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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. R-23-2021/2022 

 

 

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

17. januára 2022 hlasovaním uzniesla: 

 

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“)  

 

1. podľa čl. 50 bod 1 a 2.1 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) ukladá športovému klubu 

HKM Šaľa 

 

pokutu vo výške 1200 EUR, 

 

za porušenie ustanovenia čl. 24 bod 1 a 3 písm. c) Rozpisu Niké Handball Extraligy tým, že nezabezpečil 

bezpečnosť stretnutia a pri odchode nezabezpečil fyzickú prítomnosť a odovzdanie dopravného prostriedku 

rozhodcom po stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-85 medzi družstvami mužov športových klubov 

HKM Šaľa a HK Košice, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2021 v Šali; 

 

2. podľa čl. 43 bod 1 a 2 DP SZH pre prípad, že Policajný zbor ukončí vyšetrovanie vo veci poškodenia 

motorového vozidla Mazda 6, ev. č. BL910IH, rozhodcu stretnutia číslo XA-85 Ing. Michala Záhradníka, 

bez stotožnenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa uvedeného skutku dopustila, ukladá športovému klubu 

HKM Šaľa disciplinárne opatrenie nahradiť škodu spôsobenú Ing. Michalovi Záhradníkovi na vozidle 

Mazda 6, ev. č. BL910IH dňa 15. decembra 2021 v Šali. 

 

DK SZH, podľa čl. 48 bod 11 a 12 DP SZH, ukladá hlavnému usporiadateľovi v stretnutí XA-85 

Jozefovi Nemčekovi st. sankcie: 

a) pokutu vo výške 150 EUR a  

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 3 mesiace nepodmienečne, od 17. 

januára 2022 do 17. apríla 2022,  

za porušenie čl. 9 bod 2 Reglementu Niké Handball Extraligy tým, že nerešpektoval pokyny dohodnuté na 

technickej porade (zabezpečiť ochranu vozidiel rozhodcu) a to až do odchodu účastníkov stretnutia z priestoru 

haly, resp. na hranice mesta. 

 

Uložené pokuty sú splatné do 31. januára 2022 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. Pri pokute uloženej športovému klubu HKM Šaľa je potrebné uviesť variabilný symbol 21720043, 
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pri pokute uloženej Jozefovi Nemčekovi st. je potrebné uviesť variabilný symbol 21720044. Športový klub 

HKM Šaľa je povinný potvrdenie o úhradách oboch pokút poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu 

veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň športovému 

klubu HKM Šaľa, ako aj Jozefovi Nemčekovi st. zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského 

zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

DK SZH podľa čl. 6 bod 3 DP SZH prerušuje disciplinárne konanie, začaté vo veci poškodenia vozidla 

rozhodcu Ing. Michala Záhradníka, voči konkrétnej fyzickej osobe, do ukončenia prípravného konania podľa 

zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku. DK SZH žiada Ing. Michala Záhradníka, ako poškodeného 

v predmetnom konaní, aby ju bezodkladne informoval o spôsobe ukončenia prípravného konania, keď sa o ňom 

dozvie. 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe vykonaného dokazovania má DK SZH za to, že v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-

85 medzi družstvami mužov športových klubov HKM Šaľa a HK Košice, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2021 

v Šali nebola zabezpečená usporiadateľská služba v súlade s predpismi SZH. 

 

Podľa čl. 24 bod 1 Rozpisu Niké Handball Extraligy usporiadateľská  služba  musí  byť  riadne  označená.  

Hlavný  usporiadateľ  je  uvedený  v  zápise  o  stretnutí,  v  priebehu  stretnutia  je viditeľne  označený  a  na  

požiadanie  predkladá  rozhodcom  a  delegátovi  svoj  registračný  preukaz.  Pred  stretnutím  sa  predstaví  a 

dohodne  sa  s  nimi  na  spolupráci.  Žiadame  všetky  kluby  -  oddiely  o  sprísnenie  činnosti  usporiadateľskej  

služby,  správania  sa  v  duchu fair–play,  v  záujme  zvýšenia  bezpečnosti  a  zaistenia  stretnutia.  V  prípade  

nedodržania  tohto  nariadenia  bude  DK  SZH  udeľovať  tresty v  maximálnej  výške.    
 

Podľa čl. 24 bod 3 Rozpisu Niké Handball Extraligy každý  domáci  klub  –  usporiadateľ  stretnutia  –  je  

zodpovedný  za  ochranu  vozidiel  rozhodcov,  delegáta  a  hosťujúceho  klubu  tak,  že usporiadateľ  určí  

vyhradené  miesto  na  parkovanie  týchto  aktérov  zápasu,  zabezpečí  ich  ochranu  a  pri  odchode  je  fyzicky  

prítomný  a odovzdá  dopravné  prostriedky  hosťujúcemu  klubu  rozhodcom  a  delegátovi.  Stav  bude  

skontrolovaný  aj  na  technickej  porade  pred zápasom. 

 

Podľa čl. 50 bod 1 DP SZH uvedeného  disciplinárneho  previnenia  sa  dopustí  klub  alebo  športová  

organizácia,  ktorá  vôbec nezabezpečí  alebo  zabezpečí  usporiadateľskú  službu  v  rozpore  s  pravidlami  

hádzanej  a/alebo v  rozpore so súťažným  poriadkom  a/alebo v  rozpore  s rozpisom  súťaže. 

 

Podľa čl. 50 bod 2 DP SZH za toto disciplinárne  previnenie  uloží  disciplinárny  orgán:  

2.1.    v  prípade  najvyššej  súťaže  pokutu  do  výšky  1.200  EUR  a  uzatvorenie  ihriska  na  1  až  4 stretnutia 

podmienečne  alebo nepodmienečne,  

2.2  v  prípade  1.  ligy  pokutu  do  výšky  600,-  EUR  a  uzatvorenie  ihriska  na  1  až  4  stretnutia 

podmienečne  alebo nepodmienečne,  

2.3.   v prípade  2.  ligy,  DL,  krajských  súťaží  pokutu  do  výšky  300,-  EUR  a  uzatvorenie  ihriska na 1 až  

4 mesiace podmienečne alebo nepodmienečne a/alebo  inú  disciplinárnu sankciu podľa čl. 23  bodu 3.  

tohto disciplinárneho poriadku. 

 

Podľa čl. 9 bod 2 Reglementu Niké Handball Extraligy pred  stretnutím,  v  priebehu  stretnutia  i  po  jeho  

ukončení  je  hlavný  usporiadateľ  povinný  rešpektovať  pokyny  rozhodcu  a  delegáta stretnutia  k  zaisteniu  

bezpečnosti  účastníkov  stretnutia,  a  to  až  do  ich  odchodu  z  priestorov  hál,  resp.  na  hranice  mesta. 

 

Podľa čl. 48 bod 11 DP SZH tohto  disciplinárneho  previnenia  sa  dopustí  tréner  alebo  funkcionár,  

ktorý  akýmkoľvek spôsobom  poruší  predpisy  a  smernice  SZH  alebo  rozhodnutia  orgánov  SZH.  Podľa  

mailto:veselka@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk


3 

 

tohto  sa posudzuje  aj  previnenie  trénerov  alebo  funkcionárov  spočívajúce  v  porušení  predpisov a  smerníc  

KZH  alebo  športových organizácií, ktoré  majú príslušnosť k  SZH. 

 

Podľa čl. 12 DP SZH za  disciplinárne  previnenie  podľa  bodu  9.  tohto  článku  disciplinárneho  poriadku  

môže disciplinárny  orgán uložiť: 

12.1.  v  prípade  najvyššej  súťaže  pokutu  do  výšky  150,-  EUR,  v  prípade  1.  ligy  pokutu  do výšky  60,-  

EUR,  v  prípade  2. ligy, DL, kraj.  súťaže  pokutu do výšky  30,-  EUR  a/alebo  

12.2.  pozastavenie  výkonu  funkcie  na  2  stretnutia  alebo  až  na  12  mesiacov  podmienečne  alebo 

nepodmienečne a/alebo  

12.3.  inú disciplinárnu  sankciu  podľa čl.  23  bodu 2. tohto  disciplinárneho poriadku. 

    

DK SZH má za to, že napriek argumentom športového klubu HKM Šaľa o ústretovom kroku voči 

rozhodcom a ich dlhšom zotrvaní v športovej hale, zodpovedá výlučne organizátor podujatia za riadny, bezpečný 

a nerušený priebeh športového podujatia od príchodu jeho účastníkov do miesta konania až do doby ich odchodu. 

DK SZH má tiež za to, že doba po ktorú rozhodcovia zotrvali v šatni po stretnutí bola primeraná a bolo 

povinnosťou organizátora a najmä hlavného usporiadateľa zotrvať v mieste podujatia, prípadne zabezpečiť 

zotrvanie v mieste iných usporiadateľov až do riadneho ukončenia podujatia (t.j. do odchodu všetkých účastníkov 

podujatia). Tento názor DK SZH potvrdzujú aj citované ustanovenia jednotlivých predpisov SZH. Organizátor 

a jeho hlavný usporiadateľ majú jednoznačnú povinnosť zabezpečiť bezpečie všetkým účastníkom podujatia bez 

rozdielu. V danom prípade bola z pohľadu DK SZH dôležitá nie len skutočnosť, že boli porušené predpisy 

o usporiadateľskej službe, ale ich porušením došlo nie len k ohrozeniu účastníkov podujatia, resp. ich majetku 

ale priamo k poškodeniu ich majetku. To znamená, že nie len že zavinením organizátora a hlavného usporiadateľa 

hrozil škodlivý následok, ale on aj priamo nastal. 

 

DK SZH pri určovaní výšky uloženej sankcie postupoval v súlade s čl. 24 bod 1 Rozpisu Niké Handball 

Extraligy, ktorý DK SZH priamo zaväzuje v prípade nezabezpečenia usporiadateľskej služby udeľovať  tresty v  

maximálnej  výške. 

 

Z uvedených dôvodov DK SZH rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

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. 

Podľa čl. 14 ods. 2 DP SZH podanie odvolania nemá odkladný účinok. 

 

 

 

 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 

 


