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Vec:  Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej č. 17 - 

2020/2021 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Návrh zmien a doplnení Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej (ďalej 

len „SZH“). 

b) Rôzne. 

 

2. Zloženie Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej: 

a) Milan Nedorost - predseda Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej (ďalej 

len „DK SZH“) - prítomný, 

b) Anton Gregor - podpredseda DK SZH - prítomný, 

c) Vladimír Pokorný - člen DK SZH - prítomný, 

d) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH - prítomný, 

e) JUDr. Milan Veselka - člena a tajomník DK SZH - prítomný. 

 

3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: 

K jednotlivým bodom neboli predložené žiadne písomné podklady. Na základe prijatého 

uznesenia DK SZH tajomník DK SZH vypracuje návrh zmien a doplnení Disciplinárneho 

poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), ktorý bude predložený Legislatívnej komisii SZH 

a po jej súhlase Výkonnému výboru SZH. 

 

4. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu (vrátane výsledkov hlasovania a 

odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 

odôvodnením, ak o to požiada): 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

1. DK SZH navrhuje z DP SZH vypustiť čl. 46 bod 1. 

2. DK SZH navrhuje upraviť DP SZH tak, aby v prípade trénerov a funkcionárov, 

ktorým bola počas jednej sezóny opakovane v stretnutí udelená žltá karta alebo boli 



 

 

vylúčený, im bola disciplinárna sankcia (pokuta) ukladaná vo výške dvojnásobku 

skôr uloženej disciplinárnej sankcie (pokuty). Maximálna výška takto uloženej 

pokuty, v jednom konaní, však nesmie prekročiť hranicu 100 EUR. Ak v sezóne, 

u niektorého previnilca, sankcia dosiahne hranicu 100 EUR, každá ďalšia sankcia 

za toto previnenie bude vo výške 100 EUR. Ak sa v jednej sezóne previnilec 

dopustí uvedených disciplinárnych previnení opakovane, za každé tretie 

disciplinárne previnenie bude navyše previnilcovi pozastavený výkon funkcie na 1 

stretnutie. 

3. DK SZH navrhuje do rozpisov všetkých súťaží SZH implementovať ustanovenia o 

disciplinárnom postihu za opakovanú diskvalifikáciu tak, ako je tomu v čl. 31 bod 4 

a nasl. Rozpisu Niké Handball Extraligy. 

 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

5 0 0 

 

 

 

 

                 

Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 

JUDr. Milan Veselka, v. r. 

zapisovateľ, 

tajomník DK SZH 

 


