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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. 9-2020/2021 

  

 

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

per rollam uzniesla: 

  

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 48 bod 11 

Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) ukladá Zdenke Šrancovej, zodpovednej 

vedúcej družstva MHáK Martin v stretnutí 1. ligy starších dorastencov číslo 5-009 medzi 

družstvami HKM Šaľa a MHáK Martin pokutu vo výške 10 eur (desať eur) a pozastavenie 

výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne v 1. 

lige starších dorastencov za to, že v rozpore s čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH potvrdila 

svojim podpisom správnosť zápisu o stretnutí, napriek tomu, že v ňom bol uvedený hráč, 

ktorý nebol oprávnený na hru. 

 

Uložená pokuta je splatná do 17. novembra 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. Zdenka Šrancová 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 Zdenke Šrancovej 

zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti SZH a krajského zväzu hádzanej do 

zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe oznámenia Športovo-technickej komisie SZH sa DK SZH zaoberala 

neoprávneným štartom hráča Borisa Majtana, č. reg. 01284 v stretnutí 1. ligy 

starších dorastencov číslo 6-009 medzi družstvami HKM Šaľa – MHáK Martin. Po 

vykonanom dokazovaní DK SZH dospela k záveru, že v danom prípade sa disciplinárneho 

previnenia dopustila Zdenka Šrancová, zodpovedná vedúca družstva MHáK Martin tým, že 

v rozpore s čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH potvrdila svojim podpisom správnosť 

zápisu o stretnutí, napriek tomu, že v ňom bol uvedený hráč, ktorý nebol oprávnený na hru. 
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Poučenie 

 

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

 


