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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie MOL ligy č. 1-2021/2022 
  

 

Disciplinárna komisia MOL ligy (ďalej len „DK MOL“) sa dňa  

28. 11. 2021 hlasovaním per rollam uzniesla: 
  

 

DK MOL ligy podľa čl. 4 bod 1 Prěhledu disciplinárních postihů v MOL lize žen, 

Richardovi Tomanovi, hlavnému usporiadateľovi športového klubu DHC Slavia Praha v 

stretnutí MOL ligy W-83 (XBA083), ktoré sa konalo 17. 11. 2021 o 17.30 h medzi 

družstvami žien športových klubov DHC Slavia Praha a DHK Zora Olomouc, 

 

ukladá, 

 

za nešportové správanie, ktorého sa dopustil tým, že pred koncom stretnutia urazil rozhodcov, 
 

sankcie 

 

a) pokutu vo výške 2000 Kč a 

b) zastavenie výkonu všetkých funkcií v MOL lige na 1 stretnutie MOL ligy športového 

klubu DHC Slavia Praha nepodmienečne. 

 

Uložená pokuta je splatná do 15. decembra 2021 na účet Slovenského zväzu hádzanej 

číslo IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 , BIC: UN-CRSKBX, vedený v UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol: 

21720024. Športový klub DHC Slavia Praha  je povinný potvrdenie o úhrade pokuty poslať v 

rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk. 
 

 

Odôvodnenie 
 

Dňa 18. 11. 2021 bola DK MOL doručená správa delegáta zo stretnutia MOL ligy 

číslo W-83 (XBA083), ktoré sa konalo 17. 11. 2021 o 17.30 h medzi družstvami žien 

športových klubov DHC Slavia Praha a DHK Zora Olomouc. 
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Ako z predloženej správy delegáta vyplýva, hlavný usporiadateľ Richard Toman sa 

mal dopustiť v závere stretnutia hrubého nešportového správanie tým, že mal uraziť 

rozhodcov. 

 

DK MOL na základe oznámenia začala vo veci disciplinárne konanie a zabezpečila si 

ďalšie podklady potrebné pre rozhodnutie a to stanovisko Richarda Tomana, športového 

klubu DHK Zora Olomouc a stanovisko rozhodcov stretnutia. 

 

DK MOL, vzhľadom k situácii súvisiacej s ochorením Covid-19, v predmetnej veci 

rozhodovala spôsobom per rollam. 

  

DK MOL sa hlasovaním per rollam uzniesla a rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

DK MOL má za to, že z vykonaného dokazovania je dostatočne preukázané, že sa 

hlavný usporiadateľ Richard Toman dopustil disciplinárneho previnenia tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

DK MOL pri rozhodovaní o druhu sankcie a najmä o jej výške prihliadala ku všetkým 

potvrdeným poľahčujúcim okolnostiam, osobe účastníka disciplinárneho konania a ku 

všetkým súvislostiam, ktoré spoluurčujú závažnosť daného previnenia, tak ako to vyžaduje  

čl. 10 bod. 2 Disciplinárneho predpisu MOL ligy.  

 

DK MOL v danom prípade prihliadala na poľahčujúce okolnosti a to, že pán Richard 

Toman vo svojom stanovisku priznal spáchanie skutku, ospravedlnil sa za jeho spáchanie a 

svoje konanie oľutoval. Z uvedených dôvodov DK MOL uložila trest zastavenie výkonu 

funkcie na spodnej hranici, ktorú vymedzuje Prěhled disciplinárních postihů v MOL lize žen. 

DK MOL má za to, že trest zastavenie výkonu funkcie uložený na spodnej hranici, spoločne s 

pokutou uloženou na hornej hranici, ktorú vymedzuje Prěhled disciplinárních postihů v MOL 

lize žen, sú dostatočné na dosiahnutie nie len represívneho, ale aj preventívneho účinku trestu. 

 

Poučenie 
 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 16 Disciplinárneho predpisu MOL ligy 

podať odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

Odvolanie sa podáva písomne odvolaciemu orgánu na adresu sekretariátu Slovenského zväzu 

hádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika. Odvolanie je možné 

podať aj elektronickou poštou. Odvolanie proti rozhodnutiu DK MOL je vždy spojené 

s poplatkom. Výška poplatku je uvedená v rozpise ligy (čl. 29 bod. 9 Rozpisu MOL ligy  

30 eur / 800 Kč). K odvolaniu musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie 

v súlade s čl. 5 ods. 6 Disciplinárneho predpisu MOL ligy. 
 

 

 

 

 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK MOL 
 

 


