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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konanej per rollam č. 4 - 2022/2023 

 

1. Program zasadnutia: 

a) stretnutie 1. ligy mužov číslo 1A-06, ktoré sa konalo 24. septembra 2022 medzi družstvami mužov 

športových klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HŠK-74 Kolárovo – diskvalifikácia s písomnou správou 

rozhodcov, hráč HŠK-74 Kolárovo č. 11 Richard Reicher, 

b) stretnutie 1. ligy mladšieho dorastu číslo 6A-13, ktoré sa konalo 1. októbra 2022 medzi družstvami 

mladšieho dorastu športových klubov ŠK Zemplín Trebišov a MŠK Považská Bystrica - diskvalifikácia s 

písomnou správou rozhodcov, tréner MŠK Považská Bystrica Marian Buday. 

2. Zloženie Disciplinárnej komisie SZH: 

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

b) Milan Nedorost - podpredseda DK SZH, 

c) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH, 

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

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, 

 správa rozhodcov, 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

https://slovakhandball.sk/
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K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

 fotokópia zápisu zo stretnutia, 

 správa rozhodcov, 

 stanovisko trénera Mariana Budaya, 

 potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie. 

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: 

Na základe oznámenia športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“) sa DK SZH zaoberala 

stretnutím 1. ligy mužov číslo 1A-06, ktoré sa konalo 24. septembra 2022 medzi družstvami mužov športových 

klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HŠK-74 Kolárovo, kde bol diskvalifikovaný s písomnou správou 

rozhodcov hráč HŠK-74 Kolárovo č. 11 Richard Reicher za to, že v čase 55:05 mal rozhodcovi Manekovi 

povedať "Ach ty kokot". 

Richard Reicher, ani Športový klub HŠK-74 Kolárovo v stanovenej lehote nereagovali na výzvu DK 

SZH o zaslanie svojich stanovísk a ani nezaslali potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho 

poriadku. 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 9 a ods. 12 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), hráčovi 

športovému klubu HŠK-74 Kolárovo Richardovi Reicherovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Urážky, ktorého sa dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy mužov číslo 1A-06, ktoré sa 

konalo 24. septembra 2022 medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HŠK-

74 Kolárovo urazil rozhodcu, 

sankcie 

a) pokutu vo výške 45 EUR a 

b) pozastavenie športovej činnosti do 21. októbra 2022.  

Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 

0000 0010 5506 7020, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
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pobočka zahraničnej banky, VS: 21720086. Športový klub HŠK-74 Kolárovo je povinný potvrdenie o úhrade 

pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Richardovi Reicherovi zastavuje 

výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do 

zaplatenia uloženej pokuty. 

Z dôvodu, že Richard Reicher, ani Športový klub HŠK-74 Kolárovo v stanovenej lehote nereagovali na 

výzvu DK SZH o zaslanie svojich stanovísk a ani nezaslali potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia vo výške 15 EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Richardovi 

Reicherovi náhradnú lehotu na úhradu poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Poplatok za 

prerokovanie disciplinárneho previnenia je splatný do 14 dní od doručenia rozhodnutia 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: 21720085. Športový klub HŠK-74 Kolárovo je povinný 

potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia poslať v rovnakej lehote na e-

mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Richard Reicher riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný 

ju v rovnakej lehote uhradiť športový klub HŠK-74 Kolárovo. Ak, ani športový klub HŠK-74 Kolárovo 

neuhradí riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho 

orgánu, sa zakazuje súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu HŠK-74 Kolárovo 

v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

 

Na základe oznámenia ŠTK SZH sa DK SZH zaoberala stretnutím 1. ligy mladšieho dorastu číslo 6A-

13, ktoré sa konalo 1. októbra 2022 medzi družstvami mladšieho dorastu športových klubov ŠK Zemplín 

Trebišov a MŠK Považská Bystrica, kde bol diskvalifikovaný s písomnou správou rozhodcov tréner MŠK 

Považská Bystrica Marian Buday za urážky rozhodcov. V čase 52:21 mal požiadať o team time-out a jeho 

žiadosť si mal stolík všimnúť až po 3 sekundách, čo mal začať Marian Buday komentovať emotívne. Po 

spozorovaní tejto situácie rozhodcami malo byť stretnutie prerušené. Po konzultácii rozhodcov s časomeračom 

a zapisovateľom mal byť team time-out udelený družstvu MŠK Považská Bystrica. Po tomto mal Marian 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
mailto:veselka@slovakhandball.sk
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Buday začať vulgárne urážať časomerača, zapisovateľa a rozhodcov slovami "na piču stolík, časomiera a na 

piču aj rozhodcovia". 

Bc. Jozef Gedeon - člena DK SZH bol v tomto konaní z rozhodovania vylúčený z dôvodu zaujatosti, pre 

pomer k veci (bol rozhodcom predmetného stretnutia 6A-13) 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 48 ods. 14 a ods. 15 DP SZH, trénerovi MŠK Považská Bystrica Marianovi Budayovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Urážky, ktorého sa dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy mladšieho dorastu číslo 6A-

13, ktoré sa konalo 1. októbra 2022 medzi družstvami mladšieho dorastu športových klubov ŠK Zemplín 

Trebišov a MŠK Považská Bystrica urazil zapisovateľa, časomerača a rozhodcov, 

sankcie 

c) pokutu vo výške 15 EUR a 

d) pozastavenie výkonu všetkých funkcií uvedených v zápise o stretnutí do 21. októbra 2022. 

Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia 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: 21720087. Športový klub MŠK Považská Bystrica je povinný potvrdenie 

o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Marianovi Budayovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty.  

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Marian Buday riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub MŠK Považská Bystrica. Ak, ani športový klub MŠK Považská 

Bystrica neuhradí riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie 

disciplinárneho orgánu, sa zakazuje súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu MŠK Považská 

Bystrica v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej 

pokuty. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

3 0 0 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 
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