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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. 6-2020/2021 

  

 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) sa dňa  

8. októbra 2020 hlasovaním per rollam uzniesla: 

  

 Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 46 bod 18 

Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) ukladá Adriáne Holejovej pokutu vo 

výške 50 eur (slovom päťdesiat eur) a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia 

v súťaži MOL liga podmienečne do konca súťažného ročníka 2020/2021. 

 

Uložená pokuta je splatná najneskôr do 30. októbra 2020 na účet SZH číslo IBAN: 

SK57 1111 0000 0010 5506 7020, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Adriána Holejová je povinná 

potvrdenie o úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk 

a veselka@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň Adriáne Hollejovej 

zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 30. septembra 2020 bol DK SZH, sekretárom mládeže SZH, na návrh 

reprezentačného trénera ženského reprezentačného družstva „Future team“, doručený podnet 

na začatie disciplinárneho konania voči hráčke športového klubu Iuventa Michalovce Adriáne 

Holejovej. Podľa uvedeného podnetu mala byť menovaná hráčka riadne nominovaná na 

reprezentačný zraz, ktorý sa mal začať 27. septembra 2020, pozvánkou zaslanou 27. augusta 

2020. Z uvedeného zrazu sa Adriána Holejová ospravedlnila pre zdravotné problémy  

22. septembra 2020. Dňa 25. septembra 2020, dva dni pred začatím zrazu, bol klubom 

nominovaných hráčok zaslaný e-mail o pripomenutí dodržiavania predpisov SZH súvisiacich 

s ospravedlnením hráčok z reprezentačných zrazov. Aj napriek tomu Adriána Holejová 

nakoniec nastúpila na stretnutie MOL ligy W-35 HK Slovan Duslo Šaľa - IUVENTA 

Michalovce 26. septembra 2020. 
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V predmetnej veci bol požiadaný o stanovisko športový klub Iuventa Michalovce, ako 

aj hráčka Adriána Holejová. Tak športový klub Iuventa Michalovce, ako aj hráčka Adriána 

Holejová predložili svoje stanoviská 1. októbra 2020.  

 

Podľa čl. II bod 2.6 Smernice SZH pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie v 

prípade, ak sa Reprezentant nezúčastní Reprezentačnej akcie, nie je oprávnený hrať hádzanú 

za Klub v období dva dni pred začiatkom Reprezentačnej akcie, počas Reprezentačnej akcie a 

päť dní po skončení Reprezentačnej akcie. Ak Reprezentant aj napriek tomu počas tejto doby 

hrá za Klub, dopustí sa disciplinárneho previnenia a SZH je oprávnený pozastaviť mu činnosť 

v zápasoch jeho Klubu a/alebo podať takýto návrh na pozastavenie činnosti IHF alebo EHF, a 

to až na dobu šiestich mesiacov. 

 

DK SZH má za to, že Adriána Holejová svojím konaním porušila čl. II bod 

2.6 Smernice SZH pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie, pretože hrala hádzanú za 

športový klub Iuventa Michalovce v stretnutí MOL ligy W-35 HK Slovan Duslo Šaľa - 

IUVENTA Michalovce 26. septembra 2020, teda v období dva dni pred začiatkom 

Reprezentačnej akcie a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 DP SZH podať odvolanie 

Disciplinárnej komisii SZH do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolateľ je povinný zaplatiť 

za odvolanie poplatok vo výške určenej v čl. 22 ods. 1 DP SZH. 

 

 

 

 

 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda  

Disciplinárnej komisie SZH 

 


