, ods. X smernice obratom telefonicky, emailom, alebo SMS, alebo 
telefonicky (kudelka@szlh.sk, 0903-638274): 

s navrhovanými uzneseniami bodu 1) písm. a) 
súhlasím – nesúhlasím – zdržiavam sa podpis / stanovisko 

 

Ing. Roman Štamberský, predseda SK SZĽH   ........................................................................ 

Eduard Hartmann, podpredseda SK SZĽH   ........................................................................ 

Ervín Mík, člen SK SZĽH     ........................................................................ 

Marek Adamik, člen SK SZĽH     ........................................................................ 

Martina Muchová, člen SK SZĽH    ........................................................................ 

Michal Longauer, člen SK SZĽH    ........................................................................ 

Mgr. Róbert Pukalovič, člen SK SZĽH    ........................................................................ 

Mgr. Peter Kúdelka, člen SK SZĽH    ........................................................................ 

 
Členovia SK SZĽH odhlasovali vyššie uvedený návrh uznesení k bodu 1), 
Z 8 členov SK SZĽH hlasovalo: Za –      ; Proti –          ; Zdržali sa hlasovania –  ; 
 
 
Návrh uznesenia bol schválený. 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. P. Kúdelka     Správnosť overil: Ing. Roman Štamberský 
 
 
Prílohy: podľa textu 
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