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Vec: Zápisnica zo zasadnutia disciplinárnej komisie SZH č. 11 - 2021/2022 

 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Športový klubu Košice CROWS – teplota v Športovej hale Slavomíra Šipoša na Alejovej ul. v Košiciach 

v stretnutiach Niké Handball Extraligy číslo 

i. XA-84, ktoré sa konalo 11. decembra 2021, medzi družstvami mužov, športových klubov Košice 

Crows a HáO TJ Slovan Modra, 

ii. XA-85, ktoré sa konalo 15. decembra 2021, medzi družstvami mužov, športových klubov Košice 

CROWS a HK Agro Topoľčany, 

b) Stretnutie XA-75 HC Sporta Hlohovec - Záhoráci Stupava/Malacky - porušenie ustanovenia čl. 48 bod 1 

písm. c) Súťažného poriadku Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) športovým klubom HC 

Sporta Hlohovec a ustanovenia čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH zodpovedným vedúcim družstva 

HC Sporta Hlohovec Marekom Voltmannom, 

c) Disciplinárne previnenia trénerov a funkcionárov – tresty počas stretnutí (napomínania a vylúčenia), 

d) Incident v stretnutí a 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 - vykázaný 

Michal Lukačín, poškodené vozidlo rozhodcu Michala Záhradníka. 

 

2. Zloženie disciplinárnej komisie SZH: 

a) Milan Nedorost - predseda disciplinárnej komisie SZH (ďalej len „DK SZH“), 

b) Anton Gregor - podpredseda DK SZH, 

c) Vladimír Pokorný - člen DK SZH, 

d) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH – zasadnutia sa nezúčastnil, 

e) JUDr. Milan Veselka - člena a tajomník DK SZH. 
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3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: 

K bodu a) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

 oznámenie športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“), 

 vyjadrenie športového klubu Košice CROWS, 

 2 x potvrdenie o uhradení poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia. 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

 oznámenie riaditeľa Niké Handball Extraligy, 

 vyjadrenie športového klubu HC Sporta Hlohovec, 

 potvrdenie o uhradení poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia. 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu c) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

 fotokópie zápisov zo stretnutí, 

 evidencia disciplinárnych sankcií a opatrení SZH. 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu d) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

 oznámenie riaditeľa súťaže Niké Handball Extraligy, 

 stanovisko rozhodcu Ing. Michala Záhradníka, 

 stanovisko delegáta MUDr. Jána Rudinského, 

 stanovisko Mgr. Michala Lukačína, 

 stanovisko HKM Šaľa, 

 potvrdenie o uhradení poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia – HKM Šaľa. 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

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): 

 

 

K bodu a) programu zasadnutia: 

 

 DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 
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DK SZH, podľa čl. 50 bod 11.1 a 12 DP SZH, ukladá športovému klubu Košice CROWS  

 

pokutu vo výške 1 700 EUR, 

 

za porušenie ustanovenia čl. 25 bod 6 Súťažného poriadku SZH (ďalej len „SP SZH“), ktorého sa dopustil 

tým, že v Športovej hale Slavomíra Šipoša na Alejovej ul. v Košiciach nebola minimálna teplota 18 ℃ 

v stretnutiach Niké Handball Extraligy číslo 

i. XA-84, ktoré sa konalo 11. decembra 2021, medzi družstvami mužov, športových klubov Košice Crows 

a HáO TJ Slovan Modra a 

ii. XA-85, ktoré sa konalo 15. decembra 2021, medzi družstvami mužov, športových klubov Košice 

CROWS a HK Agro Topoľčany. 

 

Uložená pokuta je splatná 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, variabilný symbol 21720038. Športový klub Košice CROWS je povinný potvrdenie o úhrade pokuty 

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 Košice CROWS zastavuje výkon akejkoľvek 

činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej 

pokuty. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

  

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

  

DK SZH, podľa čl. 50 bod 9 a 10.1 DP SZH, ukladá športovému klubu HC Sporta Hlohovec 

 

pokutu vo výške 400 EUR, 

 

za porušenie ustanovenia čl. 48 bod 1 písm. c) SP SZH tým, že za družstvo mužov, športového klubu HC 

Sporta Hlohovec neoprávnene štartoval, ako hráč, Samuel Mažár v stretnutí Niké Handball Extralige číslo 

XA-75, ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2021, medzi družstvami mužov, športových klubov HC Sporta 

Hlohovec a Záhoráci Stupava/Malacky (ďalej len „stretnutie XA-75“). 

 

DK SZH, podľa čl. 48 bod 11 a 12 DP SZH, ukladá zodpovednému vedúcemu družstva, športového klubu 

HC Sporta Hlohovec v stretnutí XA-75 Marekovi Voltmannovi sankcie: 

a) pokutu vo výške 120 EUR a  

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne 

v súťaži Niké Handball Extraligy,  

za porušenie čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH tým, že overil správnosť zápisu vlastnoručným podpisom 

napriek tomu, že v zápise o stretnutí bol uvedený aj hráč, ktorý nebol oprávnený na hru. 
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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 HC Sporta Hlohovec je potrebné uviesť variabilný 

symbol 21720039 a pri pokute uloženej Marekovi Voltmannovi variabilný symbol 21720040. Športový 

klub HC Sporta Hlohovec je povinný potvrdenia 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 HC Sporta Hlohovec, ako aj Marekovi Voltmannovi zastavuje výkon akejkoľvek 

činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej 

pokuty. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu c) programu zasadnutia: 

 

Na základe kontroly zápisov zo stretnutí sa DK SZH zaoberala trestami uloženými funkcionárom počas 

stretnutí XA-92 a XA-94. 

 

DK SZH prijala nasledovné uznesenie: 

  

DK SZH podľa čl. 48 bod 4.4 DP SZH za nešportové správanie ukladá: 

 

meno a 

priezvisko 

názov 

športového klubu 

číslo 

stretnutia 

trest 

v stretnutí 

sankcia uložená 

DK 
Variabilný  

symbol 

Tomáš Mažár HK Kúpele Bojnice XA-92 N 20 EUR 21720041 

Marián Tašký MHC Štart Nové Zámky XA-94 N 20 EUR 21720042 

 

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. Športový klub HK Kúpele Bojnice a MHC Štart Nové Zámky sú povinné potvrdenia o úhradách 

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 Tomášovi 

Mažárovi, ako aj Mariánovi Taškému zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu d) programu zasadnutia: 

  

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

  

DK SZH: 

1. podľa čl. 50 bod 1 a 2.1 DP SZH, ukladá športovému klubu HKM Šaľa 
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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: 

c) pokutu vo výške 150 EUR a  

d) 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, 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. 47 bod 1 a 2 DP SZH, ukladá Mgr. Michalovi Lukačínovi, ako osobe s príslušnosťou 

k SZH, 

pokutu vo výške 100 EUR 

za nešportové  správania  sa v športovej hale počas prebiehajúceho zápasu 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, za čo bol vykázaný zo športovej haly. 

 

Uložená pokuta je splatná 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 Mgr. Michalovi Lukačínovi je potrebné uviesť variabilný symbol 

21720045. Mgr. Michal Lukačín je povinný potvrdenie o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-

mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa 

zároveň Mgr. Michalovi Lukačínovi zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 
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 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.  

 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

 

  

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 

 


