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1) MHK Kežmarok 
Severná 1481/8, 060 01 Kežmarok 
2) HK 58 Sanok 
3) Kluby 2LS 
4) DK SZĽH 
5) Štatistické odd. SZĽH 
   
Vec: Rozhodnutie riadiaceho orgánu 2. ligy seniorov č. 8/2018-19 – oprava textu 
         

 
SZĽH, riadiaci orgán súťaže 2. ligy seniorov 2018 - 2019 na základe kontrolných výstupov z informačného 

systému SZĽH (IS SZĽH) zistil, že v zápase 2. ligy seniorov č. 10109 MHK Kežmarok vs. HK 58 Sanok dňa 
27.10.2018 je v predzápasovom zápise družstva MHK Kežmarok evidovanom v informačnom systéme SZĽH (IS 
SZĽH) pri hráčovi MHK Kežmarok č. 84 - Viktor KOLESÁR (25491) uvedené „Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú 
kategóriu súťaže.“. Na základe podkladov Matriky SZĽH hráč nemal v elektronickom systéme SZĽH (IS 
SZĽH) pre tento zápas zaevidované platné ostaršenie, podľa Zápisu o stretnutí však v zápase štartoval.  
Klub MHK Kežmarok nezabezpečil pre jeho štart v zápase č. 10109 dňa 27.10.2018 evidenciu platného 
ostaršenia v IS SZĽH. Riadiaci orgán na základe dostupných podkladov a stanoviska MHK Kežmarok rozhodol 
nasledovne: 
 
Rozhodnutie SZĽH č. 8/2018-19. 
 

1) SZĽH pri posudzovaní prípadu vychádzalo z podkladov – zápisu o stretnutí 2LS č. 10109 Kežmarok - Sanok, 
predzápasového zápisu o stretnutí – zostavy, podkladov Matriky SZĽH / IS SZĽH a stanoviska MHK Kežmarok.  
2) Riadiaci orgán súťaže na základe SP SZĽH čl. 7.6., 7.6.1.4 a 6.13.1 vyhlasuje kontumačný výsledok 
zápasu 2LS č. 10109 Kežmarok - Sanok 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HK 58 
Sanok. Družstvu seniorov MHK Kežmarok, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne 
skóre 0:5 a súčasne sa mu odpočítavajú 3 body.  
3) Riadiaci orgán súťaže odstupuje tento prípad DK SZĽH.  
4) Toto rozhodnutie sa zasiela MHK Kežmarok, ostatným klubom 2LS, DK SZĽH a Štatistickému oddeleniu SZĽH. 
5) Toto rozhodnutie sa zasiela adresátom elektronicky, klubu MHK Kežmarok aj poštou. 
6) Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH.  
  
Zdôvodnenie: Riadiaci orgán súťaže 2. ligy seniorov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia, pričom pri rozhodovaní vychádzal zo zápisu o stretnutí č. 10109, predzápasového zápisu - zostavy, 
záznamov matriky SZĽH a zaslaného stanoviska klubu MHK Kežmarok. Na základe dostupných podkladov bolo 
zistené, že dotknutý hráč nastúpil na zápas bez platného ostaršenia zaevidovaného v IS SZĽH. Riadiaci orgán 
súťaže  rozhodol v zmysle platných poriadkov a smerníc SZĽH, podľa SP SZĽH čl. 7.1.2 Hokejista sa dopustí 
neoprávneného štartu pre účely súťažného poriadku, keď nastúpi na zápas: 7.1.2.6 za družstvo vyššej vekovej 
kategórie bez platného ostaršenia alebo omladšenia a 7.6 Previnenia družstva klubu, 7.6.1.4 pri neoprávnenom 
štarte hráča za družstvo.  
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             JUDr. Miroslav Valíček v.r. 

              generálny sekretár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


