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HK Skalica s.r.o. 
(mediálne HK iClinic Skalica) 
Klubom 1HL (SHL) 
 

  
Ligová rada 1. Hokejovej ligy, ako riadiaci orgán 1. Hokejovej ligy na základe kontroly z IS SZĽH zistil 

štart hráča Lukáš LIPIANSKY (ČL 25419) v zápase 1. hokejovej ligy (SHL) č. 530 MHK Dubnica nad Váhom vs. 
HK Skalica, s.r.o. dňa 27.11.2020, ktorý bol v rozpore s poriadkami a smernicami SZĽH. Kontrolou sa zistilo, 
že menovaný hráč nastúpil na zápas bez zaevidovaného ostaršenia v IS SZĽH. Ligová rada 1. ligy seniorov 
(Slovenskej hokejovej ligy) rozhodla v súlade s  čl. 9, ods. 4 a 5 Štatútu LiRa 1LS takto (hlasovanie: ZA 2, PROTI 
0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 1):  
 

ROZHODNUTIE LIGOVEJ RADY 1. HOKEJOVEJ LIGY č.56/2020-21 
 

1. LIRA 1HL (SHL) pri posudzovaní vychádzala z podkladov – predzápasového zápisu – zostavy, zápisu 
o stretnutí č. 530, záznamov Matriky SZĽH a ďalších podkladov. Na základe dôkladného preskúmania 
situácie LIRA 1HL (SHL) konštatuje, že:  
Hráč družstva seniorov klubu HK Skalica s.r.o., vekovej kategórie junior Lukáš LIPIANSKY (ČL 25419)  
odohral stretnutie 1HL (SHL) č. 530 MHK Dubnica nad Váhom vs. HK Skalica, s.r.o. dňa 27.11.2020 bez 
klubom zaevidovaného ostaršenia v IS SZĽH, čím došlo k previneniu voči SP SZĽH podľa čl. 7.1.2.6. 
Nakoľko za toto previnenie zodpovedá klub, LIRA 1HL (SHL) v zmysle čl. 6.14.1., čl. 7.1.4 SP SZĽH a čl. 
7.7.4., písm. a) Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1LS pre sezónu 2020/2021 
ukladá klubu HK Skalica s.r.o. sankčný poplatok vo výške 150 EUR. 

2. Sankčný poplatok je splatný do 7 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZĽH  : SK63 0200 0000 0011 8459 
3756 vedený vo VÚB banke, variabilný symbol: 668, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: 530 (číslo 
zápasu). 

3. LIRA 1HL (SHL) rozhodnutie zasiela dotknutému klubu aj klubom 1HL. 
4. Rozhodnutie sa doručuje emailom a klubu HK Skalica s.r.o. aj poštou. 
5. V zmysle čl. 6.14.2 SP SZĽH proti uloženiu sankčného poplatku nie je prípustné odvolanie a uložený 

poplatok nie je možné odpustiť. 
 

Odôvodnenie: LIRA 1HL (SHL) pri rozhodovaní vychádzala z predzápasového zápisu – zostavy, kde pri 
menovanom hráčovi bolo uvedené upozornenie „Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže“, 
zápisu o stretnutí č. 530 na základe ktorého menovaný hráč v zápase štartoval, záznamov matriky SZĽH a 
stanoviska klubu HK Skalica s.r.o. LIRA 1HL (SHL) rozhodla v zmysle štatútu a platných poriadkov a smerníc 
SZĽH.  
 
V Bratislave 28.12.2020 
 
Bc. Rastislav Konečný v.r.      Pavol Remžík   
Člen Ligovej rady 1.HL         Člen Ligovej rady 1.HL  
 
 

 


