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Vec: Zápisnica zo zasadnutia disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej č. 21 - 2021/2022 

 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Stretnutie 1. ligy mužov č. 1A-64 Štart HC Smartpoint Malacky – MHáK Martin – diskvalifikácia 

s písomnou správou hráča Štart HC Smartpoint Malacky č. 11 Ivana Osleja. 

b) Návrh zmien a doplnení Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“). 

 

2. Zloženie disciplinárnej komisie SZH: 

a) Vladimír Pokorný - predseda disciplinárnej komisie SZH (ďalej len „DK SZH“) - prítomný, 

b) Milan Nedorost - podpredseda DK SZH - prítomný, 

c) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH – v spojení na diaľku, 

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

 

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

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

 fotokópia zápisu zo stretnutia 1A-64 

 písomná správa rozhodcov 

 potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

 stanovisko športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky 

 stanovisko športového klubu MHáK Martin 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

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. 
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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: 

 

JUDr. Milan Veselka, člen a tajomník DK SZH, bol v tomto konaní z rozhodovania vylúčený z 

dôvodu zaujatosti pre pomer k veci (bol rozhodcom stretnutia 1A-64). 

 

DK SZH sa zaoberala stretnutím 1. ligy mužov číslo 1A-64, ktoré sa konalo 22. mája 2022 o 17.00 h v 

Športovej hale Malina v Malackách, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint 

Malacky a MHáK Martin. Na základe informácií z písomnej správy rozhodcov, zápisu zo stretnutia, 

stanoviska športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky a stanoviska športového klubu MHáK Martin má 

DK SZH za to, že je dostatočne preukázané, že sa hráč Ivan Oslej dopustil telesného napadnutia protihráča. 

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 bod 14.1 a 14.2 Disciplinárneho poriadku SZH, hráčovi Štart 

HC Smartpoint Malacky Ivanovi Oslejovi 

 

ukladá, 

 

za telesné napadnutie, ktorého sa dopustil zvlášť bezohľadným, úmyselným, nebezpečným a zákerným 

fyzickým útokom voči protihráčovi v situácii, ktorá vôbec nesúvisela s hernou situáciou, v čase prerušenia 

hry, v 58. minúte 7. sekunde stretnutia 1. ligy mužov číslo 1A-64, ktoré sa konalo 22. mája 2022 o 17.00 h v 

Športovej hale Malina v Malackách, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint 

Malacky a MHáK Martin, 

 

sankcie 

 

a) pokutu vo výške 300 EUR a 

b) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne, počnúc 23. májom 2022. 
 

Uložená pokuta je splatná do 30. júna 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, VS: 21720071. Športový klub Štart HC Smartpoint Malacky 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 Ivanovi Oslejovi zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti 

Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

3 0 0 
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K bodu b) programu zasadnutia: 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH navrhuje: 

a) zapracovať do DP SZH možnosť rozhodnúť vec aj v prípade, ak previnilec vopred neuhradí 

poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia. V takom prípade DK SZH uvedie 

v rozhodnutí o uložení sankcie lehotu, v akej previnilec uhradí poplatok za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia rovnako, ako to je pri uložení pokuty. 

b) upraviť DP SZH tak, aby sankcie pozastavenie výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej 

činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti, zákaz súťažnej činnosti družstva, uzatvorenie 

ihriska boli jednotne vymedzené časovým obdobím v mesiacoch alebo rokoch. V súčasnosti sú 

tieto sankcie vymedzené rôzne, niektoré sú vymedzené mesiacmi a rokmi a niektoré počtom 

stretnutí. 

c) zosúladiť výšku pokút vo všeobecnej časti DP SZH s osobitnou časťou DP SZH. 

d) upraviť DP SZH tak, aby sa za disciplinárne previnenie „Telesné napadnutie“ považoval nie len 

fyzický útok voči inej osobe ale aj útok voči jej veciam, napr. poškodenie dopravného 

prostriedku a podobe. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

 

 

  

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 

 


